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VOORWOORD

Een proefschrift schrijf je voor jezelf. Het is niet alleen een zoektocht naar het
antwoord op de probleemstelling; een zoektocht die je zelf kennelijk erg belangrijk
vind. Het is ook een zoektocht naar en een confrontatie met jezelf.

Gedurende het onderzoek kwam ik er achter dat ik tevreden was. vanaf het moment
dat ik het antwoord had gevonden op de probleemstelling. Dat het geschrevene niet
aansloot bij de stand van de discussie in de wetenschap op dat moment, vond ik
minder van belang. ik had immers gevonden wat ik zocht. Gelukkig hebben mijn
promotoren mij uitgedaagd en mij overtuigd van het belang om toch aansluiting te
zoeken bij het 'wetenschappelijke discours'. Het heeft mij een aantal jaren extra

gekost, maar nu ligt dit boek dan toch voor u.

Het resultaat legt ook iets anders van mijn karakter bloot. Niet alleen heeft het een
hoog abstractiegehalte. maar het heeft ook de intentie om te verklaren. Het beschrijft
een ist-positie en bevat geen soil-positie. Wellicht jammer voor u als lezer, maar ik
ben van mening dat de ist-positie al genoeg stof geeft tot overdenking.

Het kan wei  zo zijn dat je een proefschrift voor jezelf schrijft, maar dat betekent nog
niet dat je het ook helemaal zelf schrijft. Ik ben veel dank verschuldigd aan mijn
promotoren. Peter Essers, Richard Happt en Hans Gribnau. Jullie hebben mij telkens
de goede richting in geleid en ik heb grote bewondering voor jullie ondersteuning,
overtuigingskracht en vasthoudendheid.

Maar er zijn ook andere inspiratoren. Zo dank ik Jan Huige dat hij mij heeft
geYnspireerd om dit onderzoek aan te vangen. Ik denk ook met veel plezier terug
aan mijn gesprekken met collega's van de Belastingdienst, in het bijzonder Richard
Spek, Dick Gladpootjes en Jan Lamers. Jullie zijn voor mij een belangrijk klankbord
geweest bij mijn onderzoek en hebben mijn gedachten regelmatig gescherpt.

In de laatste fase heeft Paula Posthumus mij terzijde gestaan. Zonder haar was dit
proefschrift nooit afgekomen. Paula, ook jij heel erg bedankt. Uiteraard dank ik ook
mijn werkgevers. eerst de Belastingdienst en later PricewaterhouseCoopers, dat zij
mij op allerhande manieren hebben ondersteund om dit onderzoek succesvol af te
ronden.
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Voorwoord

Ten slotte dank ik de twee belangrijkste vrouwen in mijn leven. Ze weten beiden
waarom. Ik draag dit boek dan ook met veel liefde en trots aan ZOn van hen op.
namelijk mijn moeder. Ze kreeg destijds het eerste concept, en nu is het helemaal af.
Ik schreef het voor mezelf, maar vanaf nu is het voor haan

Jan Nieuwenhuizen

Oisterwijk, januari 2010

PS: Het manuscript is afgerond per 1 november 2009.
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

Het onderzoeksterrein
Elke werkelijkheid is contextueel. Mensen ervaren de werkelijkheid verschillend.
omdat de context waarin men de werkelijkheid observeert, voor iedereen verschilt.

Dit kan zijn door achtergrond. interesse. godsdienstige en/of culturele verschillen.
politieke voorkeuren, enz. Een Ferrari zal door een auto-ontwerper anders worden
ervaren dan door de chauffeur of door bijvoorbeeld een milieuactivist. Een ingenieur
zal wellicht geboeid zijn door de techniek. een politicus ziet misschien een mogelijk-
heid om de staatskas te spekken. terwijl een kunstenaar er artistieke mogelijkheden
in ziet. Een fiscalist zal zich bijvoorbeeld afvragen of het een priv*auto is dan weI een
zakelijke en, in het laatste geval, in hoeveel jaar de auto kan worden afgeschreven. Zo
hebben ook fiscalisten een 'eigen' werkelijkheid; de fiscale werkelijkheid. Zij hebben
een eigen perspectief; een eigen 'bril' waar doorheen zij de wereld observeren.

In dit onderzoek staat deze fiscale werkelijkheid centraal. Daarbij zal in het bijzonder
worden gekeken naar situaties waarin twijfel bestaat over wat die fiscale werkelijk-
heid is. Als mensen een geldlening aangaan, bijvoorbeeld, wordt dat fiscaal dan ook
altijd behandeld als een lening? In welke gevallen bestaat daarover twijfel? in het
bijzonder wordt aandacht besteed aan de vraag waarom die twijfel ontstaat. Welke
faaoren hebben daarop invloed en zijn er tendensen aan te wijzen die bij deze
vraagstukken telkens terugkomen? Uit het onderzoek zal blijken dat er inderdaad
tendensen zijn; er is een aantal factoren dat telkens terugkomt en een belangrijke rol
vervult bij het vaststellen van de fiscale werkelijkheid. Het zijn telkens twee factoren
die met elkaar op gespannen voet staan. Ik zal drie van die 'spanningsvelden'
onderscheiden. Het zal blijken dat de factoren, en daarmee de spanningsvelden,
onderdeel zijn van de algemene leer van de rechtsvinding en met name van fiscale
rechtsvinding. Onderzocht wordt enerzijds wat de betekenis is van de spannings-
velden. Maar het belangrijkste deel van dit onderzoek stelt de vraag centraal in
hoeverre en op welke wijze de spanningsvelden handvatten kunnen bieden om de
fiscale werkelijheid vast te stellen. De ordeningsfunctie van de spanningsvelden
staat centraal.

Alvorens daar nader op in te gaan in deze inleiding, is het goed om de problematiek
van de rechtsvinding en van de fiscale werkelijkheid in een wat breder perspectief te
zetten.
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HOOFDSTUK 1 / inieiding

Het belastingrecht is een onderdeel van ons rechtsstelsel. In ons rechtsstelsel is een
aantal rechtsterreinen te onderscheiden: staatsrecht, bestuursrecht. burgerlijk recht
en strafrecht. Het belastingrecht is een onderdeel van het bestuursrecht; het gaat
immers over de relatie tussen burger en bestuur/overheid. Rechtsvinding is de term
die wordt gebruikt voor de wijze waarop de rechter tot een beslissing komt in een
individueel geval. Meer specifiek betreft het de methoden en technieken die een
rechter hanteert in het beslissingsproces dat hij als rechter doorloopt. Rechtsvinding
is een bezigheid die zich in elk rechtsterrein voordoet; dus ook in het belastingrecht.
Eigenlijk is iedereen die zich bezig houdt met het recht, dus elke jurist, voortdurend
bezig met rechtsvinding. Voor elke situatie maakt de jurist immers een inschatting
van de rechtsgevolgen van de casus. Hij tracht telkens te bepalen wat het recht is in
het desbetreffende geval. De term rechtsvinding wordt in de literatuur over het
algemeen echter gebruikt voor de werkzaamheid van een rechter.

Evenals op andere rechtsterreinen, dient de rechter in het belastingrecht in de
individuele casus twee zaken vast te stellen. Ten eerste dient hij vast te stellen wat
de feiten zijn van de casus en ten tweede wat het recht is in die casus. Dit lijken twee
losse activiteiten te zijn. In de praktijk blijkt echter dat deze activiteiten sterk met
elkaar samenhangen. Een rechter zal vanuit een (door hem) toepasselijk geachte
rechtsnorm de relevante feiten selecteren en beoordelen. Anderzijds zal hij, vanuit
het aangedragen feitenmateriaal. op zoek gaan naar een toepasselijke rechtsnorm.
Hij hinkt als het ware een paar keer heen en weer tussen de feiten en de rechts-
normen. Aan de hand daarvan kan hij bepalen wat de relevante feiten zijn en hoe hij
deze moet beoordelen. Tegelijkertijd bepaalt hij wat de toepasselijke rechtsnorm is
en hoe hij deze in de desbetreffende casus moet uitleggen. Pas op het moment dat de
puzzelstukjes in elkaar vallen, is hij tot een beslissing gekomen.

In het recht komt het geregeld voor dat er tussen partijen verschil van mening is over
de vraag wat de feiten zijn of over de vraag wat in die casus het recht is. Beide vragen
kunnen, op zichzelf bezien. al lastig zijn. Dit onderzoek gaat met name over de eerste
vraag; wat zijn de feiten. Zoals gezegd kan deze vraag echter niet los worden gezien
van de vraag naar wat het recht is. De focus is echter met name gericht op het
feitencomplex. Ik ga dus niet in op de wijze waarop rechtsnormen kunnen worden
uitgelegd. In Nederland is het met name Scholten geweest die in zijn Algemeen Deel
van de Asser-serie deze problematiek. de methoden en technieken die men kan
gebruiken om rechtsnormen uit te leggen, heeft gethematiseerd. Later heeft Vranken
in een tweede uitgave van het Algemeen Deel zijn visie op deze problematiek
gegeven. Voor de fiscaliteit is de dissertatie van Geppaart uit 1965 nog steeds een
standaardwerk als het gaat om de methoden en technieken van (fiscale) wetsuitleg.
Over de vraag hoe een rechtsnorm in een concreet geval moeten worden uitgelegd,
worden in de fiscale literatuur vele handboeken en vaktijdschriften volgeschreven.
In dit onderzoek besteed ik nu juist niet veel aandacht aan de vraag hoe een
rechtsnorm moet worden uitgelegd. Ik ben meer geinteresseerd in de vraag naar
wat de feiten zijn.

2



/nleiding

De vraag naar wat de feiten zijn, is breder dan men bij eerste beschouwing denkt.

Het gaat niet alleen om de vraag naar hetgeen zich heeft voorgedaan, maar ook om
' de vraag welke feiten relevant zijn en de vraag hoe je deze feiten moet interpreteren.

Over deze drie vragen kan immers verschil van mening zijn tussen partijen. De
eerste vraag (wat heeft zich voorgedaan) is op te splitsen in de vraag of het feit/de
omstandigheid wel op waarheid berust en de vraag of er voldoende bewijs is
aangedragen van het feit/de omstandigheid. In dit onderzoek zal ik mij beperken
tot het eerste deel van deze vraag en de bewijsproblematiek dus laten rusten. Het
eerste deel van de vraag (berust het feit of de omstandigheid op waarheid) houdt
namelijk verband met de centrale vraag van dit onderzoek, namelijk de speurtocht
naar de 'fiscale werkelijkheid'. Ik kom daar later uitgebreid op terug. De tweede
vraag (welke feiten zijn relevant) valt ook uiteen in twee onderdelen. Ten eerste de

vraag naar de relevantie van de feiten en ten tweede naar de zwaarte en betekenis
van die feiten. Als een feit relevant is noemen we dat een rechtsfeit. Daarmee is
echter niet gezegd dat elk rechtsfeit evenveel gewicht of betekenis heeft. We zullen
zien dat de vraag of een feit relevant is (een rechtsfeit), evenals de vraag naar de
zwaarte en betekenis van het rechtsfeit, moet worden beoordeeld aan de hand van
de toepasselijk geachte rechtsnorm. De derde vraag (hoe interpreteer je feiten) is
met name aan de orde als partijen geen verschil van mening hebben over de feiten,
maar weI over de vraag wat de concrete gevolgen zijn van die feiten. Welke situatie
doet zich nu precies voor en wat zijn dan de fiscale gevolgen? Het blijkt dat met
name bij civielrechtelijke rechtshandelingen daarover verschil van mening kan zijn.
Wat is de precieze rechtsverhouding tussen partijen als een contract op meerdere
manieren kan worden uitgelegd?

Al deze vragen zijn te vatten onder de term 'fiscale werkelijkheid'. De vraag of een
feit op waarheid berust. behelst immers de vraag wat de waarheid, in de zin van
werkelijkheid, is. Hebben partijen elkaar voorgelogen of een onjuiste voorstelling
gegeven van de werkelijkheid. Anders gezegd: is er sprake van een schijnhandeling
(ook weI aangeduid als 'simulatie'). De vraag naar de relevantie, zwaarte en
betekenis van feiten dient, zoals gezegd, plaats te vinden in het licht van de
toepasselijk geachte rechtsnorm. De desbetreffende fiscale rechtsnorm geeft het
kader van waaruit het feitencomplex moet worden beoordeeld. Het feitencomplex
wordt door de fiscale rechtsnorm gefilterd zodat er een fiscale werkelijkheid
resteert; de werkelijkheid zoals die door een fiscalist wordt ervaren. Het is een
contextuele werkelijkheid. De derde vraag gaat met name over de uitleg van
civielrechtelijke rechtshandelingen. Het belastingrecht hecht nogal eens belang
aan de rechtsverhouding die ontstaat door civielrechtelijke rechtshandelingen.
Omdat partijen het in hun macht hebben om zelf de onderlinge rechtsverhouding
te bepalen. kunnen ze de rechtsverhouding kiezen die fiscaal het meest gunstig is.
Over het algemeen zal er geen verschil van mening zijn over de inhoud van de
rechtsverhouding. in de praktijk komt het echter voor dat partijen een rechtsverhou-
ding uitsluitend kiezen omdat ze daarmee een fiscaal voordeel hopen te behalen. In

dergelijke gevallen doet zich de vraag voor of het fiscale recht daar rekening mee
moet houden of dat ze een eigen 'fiscale werkelijkheid' kent die afwijkt van het
civiele recht.

3



HOOFDSTUK 1 / /nleiding

De term 'fiscale werkelijkheid' behelst dus de vraag naar:
-  de realiteit van de feiten (de waarheid), waarbij schijnhandelingen (simulaties)

worden veronachtzaamd;
-   de relevante feiten en de zwaarte en betekenis daarvan. en daarmee de werkelijk-

heid zoals die wordt waargenomen door hem te filteren vanuit het perspectief
van de fiscale rechtsnormen; en

- de uitleg of interpretatie van de feiten. en dan met name of er een fiscale
werkelijkheid is die afwijkt van de civiele werkelijkheid.

Ik meen dat ik met het gebruik van de terminologie 'fiscale werkelijkheid' en de
inhoud die ik er aan geef, aansluit bij de wijze waarop dit begrip in de fiscale
literatuur wordt gehanteerd:  Opvallend is dat in casus waarbij gezocht wordt naar
de fiscale werkelijkheid, partijen veelal de bedoeling hebben om een fiscaal gunstig
resultaat te bereiken. De schijnhandeling is vaak gericht op het behalen van een
gunstig fiscaal resultaat. In de jurisprudentie speelt ook geregeld de vraag wat de
betekenis is van het feit dat men het oogmerk had om een voordelig fiscaal resultaat
te behalen. Ten slotte is het de vraag of die fiscale bedoeling invloed heeft op de
inhoud van de civielrechtelijke rechtsverhouding en daarmee inzicht biedt op een
juiste interpretatie van de rechtsverhouding.

De verwondering
De zoektocht naar de fiscale werkelijkheid behelst dus een aantal vragen. In de
praktijk van alle dag, en met name de fiscale jurisprudentie. blijkt dat deze zoektocht
lang niet altijd eenvoudig is. Bovendien blijkt  dat er, ondanks het gebruik van
verschillende rechtsvindingstechnieken, toch een zelfde beslissing uit kan rollen.
Ter toelichting geef ik een voorbeeld. ontleend aan V-N 2000/50.17.

Onder het oude inkomstenbelastingstelsel waren bijdragen van ouders in de studie-
kosten van hun kinderen niet aftrekbaar. De bank (A) van ouders met twee
studerende zoons, had daar iets op gevonden. De ouders gaan daartoe twee leningen
van f 156 250 aan bij bank A waarop een rente van 7,4% wordt betaald. Het
beschikbare geld wordt renteloos doorgeleend aan de beide zoons. die de bedragen
allebei op een eigen rekening bij bank A storten. De zoons mogen echter niet zonder
medewerking van de ouders over de gelden op die rekeningen beschikken. Bank A
vergoedt over beide rekeningen 6,4% rente aan de zoons; uitkomend op f 10 000 per
jaar. Dit bedrag is afgestemd op de maximale bedragen die de zoons mogen
ontvangen zonder dat er een aantasting van de hoogte van de studiefinanciering
optreedt. De rente die bank A vergoedt. wordt gestort op een tweetal rekeningen van
de zoons bij andere banken. Over de gelden op deze rekeningen kunnen ze w61
zelfstandig beschikken. Na de beaindiging van de studie wordt de lening van de
ouders aan de zoons ingetrokken. De ouders brachten f 20 000 in aftrek als
rentekosten. De redactie van het Vakstudie Nieuws noemt het "een erg doorzichtige

1. Langereis behandelt in zijn oratie uit 1988 'Fiscale werkelijkheid' ook de thema's die ik hier benoem.
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poging van belanghebbende om de bijdragen voor het levensonderhoud van kinde-
ren aftrekbaar te krijgen".

Wat mij in deze casus verwondert, is het feit dat de inspecteur en het Hof beide tot

het oordeel komen dat de kosten niet aftrekbaar zijn, maar daar een verschillende
motivering voor gebruiken. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de feiten die het
Hof van belang acht en de argumenten die hij gebruikt, min of meer dezelfde zijn als
die van de inspecteur. Het Hof acht met name van belang dat de zoons geen
beschikkingsmacht hebben over de gelden op de bankrekening en het geheel aan
overeenkomsten door partijen is opgezet om niet aftrekbare uitgaven te trans-
formeren in aftrekbare rente. Vervolgens wordt overwogen dat het op een dergelijke
wijze vormgeven van de ondersteuning van de zoons. in strijd komt met doel en
strekking van de wet. Het Hof oordeelt tenslotte dat "nu de kennelijke bedoeling van
belanghebbende bij het aangaan van de overeenkomsten zozeer lijkt op het ver-
strekken van bijdragen in de kosten van levensonderhoud en studie van de zoons.
dat aftrek van de rentebetalingen als persoonlijke verplichting dient te worden
geweigerd (...)". In feite hanteert het Hof het leerstuk van de wetsontduiking (fraus
legis). De inspecteur baseert zijn betoog ook op de afwezigheid bij de zoons van
beschikkingsmacht en de bedoeling van partijen om op deze wijze te voorzien in het
levensonderhoud van de zoons. Op basis hiervan oordeelt de inspecteur dat de
onderlinge leningsverhoudingen van ouders. zoons en bank A, voor hen geen reale
betekenis hebben. Hij bedoelt hiermee dat partijen geen leningsovereenkomsten
met elkaar hebben willen sluiten of, in ieder geval, dat deze geen relevantie hebben
voor de fiscaliteit. Zij hebben slechts beoogd om de zoons een bijdrage te verstrek-
ken in hun levensonderhoud en daarbij bank A (voor een fee van 1%) gebruikt als
tussenstation voor de betalingen. Het Hof verwerpt deze benadering en is van
mening dat er wei leningsovereenkomsten zijn. Maar omdat het de bedoeling van
de wetgever is om bijdragen in het levensonderhoud niet in aftrek toe te staan en
deze situatie daar zozeer op lijkt, is aftrek niet mogelijk.

Het verschil in benadering tussen het Hof en de inspecteur is eigenlijk niet groot. Het
Hof vindt dat partijen de bedoeling hadden om misbruik te maken van de wet in een
geval dat vergelijkbaar is met een niet-aftrekbare uitgave, terwijl de inspecteur de
bedoeling van partijen aangrijpt om te oordelen dat er nooit iets anders is geweest
dan een niet-aftrekbare uitgave. Zoals gezegd heeft het mij in deze casus verwon-
derd, maar ook in andere casus die in dit onderzoek nog aan de orde zullen komen,
dat er vanuit verschillende invalshoeken tot een zelfde oordeel wordt gekomen.
Bovendien worden dezelfde feiten doorslaggevend geacht en lilla de argumentatie
ook sterk op elkaar.

in de fiscale literatuur wordt er nogal eens met onbegrip en verwondering
gereageerd op beslissingen in casus waarbij de fiscale werkelijkheid aan de orde
is. Men vraagt zich af welke rechtsvindingstechniek de rechter heeft gehanteerd. Is
er nu sprake van een schijnhandeling. van een (al of niet civielrechtelijke) inter-
pretatie van de feiten. van een fiscale kwalificatie die afwijkt van het civiele recht, of
wordt gebruik gemaakt van het leerstuk van de wetsontduiking (fraus legis of
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misbruik van recht)72 Er is nog weinig onderzoek gedaan naar deze verschillende
benaderingsmethoden. Geppaart. 1Jzerman. Schoordijk en Wattel (als A-G) hebben
weI pogingen gedaan om de problematiek te beschrijven en samenhang aan te
brengen, maar geen van hen is er in mijn beleving in geslaagd om een sluitende
omschrijving te geven van de verschillende methoden en de eventuele samenhang
van die methoden. Ik wil die handschoen graag oppakken.

De onderzoeksvraag
De centrale vraag in dit onderzoek is, wat de precieze inhoud en betekenis is van
deze technieken van rechtsvinding, hoe deze technieken zich verhouden tot thema's
uit de algemene leer van de (fiscale) rechtsvinding en of er in die thema's een
verklaring is te vinden voor de overeenkomsten en verschillen tussen deze technie-
ken. De terminologie die ik zal hanteren is daarbij van belang. Ik maak onderscheid
tussen de methode van rechtsvinding, factoren van rechtsvinding en technieken van
rechtsvinding. Met de 'methode van rechtsvinding' bedoel ik het systeem dat wordt
gehanteerd om tot een beslissing te komen in een juridisch geschil; dus het systeem
dat moet worden gebruikt om vast te stellen wat in het individuele geval recht is.
Met de term 'factoren van rechtsvinding' bedoel ik de elementen die van belang

kunnen zijn bij de uitleg van de wet (het recht) of de feiten; denk daarbij aan de
taalkundige. systematische of analogische wetsuitleg of. bij feiten. aan een civiel-
rechtelijke of een economische feitenuitleg.3 Als ik het heb over 'technieken van
rechtsvinding' dan bedoel ik de hiervoor genoemde situaties; het vaststellen van een
schijnhandeling, de interpretatie van feiten. de kwalificatie van feiten en fraus legis.

De beantwoording van de onderzoeksvraag zal zich in zekere mate richten op de
technieken en de verhouding daartussen, maar richt zich in het bijzonder op de
vraag of de algemene leer van de rechtsvinding handvatten biedt om tot een juiste
vaststelling te komen van de fiscale werkelijkheid. De drie thema's (door mij
aangeduid als 'spanningsvelden') die daarbij aan de orde komen zijn (1) de dialectiek
tussen feiten en rechtsnormen, (2) de verhouding tussen het fiscale en het civiele
recht en (3) de verhouding tussen de beginselen van rechtszekerheid en rechts-
gelijkheid. De verhouding binnen de thema's zorgt voor spanningsvelden. Het
belangrijkste deel van dit onderzoek is naar mijn mening, dat ik een poging zal
doen om zichtbaar te maken wat de verklarende kracht van de spanningsvelden is
bij het vaststellen van de fiscale werkelijkheid.

Met de beantwoording van de onderzoeksvraag, hoop ik de fiscalist een methodolo-
gisch kader te bieden voor het antwoord op de vraag, hoe in een concreet geval de
fiscale werkelijkheid kan worden gevonden. Het gaat in dit onderzoek niet om de
vraag tot welke uitkomst deze technieken in een individueel geval moeten leiden.

2. Zie ook Uzerman 1991.
3. Vgl.  Geppaart   1965, die spreekt over factoren van rechtsvinding  maar zich daarbij beperkt  tot
factoren die invloed hebben op de wetsuitleg. Aangezien de uitleg van feiten ook een aspect is in het
rechtsvindingsproces. gebruik ik deze terminologie in een bredere context.
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De vraag staat centraal hoe de fiscale werkelijkheid wordt vastgesteld en niet de
vraag wat die fiscale werkelijkheid in een bepaald geval is.

In veel gevallen is de fiscale werkelijkheid overigens op een eenvoudige wijze vast te
stellen. In een aantal gevallen is dat echter ingewikkelder. De wijze waarop de
rechter de fiscale werkelijkheid vaststelt en de factoren die daarbij beslissend zijn.
zijn echter in beide gevallen (eenvoudig of moeilijk) hetzelfde. Uit een analyse van
de moeilijke gevallen hoop ik echter een antwoord op de onderzoeksvraag te
kunnen herleiden. Bij moeilijke gevallen is immers vaak duidelijker welke worsteling
de rechter heeft doorgemaakt. Bovendien worden in die gevallen nogal eens
verschillen in benadering zichtbaar. verschillen die meer licht werpen op de
gehanteerde methoden en de eventuele samenhang daartussen.

De methode van het onderzoek

Ter beantwoording van de onderzoeksvraag onderken ik een drietal onderzoeksfa-
sen. In de eerste fase van het onderzoek beschrijf ik of, en zo ja, in welke mate de
spanningsvelden zichtbaar zijn in de bestaande binnen- en buitenlandse jurispru-
dentie en literatuur over fiscale werkelijkheid. In de tweede fase beschrij f ik dat de

spanningsvelden onderdeel zijn van de algemene leer van de rechtsvinding. dan wel
een specifiek onderdeel zijn van de fiscale rechtsvinding. In de derde fase zal ik de
materie van de fiscale werkelijkheid ordenen aan de hand van de spanningsvelden
en daarmee de verklarende kracht van de spanningsvelden zichtbaar maken.

De eerste twee fasen hebben een beschrijvend karakter, de derde fase heeft een
verklarend karakter. De fasen zijn als volgt opgebouwd:
1. Het verkennen en beschrijven van de technieken, door te onderzoeken welke

inhoud en betekenis de rechtspraak en literatuur er aan geven. In deze fase zal ik
de rechtspraak en literatuur gebruiken om een beschrijving te geven van de
technieken en na te gaan welke inhoud en betekenis er momenteel aan deze
technieken wordt gegeven. Daarbij zal onder meer aan de orde komen dat er bij
auteurs regelmatig onduidelijkheid is over de techniek die in de jurisprudentie
wordt gehanteerd. Dit vloeit onder meer voort uit het feit dat er geen 66nduidig
begrippenkader lijkt te zijn. Een belangrijk aspect in deze fase is dat er in de
literatuur op een aantal plaatsen ook een relatie wordt gelegd met de drie
spanningsvelden. Ik besteed hier uiteraard aandacht aan omdat ik in de derde
fase zal onderzoeken of deze spanningsvelden een verklaring kunnen geven voor
de samenhang tussen de verschillende technieken. In deze eerste fase onderzoek
ik tevens wat er in het buitenland is geschreven over de technieken en de
spanningsvelden. Ook in het buitenland zijn de discussies orntrent deze proble-
matiek zichtbaar en herkenbaar. Dit uitstapje naar het buitenland biedt de
mogelijkheid om ook daar inspiratie op te doen en eventuele tendensen te
onderkennen. Aldus leg ik in deze fase niet alleen een basis voor de beschrijving
van de verschillende technieken. maar leg ik ook alvast een relatie naar de drie
spanningsvelden.

2.  In de tweede fase geef ik een beschrijving van de algemene leer van de rechts-

vinding en ga ik uitgebreid in op de fiscale rechtsvinding; en met name op een
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aantal bijzonderheden van de fiscale rechtsvinding. De algemene leer van de
rechtsvinding biedt de basis van het eerste spanningsveld, namelijk de dialectiek
tussen feiten en rechtsnormen. De algemene leer van de rechtsvinding. maar
meer specifiek de bijzonderheden van de fiscale rechtsvinding - met name de
autonomie van het belastingrecht, het legaliteitsbeginsel en de 'wirtschaftliche
Betrachtungsweise' - vormen de basis voor de andere twee spanningsvelden;
de verhouding tussen het fiscale en het civiele recht en de verhouding tussen de
beginselen van rechtszekerheid en van rechtsgelijkheid; dit zijn allemaal rechts-
vindingsfactoren. Deze tweede fase heeft tot doel om te laten zien dat de
spanningsvelden kunnen worden ontleend aan de leer van de (fiscale) rechts-
vinding. Een dergelijke conclusie is belangrijk, omdat in het derde deel onder-
zocht zal worden of de spanningsvelden (en daarmee de algemene leer van de
rechtsvinding) een kader kunnen bieden om de overeenkomsten en verschillen
tussen de technieken te verklaren.

3. In de derde en laatste fase worden de spanningsvelden en de verschillende
technieken met elkaar in verbinding gebracht. De spanningsvelden, die hun basis
vinden in de rechtsvindingsleer, dienen als uitgangspunt voor een beschrijving en                  1
afbakening van de technieken. Onderzocht wordt wat de verklarende kracht is
van de spanningsvelden bij het, aan de hand van de verschillende technieken,
bepalen van de fiscale werkelijkheid. Indien de spanningsvelden een ordenend
effect hebben, biedt dit de mogelijkheid om dergelijke casus op een gestructu-
reerde en meer voorspelbare wijze op te lossen. Het belangwekkende van deze
benaderingswijze is dat de spanningsvelden uiteindelijk het kader bieden om tot
een beslissing te komen in een individueel geval en de technieken slechts
mechanismen zijn. De technieken als zodanig hebben geen verklarende kracht.
de spanningsvelden weI. Aldus kan een beschrijving en afbakening worden        1
gegeven van de technieken die, naar mijn mening, juister en preciezer zijn dan
thans in de literatuur en jurisprudentie wordt gehanteerd. Bovendien wordt de
samenhang tussen de technieken veel zichtbaarder.

Het onderzoek is opgebouwd aan de hand van deze fasen. Aan elke fase is een         1
afzonderlijk deel van dit boek gewijd. Onderzoeksfase 1 is genaamd 'Fiscale werke-
lijkheid: de stand van zaken' en beschrijft de stand van zaken in (binnen- en
buitenlandse) rechtspraak en literatuur van de relevante technieken. In onderzoeks-
fase 2 wordt een methodologisch kader geschetst waarin de spanninsvelden zijn te
onderkennen en dat als basis dient voor een juiste beschrijving en afbakening van de
technieken. Dit tweede deel is genaamd 'Fiscale werkelijkheid: een methodologisch
kader'. Het derde deel is genaamd 'Fiscale werkelijkheid: een ander perspectief. In
dit deel tracht ik te schetsen wat de verklarende kracht van de spanningsvelden is bij
de bepaling van de fiscale werkelijkheid. Ik zet de technieken en de spanningsvelden
in het, naar mun overtuiging. juiste perspectief.

De relevantie van de onderzoeksvraag
Het onderzoek vloeit voort uit mijn verwondering over het feit dat een casus,
ondanks het gebruik van verschillende methoden van rechtsvinding, toch tot een
zelfde beslissing kan komen. Deze verwondering, die ook in de fiscale literatuur is te
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onderkennen, is met name aan de orde in casus waarin de zogenoemde 'fiscale

werkelijkheid' centraal staat. In veel gevallen is kennelijk onduidelijk welke methode
door de rechter is gehanteerd. Men zou verwachten dat er een eenduidig en
herkenbaar beoordelingskader is voor het oplossen van dergelijke casus; maar dat
lijkt er niet te zijn. Ook de terminologie die wordt gehanteerd is niet altijd 66nduidig.
De inhoud van de begrippen is niet altijd helder evenmin als de afbakening ten
opzichte van andere begrippen. Ook dit leidt regelmatig tot verwarring.

Een andere reden voor dit onderzoek is, dat het al ruim veertig jaar geleden is dat
Geppaart voor het laatst fundamenteel onderzoek deed naar rechtsvinding, waar-
onder de rechtsvinding bij vraagstukken over fiscale werkelijkheid. Sindsdien is er
weI over geschreven en zijn er auteurs die er regelmatig aandacht aan besteden.

zoals Uzerman en Wattel. 1Jzerman richt zich in zijn dissertatie echter in het
bijzonder op fraus legis. De andere technieken worden weliswaar aangestipt, maar
een fundamenteel onderzoek naar de relatie tussen al deze technieken doet hij niet.
Wattel heeft, met name als A-G. ook veel over deze thematiek geschreven. Echter.
ook hij heeft geen integraal onderzoek gedaan.

Bovendien is het in de huidige tijd waardevol om deze thematiek nader te onder-
zoeken. In Nederland kennen we de thematiek weliswaar al tientallen jaren, maar
het is pas sinds enkele jaren dat het Hof van Justitie EG zich nadrukkelijk roert. In de
afgelopen jaren heeft het Hof van Justitie EG nleerdere uitspraken gedaan waarin het
gebruik maakt van of verwijst naar'misbruik van recht'.4 De criteria die het Hof van

Justitie EG hanteert voor misbruik van recht, lijken erg sterk op die van fraus legis.
De hernieuwde aandacht voor deze techniek in Nederland 6n in het buitenland,
vraagt om een nadere analyse van het werkelijke karakter van deze techniek en de
relatie tot de andere (vaak wat meer bekende) technieken.

Met de beantwoording van de onderzoeksvraag hoop ik de fiscalist een methodolo-
gisch kader te bieden voor het antwoord op de vraag hoe in een concreet geval de

fiscale werkelijkheid kan worden gevonden. Een dergelijk beoordelingskader is van
groot belang omdat het inzicht geeft in de afwegingen die zijn gemaakt en in de
argurnenten die ten grondslag liggen aan de beslissing; en daarmee op de vraag hoe

we een dergelijk fiscaal geschil kunnen oplossen. De beslissing, en dan met name
de afweging en de argumentatie voor de beslissing, wordt transparanter. De kans dat
de beslissing wordt geaccepteerd neemt toe omdat men haar beter kan begrijpen.

Indien men inzicht heeft in de gemaakte afwegingen en de gehanteerde argumen-
tatie, neemt de voorspelbaarheid van het recht bovendien ook toe.

Inzicht in een eventueel beoordelingskader is van belang voor de rechter die tot een
beslissing moet komen. Het biedt hem of haar handvatten om tot een beslissing te
komen en het vergemakkelijkt en verbetert de opbouw en argumentatie van de
uitspraak. Het belang is echter ook groot voor de burger (de belastingplichtigel de

4. Voor een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie EG
over misbruik van recht verwijs ik naar De la Feria 2008, p. 395-441.
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belastingadviseur en voor de fiscus. Niet alleen zal een eventuele uitspraak van de
rechter voor hen begrijpelijker en acceptabeler zon, het kan er ook toe leiden dat ze
in een eerder stadium (vooroverleg, aanslagfase, bezwaarfase) beter kunnen beoor-
delen wat de fiscale gevolgen zijn van de handelingen. De belangrijkste winst is het
feit dat het voor de burger voorspelbaarder wordt wat de fiscale gevolgen zijn van
zijn gedrag. De voorspelbaarheid van het fiscale recht neemt toe.

De drie spanningsvelden
Ter bevordering van de leesbaarheid van het onderzoek en de herkenbaarheid van
de thematiek. zal ik een korte introductie geven op de drie spanningsvelden. Dit
biedt de lezer een beeld van de thematiek die aan de orde gaat komen.

Als de fiscale werkelijkheid ter discussie staat. gaat het over het algemeen over casus
waarin mensen op zoek gaan naar de grenzen van de mogelijkheden om een fiscaal
gunstig resultaat te bereiken (fiscale grensverkenning). Zij hebben daarbij twee
klippen te omzeilen. Enerzijds de ruimte die de belastingwet biedt om het fiscaal
gunstige resultaat te bereiken. Men zal zich af moeten vragen of de wet zodanig kan
worden gebruikt dat men zijn doel bereikt In de hiervoor beschreven casus strandt
de opzet op deze klip omdat het Hof oordeelt dat de opzet in strijd komt met doel en
strekking van de wet. Deze invalshoek stelt met name de wettelijke regeling (de
rechtsnorm) centraal en probeert van daaruit tot een oplossing te komen. De tweede
klip die men moet omzeilen houdt verband met de ruimte die men heeft om
de feiten zodanig vorm te geven, met name de onderlinge rechtsverhouding, dat
men het resultaat bereikt. De vraag die zich daarbij voordoet is of de vormgeving die
men uit hoofde van het fiscale resultaat hanteert, wel klopt met de werkelijke, de
onderliggende, rechtsverhouding die men is aangegaan. De inspecteur had graag
gezien dat de beschreven casus op deze klip zou stranden, namelijk dat het Hof zou
oordelen dat de gepresenteerde overeenkomsten niet de werkelijke rechtsverhou-
ding van partijen weergeven. Bij deze invalshoek wordt vanuit het feitenmateriaal
gezocht naar een oplossing. Uit de casus blijkt echter dat beide klippen, beide
invalshoeken, dicht bij elkaar kunnen liggen. In beide gevallen zal de rechter
proberen om de bedoeling van partijen vast te stellen en van daaruit trachten te
reconstrueren wat de relevante feiten zijn en welke rechtsnorm daarop van toepas-
sing is.

Het eerste spanningsveld behelst deze verhouding tussen feiten en rechtsnormen;
kiest men voor een invalshoek vanuit het feitenmateriaal of neemt de rechter de
rechtsnorm als invalshoek. Dit spanningsveld houdt verband met de dialectiek mssen
feiten en rechtsnormen. Feiten hebben voor het recht geen betekenis zolang ze niet
worden geconfronteerd met rechtsnormen. Daarnaast krijgen rechtsnormen pas hun
betekenis als ze worden toegepast op feiten. Het zijn derhalve verschillende
fenomenen die echter zelfstandig geen betekenis hebben en pas 'tot leven komen'
als ze met elkaar worden geconfronteerd. Het zijn bovendien fenomenen die elkaar
wederzijds betnvloeden. De dagelijkse werkelijkheid wordt beinvioed door de wet
en de uitleg van de wet wordt beTnvioed door (veranderingen in de) dagelijkse
werkelijkheid. Voor het belastingrecht betekent dit ook dat telkens moet worden
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gezocht naar de relevante feiten; namelijk de feiten die relevant zijn voor de
toepasselijk geachte fiscale rechtsnorm. Dit spanningsveld heeft. in tegenstelling
tot de andere twee spanningsvelden, in beginsel geen invloed op de beslissing van

de rechter. In dit spanningsveld bepaalt de rechter enkel, vanuit welke invalshoek hij
zijn beslissing opbouwt; vanuit de feiten of vanuit de rechtsnorm.

Het tweede spanningsveld is de verhouding tussen het dviele recht en het.fiscale recht.

Dit spanningsveld houdt verband met de omstandigheid dat het fiscale recht
aanvankelijk sterk was gebaseerd op het civiele recht, maar inmiddels een minder
sterke betekenis heeft. De afgelopen decennia is het inzicht doorgebroken dat het
belastingrecht zijn eigen doelen heeft en zijn eigen belangen nastreeft. Bovendien
kent het zijn eigen beginselen. Gevolg hiervan is dat het belastingrecht een eigen
systeem heeft ontwikkeld met eigen begrippen en dat lang niet altijd meer wordt
aangeknoopt bij het civiele recht en bij civielrechtelijke begrippen. De invloed van
het civiele recht is op bepaalde terreinen echter nog weI nadrukkelijk aanwezig. Dit
heeft onder meer tot gevolg dat er regelmatig discussie is over de uitleg van de
belastingwet; moet een civielrechtelijke invalshoek of uitlegmethode worden
gehanteerd of kan een eigen fiscaalrechtelijke invalshoek of uitlegmethode worden

gehanteerd. In de beschreven casus komt dit tot uitdrukking doordat de ouders van

mening waren dat de belastingwet zodanig moest worden uitgelegd, dat de vraag of
er sprake was van een lening en van rente, afhankelijk was van de civielrechtelijke
vormgeving. Het Hof oordeelt echter dat de belastingwet in dit geval om een andere
benadering vraagt. Als men tracht om misbruik te maken van een bepaalde regeling
in de belastingwet, namelijk dat rente aftrekbaar is, in een geval dat zozeer lijkt op
een situatie die niet tot aftrek dient te leiden, wordt de casus gelijk gesteld aan de
niet-aftrekbare situatie. Van belang is om te constateren dat de rechter de belasting-
wet centraal stelt en vervolgens beoordeelt welke feiten relevant zijn. Dit kunnen
andere feiten zijn dan de feiten die voor het civiele recht relevant zijn. Voor het
civiele recht is bijvoorbeeld niet zonder meer relevant dat men de bedoeling had om
een fiscaal voordeel te behalen. Er kan dus een spanning zijn tussen het civiele en het
fiscale recht, omdat er een verschil is in de wijze waarop het recht moeten worden
uitgelegd. Een spanning dus aan de kant van de rechtsnorm.

Het spanningsveld tussen het civiele en het fiscale recht kent echter nog een tweede
facet; namelijk een feitelijke kant. Dit betreft de vraag in hoeverre rechtsverhou-
dingen tussen partijen (civielrechtelijke rechtsverhoudingen) gerespecteerd moeten
worden voor het belastingrecht. We zien dit terugkomen in de stelling van de

inspecteur. Hij verdedigt dat er geen sprake is van leningsovereenkomsten. De
rechtsverhouding die partijen presenteren, wijkt volgens hem dus af van de rechts-
verhouding die er in werkelijkheid tussen partijen is. Ik zal hier ook uitgebreid op

ingaan en verdedigen dat de vraag naar de rechtsverhouding die partijen werkelijk
met elkaar zijn aangegaan, moet worden beoordeeld aan de hand van het civiele
recht. Overigens zal ik ook constateren dat de vraag wat de werkelijke rechtsverhou-

ding is. niet altijd van belang is voor het civiele recht. ln de beschreven casus hebben

partijen er geen belang bij om onderling te twisten over de vraag of er sprake  is van
leningen. Daarmee is echter niet gezegd dat er toch discussie kan zijn over de wijze
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waarop de onderlinge rechtsverhouding moet worden uitgelegd. bijvoorbeeld als dit
fiscale gevolgen heeft. Het betreft dan echter een discussie tussen de fiscus enerzijds
en partijen anderzijds. Deze feitelijke kant van het spanningsveld tussen het civiele
en het fiscale recht handelt dus met name over de vraag hoe de feiten van het geval,
civielrechtelijk moeten worden geYnterpreteerd. De rechter tracht te reconstrueren
wat partijen met elkaar zijn overeengekomen om aan de hand daarvan de fiscale
consequenties te bepalen.

Het derde spanningsveld betreft de spanning mssen het beginsel van de rechts-
zekerheid en het beginsel van de rechtsgelijkheid. Een belangrijk beginsel in ons
rechtsstelsel is dat belastingen moeten zijn gebaseerd op een wet (het legaliteits-
beginsel). De heffing van belastingen maakt immers inbreuk op het recht van een
individu op het volle genot en vrije bezit van vermogen en die rechten dienen zo
goed mogelijk te worden gewaarborgd. Het legaliteitsbeginsel vereist onder meer
dat men er op moet kunnen vertrouwen dat de belastingwet op een redelijke wijze
wordt uitgelegd. De wetsuitleg moet kenbaar, in de zin van voorspelbaar zijn, omdat
men moet kunnen inschatten wat de fiscale gevolgen zijn van de wijze waarop men
zijn zaken regelt. In de beschreven casus doen partijen daar ook een beroep op voor
zover ze verdedigen. dat als zij rente betalen op een lening, deze rente op grond van
de wettelijke bepalingen aftrekbaar dient te zijn. Een ander belangrijk beginsel in
ons rechtsbestel is echter het gelijkheidsbeginsel. Gevallen die aan elkaar gelijk zijn,
moeten ook gelijk worden behandeld. Dit beginsel kan in strijd komen met het
rechtszekerheidsbeginsel, bijvoorbeeld in die gevallen waarin je op grond van een
taalkundige wetsuitleg tot een andere conclusie komt dan bij een wetsuitleg naar de
bedoeling van de wet. Vertaald naar het beschreven voorbeeld: op grond van een
taalkundige uitleg van de wettekst is rente aftrekbaar, maar het is ook de bedoeling
van de wet dat bijdragen in het levensonderhoud niet aftrekbaar zijn. Het Hof heeft
in zijn beslissing tot uitdrukking gebracht dat hij de situatie zozeer vergelijkbaar
vindt met een bijdrage in het levensonderhoud, dat de situatie op grond van het
gelijkheidsbeginsel ook als zodanig moet worden behandeld. De rechtszekerheid
moet volgens het Hof in dit geval wijken voor de rechtsgelijkheid. Gevolg van deze
benadering is dat het Hof bepaalde feiten van groter belang acht dan andere feiten.
De omstandigheid dat de zoons geen beschikkingsmacht hadden over de gelden,
wordt bijvoorbeeld van groot belang geacht. Het spanningsveld heeft dus invloed op
de vraag welke feiten relevant zijn.

We zullen zien dat deze drie spanningsvelden als een rode draad door dit onderzoek
lopen. Ik beoog immers inzichtelijk te maken dat zij het beoordelingskader bieden
om de fiscale werkelijkheid vast te stellen. Daarmee is overigens niet gezegd dat ze
alle drie. in elke situatie, in even grote mate van betekenis zijn. Het specifieke
karakter van de situatie zelf. bepaalt in welke mate 66n of meerdere van de
spanningsvelden betekenis heeft.

Kwatificeren en interpreteren van feiten (de 1scale werkelijkheid')
Ik begon met mijn verwondering uit te spreken dat, ondanks het feit dat het Hof en
de inspecteur dezelfde feiten van belang achten en dezelfde argumenten hanteren.

12



Inleiding

zij toch een andere invalshoek kiezen voor hun oordeel. Opmerkelijk is dat zich dit
regelmatig voordoet in casus waarin mensen trachten de grenzen van de fiscale
mogelijkheden af te tasten. De reden hiervoor is dat de bedoeling van partijen
invloed kan hebben op de wijze waarop het fiscale recht (de rechtsnorm) moet
worden toegepast en, als gevolg daarvan, op de relevantie en de mate van relevantie
van de feiten. In dit proces wordt een, wat ik noem, 'normgerelateerde werkelijk-
heid' vastgesteld. Het proces als zodanig duid ik aan als het 'kwalificeren van feiten'.

De bedoeling van partijen kan echter ook invioed hebben op de wijze waarop de
feiten, voor het fiscale en het civiele recht, moeten worden uitgelegd. In dit proces
wordt de 'feitelijke werkelijkheid' vastgesteld. Dit proces duid ik aan als het
'interpreteren van feiten'.

Enige toelichting op het gebruik van de begrippen 'interpretatie' en 'kwalificatie' is
gewenst. in de bestaande rechtsvindingsliteratuur wordt met de term 'interpretatie'

namelijk meestal bedoeld dat de wet of de rechtsnorm wordt uitgelegd. De term
'kwalificatie' wordt meestal gebruikt in het kader van de feitenuitleg. Aangezien ik
me in dit onderzoek met name richt op de feitenuitleg, lijkt het verwarrend om
beide begrippen te hanteren. Desalniettemin wil ik beide begrippen toch gebruiken

bij de feitenuitleg. De reden hiervoor is dat de uitleg van feiten naar mijn inschatting
twee invalshoeken kent, namelijk de uitleg vanuit het feitenmateriaal zelf (bijvoor-
beeld de uitleg van civielrechtelijke rechtsverhoudingen) maar ook de feitenuitleg
die is gebaseerd op de rechtsnorm. De eerste invalshoek duid ik aan als de
interpretatie van feiten; het vaststellen van de "feitelijke werkelijkheid". Dat is iets
wezenlijk anders dan de interpretatie van een rechtsnorm, waarbij de rechtsnorm
doelwit is van het interpretatieproces. De tweede invalshoek duid ik aan als de
kwalificatie van feiten; het vaststellen van de "normgerelateerde werkelijkheid". In
deze fase wordt (de mate van) betekenis toegekend aan de feiten.

De spanningsvelden als ordeningsmechanisme
Het onderhavige onderzoek bevat een zoektocht naar de factoren die invloed hebben

op de rechtsvinding bij het vaststellen van de fiscale werkelijkheid. De belangrijkste
factoren zijn de elementen die de drie spanningsvelden vormen. De nadruk van het

onderzoek ligt op het, aan de hand van de verschillende factoren, onderkennen van
relevante feiten en het interpreteren van (civielrechtelijke) feiten; dus het kwalifi-
ceren en interpreteren van feiten. De normgerelateerde en/of feitelijke werkelijkheid
vormt uiteindelijk de 'fiscale werkelijkheid': de werkelijkheid zoals die voor het
fiscale recht dient te worden vastgesteld.

In het onderhavige onderzoek staan casus centraal waarin de fiscale werkelijkheid
ter discussie staat. Ik onderzoek hoe de rechter in dergelijke casus tot zijn beslissing

komt, welke factoren invloed hebben op de beslissing en hoe de verhouding van die
factoren is ten opzichte van elkaar. Dit doe ik aan de hand van een groot aantal

praktijkvoorbeelden. Uit de voorbeelden blijkt of, en zo ja in welke mate. de factoren
van belang zijn en in welke verhouding zij tot elkaar staan. Ik wil laten zien dat de
relevante factoren (de verschillende elementen van de spanningsvelden) allen een
relatieve invloed hebben. Voorts wil ik inzichtelijk maken dat de invalshoek (vanuit
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de feiten of de rechtsnorm) of de techniek die de rechter hanteert (kwalificatie of
interpretatie van de feiten dan weI fraus legis), geen wezenlijke invloed mag hebben
op de uiteindelijke beslissing. Enkel de relevante factoren en de relatieve invloed
daarvan, bepalen hoe de beslissing moet luiden. Aan de hand van de praktijk-
voorbeelden zal ik dan ook laten zien dat de factoren die de fiscale rechter in dit
rechtsvindingsproces hanteert. niet opeens aan belang winnen of verliezen maar,
afhankelijk van de mate waarin casus van elkaar verschillen, wijzigen in intensiteit.
Ze staan uiteindelijk namelijk allemaal ten dienste van het doel van de rechtsvin-
ding; beslissen wat het recht is in het individuele geval.
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ONDERZOEKSFASE 1

Fiscale werkelijkheid: de stand van zaken

(Een beschrijving van de inhoud en betekenis van relevante rechtsvindingtechnie-
ken en een onderzoek naar de zichtbaarheid van de spanningsvelden in het buiten-
land)

Het eerste deel heeft een beschrijvend karakter en behandelt de eerste fase van dit
onderzoek. Hierin verken en beschrijf ik de relevante rechtsvindingtechnieken; de
technieken die in de bestaande literatuur worden genoemd bij het thema fiscale

werkelijkheid. Ik zal onderzoeken welke inhoud en betekenis de rechtspraak en
literatuur aan deze technieken geven. Bij de beschrijving van deze technieken zal
onder meer blijken dat er bij auteurs regelmatig onduidelijkheid is over de techniek
die in de jurisprudentie wordt gehanteerd. Dit vloeit onder meer voort uit het feit
dat er geen eenduidig begrippenkader lijkt te zijn. Een belangrijk aspect in deze fase
is dat er in de literatuur op een aantal plaatsen ook een relatie wordt gelegd met
de drie spanningsvelden. Ik besteed hier uiteraard aandacht aan omdat ik in de
derde fase wil laten zien hoe deze spanningsvelden een verklaring kunnen geven
voor de samenhang tussen de verschillende technieken.

Daarbij zal ik allereerst ingaan op tan van de meest vergaande technieken, namelijk
fraus legis (ook weI aangeduid als misbruik van recht). Over deze techniek is in de
literatuur veel geschreven. Bovendien is de desbetreffende jurisprudentie goed
herkenbaar door de opbouw van de uitspraak en de gehanteerde terminologie.
Omtrent de inhoud en betekenis van deze techniek, is in de literatuur nogal wat
verschil van mening. Dit biedt de nodige aanknopingspunten voor dit onderzoek,
met name in relatie tot de spanningsvelden. Vervolgens zal ik aandacht besteden aan
het onderwerp simulatie (ook weI aangeduid als schijnhandelingen). Aangezien dit
een vrij casulstische materie betreft, is er niet veel literatuur over te vinden.
Bovendien is de hoeveelheid jurisprudentie beperkt. Ik zal trachten om deze
techniek te beschrijven en alvast een verbinding te leggen met de andere technieken
en de spanningsvelden. Vervolgens beschrijf ik een techniek die men, althans in de
literatuur, als een recente ontwikkeling ervaart, namelijk de fiscaalrechtelijke kwa-
lificatie. Ik zal laten zien dat deze techniek al een ruime historie kent. Op basis
daarvan kan een goede beschrijving van deze techniek worden gegeven en kunnen,
ook bij deze techniek, relaties worden gelegd naar andere technieken en naar de
spanningsvelden.

In deze fase onderzoek ik tevens wat er in het buitenland is geschreven over de
technieken en de spanningsvelden. Dit uitstapje naar het buitenland biedt de
mogelijkheid om ook daar inspiratie op te doen en eventuele tendensen te onder-
kennen. Daarbij neem ik niet de technieken als uitgangspunt. maar neem ik alvast de

spanningsvelden als startpunt. Het voordeel daarvan is dat de spanningsvelden
nadrukkelijker de richting van het betoog zullen bepalen. Bovendien wordt het risico
van spraakverwarring voorkomen over de inhoud en betekenis van de in het
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buitenland gehanteerde technieken. Van een integrale rechtsvergelijking is overi-
gens geen sprake. Beoogd is enkel om te laten zien dat in het buitenland de
discussies over deze problematiek zichtbaar zijn en, in belangrijke mate, vergelijk-
baar met die in Nederland.

Aldus leg ik niet alleen een basis voor de beschrijving van de verschillende
technieken, maar leg ik in deze fase ook nadrukkelijk een relatie naar de drie
spanningsvelden.
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HOOFDSTUK 2

Fraus legis, misbruik van recht

2.1         Inleiding

De term fraus legis stamt uit het Romeinse recht en komt voort uit het 'agere in
fraudem legis'; handelen in strijd met de bedoeling van de wet. In de loop der jaren
is de thematiek in Nederland onder verschillende benamingen aan de orde
gekomen. Met de invoering in 1925 van de Wet richtige heffing werd een soortge-
lijke techniek gecodificeerd.1 Dit leidde er toe dat, naast de term fraus legis. ook vaak
werd gesproken over'richtige heffing'. Kakebeeke-Van der Put behandelt de thema-
tiek in haar proefschrift uit 1961 onder de terminologie 'wetsontduiking'. Uzerman
spreekt in zijn proefschrift uit 1991 over 'het leerstuk van de wetsontduiking'. Sinds
enkele jaren zien we dat, onder invloed van het Hof van Justitie EG, ook de term
'misbruik van recht,2 ingang heeft gevonden; een term die overigens in het privaat-
recht ook al werd gehanteerd.3 Het zijn telkens benamingen van een rechtsvin-
dingstechniek die grenzen stelt aan handelingen die zijn verricht met de
overheersende bedoeling om een voordeel te behalen, maar waarbij doel en
strekking van de wet worden miskend, als dat voordeel ook wordt verleend. In de
fiscaliteit gaat het om belastingplichtigen die handelingen verrichten die, volgens
de bewoordingen van de wet. een belastingvoordeel opleveren. Indien echter aan
alle toepassingsvoorwaarden van fraus legis is voldaan. wordt het voordeel niet
verleend omdat doel en strekking van de wet dienen te prevaleren boven een
taalkundige uitleg van de wet.

Ik deel de mening van Wattel dat fraus legis en misbruik van recht (zoals gehanteerd
door het Hof van Justitie EG) verschillende termen zijn voor een zelfde techniek.4 De

toepassingsvoorwaarden die de Hoge Raad hanteert voor fraus legis en het Hof van
Justitie EG voor misbruik van recht, lijken sterk op elkaar. Met inachtneming van die
toepassingsvoorwaarden kunnen fraus legis en misbruik van recht worden beschre-
ven als: een rechtsvindingtechniek waarbij, ingeval een reeks van handelingen is
verricht met als doorslaggevend motief om een (belasting)voordeel te behalen. doel

1. Thans artikel 31 Algemene wet inzake rijksbelastingen.
2. De Fransen spreken in dit kader over 'abus de droit' en de Engelsen over 'abuse of law'
3. Eggens 1959a en Eggens 1959b.
4.Wattel  in  zijn noor onder  HvJ  EG 26 oktober 1999, C-294/97, BNB 2001/394  en  als  A-G  in  zijn

conclusie in BNB 2007/250.
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en strekking van de wet tot uitdrukking worden gebracht met als gevolg dat het
voordeel niet wordt verleend.5 Omdat we in Nederland meestal de term fraus legis
hanteren. zal ik die ook gebruiken.

Het meest recente, integrale overzicht van het onderwerp fraus legis, is gegeven
door IJzerman in zijn proefschrift. In dit hoofdstuk zal ik regelmatig putten uit de
resultaten van zijn onderzoek. Uiteraard zal ik belangrijke, recentere ontwikkelingen
in de literatuur en jurisprudentie verwerken zodat er een compleet en up-to-date
overzicht ontstaat van de huidige stand van de literatuur en jurisprudentie omtrent
fraus legis. Daarbij zal ik me, afgezien van onderdeel 2.2, beperken tot de toepassing
van fraus legis in het belastingrecht.

Ik vang aan met een beschrijving van de plaats van fraus legis in de algemene
rechtsleer. Daarna komen de toepassingsvoorwaarden aan de orde zoals die uit het
fiscale recht bekend zijn: het ontgaansmotief en de voorwaarde dat er strijd is met
doel en strekking van de wet. In de literatuur is er discussie over de vraag wat de
betekenis is van enkele toepassingsvoorwaarden. In dat kader wordt bijzondere
aandacht besteed aan de betekenis van het ontgaansmotief (de bedoeling om een
belastingvoordeel te realiseren), maar ook aan de vraag of de samenhang tussen de
(rechts)handelingen ook een afzonderlijk criterium is. Vervolgens wordt beschreven
wat de gevolgen zijn als fraus legis wordt toegepast. Ten slotte behandel ik het
specifieke karakter van fraus legis. Belangrijke aanknopingspunten zijn hier het
legaliteitsbeginsel en analogie.6 In de literatuur zijn er aanwijzingen dat we dit
breder kunnen trekken. namelijk door fraus legis te plaatsen in relatie tot de
beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. In hoofdstuk 3 komen de
rechtsvindingtechnieken aan de orde die een gelijkenis vertonen met fraus legis;
denk hierbij aan fiscaalrechtelijke kwalificatie, maar ook aan schijnhandelingen.

2.2 Plaats in de algemene rechtsleer

Hoewel de eerste toepassing in Nederland van fraus legis in het belastingrecht
plaatsvond in 1926, gaat deze techniek terug naar het Romeinse recht.7 De Romei-
nen kwamen op een gegeven moment tot het inzicht dat bij wetsuitleg ook
betekenis toekomt aan doel en strekking van die wet.8 Een strikt grammaticale
wetsuitleg volstond niet. 1Jzerman verwijst naar Celsus en Ulpianus en concludeert
daaruit dat fraus legis pas aan de orde komt, als de geYnterpreteerde bewoordingen
van de wet onvoldoende recht doen aan de casus.' De wettelijke bepalingen dienen
eerst met de gebruikelijke technieken te worden geinterpreteerd. en pas als deze
onvoldoende zijn, kan men aan fraus legis toekomen. Het is volgens Ulpianus de

5. Vgl. Geppaart 1965, p. 188 e.v., 1Jzerman  1991, p. 286 en Niessen 2009, hoofdstuk 6.
6. Zie ook 1Jzerman 1991, p. 84 e.v.
7. Hoge Raad 26 mei  1926, NJ 1226. p 723-725.
8. Zie ook ilzerman 1991, p. 25 e.v.
9.1Jzerman 1991, p. 25-26.
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onvolmaaktheid van de tekst van de wet, als geinterpreteerd in het voorliggende
geval, die fraus legis mogelijk maakt.

Een  beroep op fraus legis fungeert volgens Uzerman "als ultimum remedium  (...1
een laatste correctiemogelijkheid  (...)  om te voorkomen dat belanghebbenden  de
werking van de wet kunnen manipuleren":0 Deze mening wordt ook verdedigd

door Geppaart die slechts een plaats ziet voor fraus legis als "de normale fiscale
rechtsvindingsmethoden zijn uitgewerkt".11  Men komt volgens hem "aan de uiterste
grens van het gebied waar de kracht van de wet nog voelbaar is".12 Het is niet
onomstreden of er naast de gebruikelijke factoren van rechtsvinding - zoals
uitbreidende, rechtsverfijnende en analogische wetsinterpretatie - nog ruimte is
voor fraus legis. Telders schrijft dat "elk geval van 'wetsontduiking' ook zonder eene

afzonderlijke leerstuk der fraus legis, door juistere wetsinterpretatie, zuiverder
analyse of met behulp van andere leerstukken kan worden gefrustreerd":3 Scholten
is van mening dat die ruimte er weI is: "Zoo zijn wij dus bij de fraus legis inderdaad

steeds op de grenzen van analogie en simulatie, maar ik zie nog niet, dat deze smalle
grensstrook zou moeten worden prijsgegeven".14

In het privaatrecht heeft onder meer Eggens aandacht besteed aan - wat hij noemt -
'misbruik van recht'.15 Hij ziet het misbruik van recht met name in relatie tot de
vrijheid. Eenieder heeft het recht op vrijheid en om (in vrijheid) van zijn rechten

gebruik te maken. Het gebruik maken van die vrijheid impliceert echter ook dat men
de te eerbiedigen vrijheid van een ander inperkt. Indien de vrijheid van die ander
teveel wordt ingeperkt, kan er sprake zijn van misbruik van recht. Eggens schrijft "uw
vrijheid (van handelen) strekt niet zo ver dat zij een onredelijke inbreuk zou mogen
maken op de vrijheid van anderen".16 Hij ziet misbruik van recht dan ook als "bij
uitstek een relatiebegrip. Het vooronderstelt een gedraging (handelen of nalaten), die
aanvankelijk (...) gekwalificeerd wordt als gebruik van recht (...) maar die in haar
nadere bepaling ge- en veroordeeld wordt als misbruik van recht. En wei nadat de
beoordelaar in zijn beoordeling is gaan betrekken de te eerbiedigen vrijheid van
de wederpartij van de 'rechtsuitoefenaar' in de bijzondere omstandigheden van de
bepaalde (...) verhouding, en nadat op grond van deze concretiserende feiten, getoetst
aan onze algemene - ongeschreven -  norm is geconcludeerd. dat de handelende (...)
zich niet aldus had mogen gedragen, wilde hij niet in strijd komen met die norm".17

Eggens plaatst een dergelijke gedraging in de categorie van de onrechtmatige daad.

Bedacht dient te worden dat het privaatrecht de relaties en rechtsverhoudingen
ordent tussen individuen; personen en rechtspersonen. Deze relaties zijn gebaseerd

10.1Jzerman 1991, p. 18.
11. Geppaart 1965, p. 192. Zie ook Van  Mens & Faber 2008, p. 215 e.v.
12. Geppaart 1973 .

p. 107-113.

13. Telders 1934, p. 214.
14. Noot onder HR 1 februari  1939, Nl 1939,841.
15. Zie Eggens 1959a, 1959b en 1959c.

16. Eggens 1959b. p. 120.
17. Eggens 1959b.p. 120.
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op de relatieve vrijheid die elk individu heeft. Een eventueel misbruik van recht
strekt zich in dit rechtsgebied dus - per definitie - uit tot een inbreuk op de rechten
van een ander individu. Het belastingrecht is echter onderdeel van het bestuursrecht
en handelt dus over de relatie burger-overheid. In die relatie is het niet denkbaar. dat
een burger die gebruik maakt van de rechten die het bestuursrecht hem biedt, een
inbreuk maakt op de rechten (de vrijheid) van de overheidsinstantie. In die relatie zit
het misbruik dus niet zozeer in een ongerechtvaardigde inbreuk op de rechten van
de overheidinstantie. maar houdt verband met een andere relatie. Een wezenlijk
aspect van het bestuursrecht is. dat burgers gelijk moeten worden behandeld.
Voorkomen dient te worden dat de ene burger gunstiger wordt behandeld dan de
andere. Misbruik van bestuursrecht - zoals belastingrecht - door de ene burger,
moet volgens mij dan ook worden beschouwd als een, weliswaar indirecte maar,
ongerechtvaardigde benadeling van andere burgers.

De toepassing van fraus legis is dus niet beperkt tot het belastingrecht. Het is
onderdeel van de algemene rechtsleer. 1Jzerman signaleert dat "overal waar het recht
dwingende normen stelt,  (...) er rechtsgenoten (zullen)  zijn die trachten  aan  de
werking van aan hen onwelgevallige normen te ontkomen door zich in een zodanige
juridische positie te manoeuvreren dat deze normen weliswaar volgens de geYn-
terpreteerde tekst van de wet niet op hen van toepassing zun, echter naar doel en
strekking weI.18 Alsdan ontstaat de vraag of voorrang dient te worden gegeven aan
de wettekst of aan doel en strekking van de normen, met andere woorden of de
ontduiking van de werking van de wet zal slagen." Evenals Kakebeeke-Van der Put
ziet hij fraus legis als een poging om de werking van met name dwingende wettelijke
bepalingen te ontlopen:9 Bepalingen met een dwingend karakter hebben immers de
eigenschap dat ze als te beknellend kunnen worden ervaren. Deze bepalingen dagen
sommigen onder ons uit om de werking daarvan te ontlopen.

In de literatuur is nog geen antwoord gegeven op de vraag waarom de toepassing
van fraus legis in het belastingrecht een relatief grote vlucht heeft genomen.
Mogelijk houdt dit verband met het feit dat een groot gedeelte van de fiscale wetten
een dwingend karakter heeft en de kans dat mensen de werking van fiscale wetten
willen ontlopen dus groter is.20 Dit verklaart echter slechts de relatief grote
frequentie van het toepassen van fraus legis. Het is geen verklaring voor het feit
dat het in het belastingrecht w61 wordt toegepast en niet of nauwelijks op andere
rechtsterreinen. Een andere mogelijkheid is dat in het belastingrecht het legaliteits-
beginsel, en daarmee de kenbaarheid van het recht, een belangrijke rol speelt.

1Jzerman merkt op dat in het fiscale recht de nadruk veelal valt "op de bescherming
die de belastingplichtige aan de wettekst kan ontlenen jegens de overheid".21
Omtrent het privaatrecht constateert hu dat "partuen (worden) geacht te goeder

18.1Jzerman 1991, p. 17.

19. Kakebeeke-Van der Put 1961, p. 10.
20. Vgl. Uzerman 1991, p. 30-31.
21. Ilzerman  1991. p. 34.
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trouw jegens elkaar te handelen. Dat kan betekenen dat gemaakte afspraken, al dan
niet naar aanleiding van latere gebeurtenissen. normatief worden uitgelegd zodanig
dat de inhoud van deze afspraken anders kan worden vastgesteld dan partijen
beoogden bij het aangaan van de desbetreffende overeenkomst".22 Een andere
oorzaak voor het verschil tussen de toepassing in het fiscale recht van fraus legis

en de (nagenoeg) afwezigheid daarvan in het privaatrecht is volgens Ijzerman, dat
"de belastingwetgever (...) zich in ruime mate (heeft) bediend van civielrechtelijke
begrippen om gebeurtenissen in het economische verkeer te treffen. Dat betekent
dat belanghebbenden kunnen trachten met behulp van een privaatrechtelijke vorm-
geving die is afgestemd op de wettekst, dezelfde economische doeleinden te
bereiken die de belastingwetgever heeft willen treffen. zonder dat de getnterpre-
teerde wettekst de mogelijkheid biedt om te komen tot heffing overeenkomstig doel
en strekking van de wet".23

Het is echter ook denkbaar dat fraus legis niet zo veel verschilt van de technieken die
men in het burgerlijke recht hanteert en dat er slechts graduele verschillen zijn. Of
dat er enkel een verschil is tussen de begrippen die men hanteert (bijvoorbeeld
'substance over form' of'onrechtmatige daad' in plaats van fraus legis). Hoewel deze
kwestie geen onderdeel uitmaakt van dit onderzoek, blijkt uit mijn analyses in de
onderzoeksfasen 2 en 3 dat ik van mening ben dat er slechts graduele verschillen
zijn tussen fraus legis en bijvoorbeeld een rechtsvindingsfactor zoals de teleologi-
sche wetsuitleg. Ik heb dan ook het idee dat de burgerlijke rechter technieken
hanteert die vergelijkbaar zijn. maar daarvoor een andere terminologie hanteert.

2.3 Belastingverijdeling als doorslaggevend motief (motiefvereiste)

De toepassing van fraus legis is afhankelijk gesteld van een tweetal voorwaarden.
1. De handelingen moeten zijn verricht met als doorslaggevend motief om de

belastingheffing te verijdelen.
2. Doel en strekking van de wet zouden worden miskend, als de 'normale' rechts-

gevolgen van toepassing zouden zijn.

Men kan zich afvragen of er nog een derde toepassingsvoorwaarde is, namelijk de

vraag of er sprake is van een samenstel van rechtshandelingen. Aangezien dit
samenhangaspect naar mijn mening van belang is. zal ik daar ook de nodige
aandacht aan besteden in onderdeel 2.5.

2.3.1 Persoonlijke of zakelijke motieven: afwegingen ter bepaling van het

motief

Voor het antwoord op de vraag of belastingverijdeling het doorslaggevende motief is

geweest, toetst de rechter of belastingverijdeling de doorslaggevende beweegreden
is geweest voor de handelingen. In beginsel dient de inspecteur het bewijs aan te

22.1Jzerman 1991. p. 34.
23.1Jzerman 1991, p. 37.
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dragen voor het ontgaansmotief. Als de inspecteur een begin van bewijs heeft, is het
aan de belanghebbende om argumenten aan te dragen voor de zakelijkheid van de
handelingen. De rechter dient vervolgens te bepalen of belastingverijdeling het
doorslaggevende motief is geweest.

Bepaling van relevante motieven
Elke constructievorm kent zijn eigen specifieke situatie. Uit de jurisprudentie van de
Hoge Raad blijkt dat de motieftoets telkens aan de hand van die specifieke feiten en
omstandigheden zal worden getoetst. Bij de renteaftrekconstructies beoordeelde de
rechter aanvankelijk of er sprake was van een zogenoemd 'voorzienbaar nadeel ,24

en later of men een reeel risico liep met de handelingen.25 In een casus met een
'vliegtuigtrapconstructie' werd beoordeeld of de verkoop ook had plaatsgevonden
zonder de emigratie van de koper.26 In de constructies waarbij het aanmerkelijkbe-
lang verwaterde, ging de rechter na of dit een acceptabele methode is om de
overdracht van de zeggenschap te realiseren.27 En bij de kasgeld- en holdingcon-
structies speelde de vraag of de handelingen hebben geleid tot een reele wijziging
van het belang in de vennootschap (holdingconstructie) of de onderneming van
de vennootschap (kasgeldconstructie).28 in laatstgenoemde situaties werd tevens de
vraag gesteld of er, vanuit de vennootschappen bezien. zakelijke redenen waren voor
de handelingen, dan wel of de persoonlijke motieven van de aandeelhouders voorop

29hebben gestaan.

In abstracto wordt bij de motieftoets telkens beoordeeld of de handelingen ook
zouden zijn verricht zonder de beoogde fiscale gevolgen. Afhankelijk van de situatie
zijn er echter verschillen in de feiten en omstandigheden die daarbij van belang zijn.

Persoonlijke Ofzakelijke motieven
De terminologie omtrent de categorisering van de motieven. lijkt in de loop der jaren
enigszins te zijn gewijzigd. Met name in de jurisprudentie waarbij ondernemingen
zijn betrokken, wordt onderscheid gemaakt tussen zakelijke en persoonlijke motie-
ven. Met 'persoonlijke motieven' worden bedoeld de motieven om de belasting-
heffing te ontgaan. Met 'zakelijke motieven' wordt verwezen naar de motieven die
een zelfstandige betekenis geven aan de handelingen.30

24. HR 27 januari 1993, nr. 28 602. BNB 1993/111.
25. HR 8 juli 1998, nr. 33 049, BNB 1998/237.
26. HR  11  juni  1986,  nr.  23  641, BNB 1986/283.  HR 7 januari  1987,  nr.  23  597, BNB 1987j61;  HR
20 december 1989. nr. 26 322, BNB 1990/70: HR 3 oktober 1990, nr. 26 848, BNB 1990/324 en HR
20 december 1989, nr. 26 322, FED 1990/701.
21 HR 11  mei 1988, nr. 24 918, BNB 1988/289.
28.Vgl. HR 11 juli 1990, nr. 25 579, BNB 1990/290; HR 11 juli 1990, nr. 25 655, BNB 1990/291 ; HR 11 juli
1990, nr. 25 687, BNB 1990/292 en HR 11 juli 1990, nr. 26 306, BNB 1990/293.
29. Ook in HR 6 december 2002. nr. 37 072, BNB 2003/183 zien we bijvoorbeeld dat wordt getoetst of
het de bedoeling was om de aandeelhouders te bevoordelen.
30. De terminologie persoonlijk/zakelijk is dus eigenlijk verwarrend. Omdat deze terminologie in de
fiscale praktijk wordt gehanteerd, zal ik deze termen echter ook gebruiken.
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Ook in het kader van de zogenoemde holding- en kasgeldconstructies werd getoetst
of er zakelijke dan wel persoonlijke argumenten ten grondslag lagen aan de (rechts)
handelingen.31 De basisvorm van deze constructies was dat belanghebbende (enig-)
aandeelhouder was van een vennootschap (werkmaatschappij) en hij deze verkocht
aan een holdingvennootschap waarin hij eveneens (enig-)aandeelhouder was. Hier-
mee realiseerde hij feitelijk de winstreserves van de werkmaatschappij. Het fiscale
voordeel was dat de verkoop belast werd tegen een laag tarief of soms zelfs onbelast

was, terwijl een rechtstreekse uitkering van de winstreserves belast was tegen een
hoog tarief.32 De discussie omtrent het ontgaansmotief concentreerde zich rondom

de vraag of de verkoop van de werkmaatschappij had plaatsgevonden om zakelijke
redenen dan weI om persoonlijke redenen. Belanghebbenden droegen nogal eens
aan dat men met de handelingen een structuur nastreefde met een houdster-

vennootschap boven de werkmaatschappij. Vanuit de onderneming bezien zou dat
een wenselijke structuur zijn. De inspecteur stelde daar tegenover dat een dergelijk
resultaat ook kon worden bereikt door een aandelenruil en dus zonder dat er gelden
aan de onderneming werden onttrokken. In een aantal gevallen betoogde belang-
hebbende dat het belang bij de werkmaatschappij geheel of gedeeltelijk was over-
gegaan naar derden. De Hoge Raad heeft beslist dat als het belang (direct of indirect)
met meer dan 10% over is gegaan naar een reele derde. de handelingen voldoende

zakelijke betekenis hebben. Men kwam dan niet meer toe aan fraus legis. Bij33

dergelijke constructies zien we dus dat er een weging wordt gemaakt van de
zakelijke en persoonlijke motieven die aan de (rechts)handelingen ten grondslag

liggen.

In een andere casuistiek met ondernemingen tracht men in internationaal verband
om de druk van de dividendbelasting te verminderen. In HR 18 mei 1994, BNB 1994/
252 en 253 betrof het twee in het buitenland woonachtige personen (moeder en
dochter) met aandelen in Nederlandse vennootschappen. In de casus BNB 1994/252
worden, in het zicht van de inkoop van de aandelen, deze aandelen verkocht aan een
daarvoor opgerichte (eigen) Antilliaanse vennootschap. Kort daarna vindt de inkoop
plaats. In de casus van BNB 1994/253 verkochten moeder en dochter de aandelen van
een andere Nederlandse vennootschap aan dezelfde Antilliaanse vennootschap. Op
de aandelen in de Nederlandse vennootschap vindt een halfjaar later een dividend-
uitkering plaats. In beide gevallen speelde de vraag wat de motieven waren voor de

verkoop van de aandelen aan de Antilliaanse vennootschap. Belanghebbenden
betogen dat men de verschillende pakketten aandelen ondergebracht heeft in de
Antilliaanse vennootschap ter concentratie van het familievermogen. Het Hof is
echter van mening dat het tussenschuiven van de Antilliaanse vennootschap. gezien
het korte tijdsverloop tussen de verschillende handelingen, slechts is geschied om de

31. HR 24 september 1980. nr. 19 435, BNB 1980/331 en HR 24 september 1980, nr. 19 552. BNB 1980/332.

32. Daarnaast  zijn  er ook zogenoemde 'internationale kasgeld-  en holdingconstructies' waarbij
getracht werd om de dividendbelasting te ontlopen. Zie onder meer HR BNB 1993/342 en 343, BNB

1994/259, BNB 1994/293 en 294 en BNB 1995/150. in de literatuur heeft onder meer Kemmeren

hieraan aandacht besteed in WFR 2003/6513.
33. HR 11 juli 1990. nr. 25 579, BNB 1990/290; HR 11 juli 1990, nr. 25 655, BNB 1990/291; HR 11 juli
1990, nr. 25 687, BNB 1990/292 en HR 11 juli 1990, nr. 26 306, BNB 1990/293.
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belastingheffing op de inkoop te verijdelen. Het is niet de bedoeling geweest dat de
Antilliaanse vennootschap in de korte tijdsspanne economisch eigenaar was van de
aandelen. In de casus van HR 18 mei 1994, BNB 1994/253 werd dit oordeel overigens
gecasseerd omdat niet aannemelijk was dat de verkoop van die aandelen had
plaatsgevonden in samenhang met de dividenduitkering van een halfjaar later.

Als zakelijk argument wordt ook regelmatig gewezen op financierings- of reorgani-
satiedoeleinden. Indien er voldoende reele betekenis voor de bedrijfsvoering kan
worden toegekend aan de financiering of het reorganisatiedoel, komt men niet meer
toe aan fraus legis.34 Dit argument speelt met name bij internationaal opererende
concerns. De organisatiestructuur bij dergelijke concerns is overigens vaak in sterke
mate gebaseerd op gerechtvaardigde fiscale overwegingen.35

'Doorslaggevend' motief
Hoewel in HR 22 april 1964, BNB 1964/180 nog wordt getoetst of belastingverijdeling
de 'enige beweegreden' is, wordt dit reeds in HR 27 december 1967. BNB 1968/80
(en ook in later jurisprudentie) afgezwakt door voldoende te achten dat belasting-
verijdeling de 'doorslaggevend beweegreden' is.36 Hiermee is naar mijn mening
bedoeld dat. bij weging van de beweegredenen die hebben geleid tot het samenstel
van rechtshandelingen, het verijdelingsmotie f in overgrote mate ten grondslag moet
hebben gelegen aan het samenstel van rechtshandelingen.

In hoeverre het Hof van Justitie EG een andere. zwaardere. toets hanteert. is niet
geheel duidelijk. In het arrest inzake Halifax heeft het Hof het achtereenvolgens over
'het wezenlijke doel' van de transacties. de activiteit die gericht is op de 'loutere
verkrijging van belastingvoordelen' en 'het louter artificiele karakter van deze
handelingen' dat moet worden meegewogen.37 In de zaak Cadbury Schweppes
spreekt het Hof telkens over 'een volstrekt kunstmatige construct:ie' en ook over
'een louter fiscaal doel' dat wordt nagestreefd.38 Het lijkt er soms op dat getoetst
moet worden of belastingverijdeling het enige motief is. Als er ook maar enige
andere. zakelijke reden is aan te wijzen, wordt dan niet voldaan aan dit criterium. In
de zaak Part Senlice gaat het Hof nader in op dit criterium.39 De nationale rechter
dient in elke concrete casus te beoordelen wat het 'wezenlijke doel' van de
betrokken handelingen is. Volgens het Hof kan er dus ook sprake zijn van misbruik,
als andere doelen meespelen dan belastingbesparing. Het lijkt er daarmee op dat het
Hof een soortgelijk beoordelingskader hanteert als de Hoge Raad.

34. HR 26 april 1989, nr. 24 446, BNB 1989/217.
35.Van Brunschot 1988. p. 40 en 1Jzerman 1991, p. 156.
36. HR 15 september 1982, nr. 20 974, BNB 1982/299 en HR 7 december 1983, nr. 22 134, BNB 1984/21.
3Z HVJ  EG 21 februari 2006, C-255/02 BNB 2006/170. In de Engelse versie wordt achtereenvolgens
gesproken over 'the essential aim', 'the mere attainment of tax advantages' en 'the purely artificial
nature of those transactions'.
38. HvJ EG 12 september 2006. C-196/04, BNB 2007/54.
39. HvJ EG 21 februari 2008, C-425/06 BNB 2009/1.
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BeoordelingstO'dstip en gekunsteldheid
Ten slotte nog een tweetal opmerkingen. De eerste betreft het moment waarop moet
worden beoordeeld of belastingverijdeling het doorslaggevende motief is. Dit is het
moment waarop de gewraakte handelingen aanvangen. Dit blijkt onder meer uit de
arresten over de dividendbelasting. Hierin beslist de Hoge Raad dat de verkoop in
het zicht van de inkoop weI leidt tot fraus legis, maar niet in het andere geval. Er was
in dat laatste geval imrners geen samenhang tussen de desbetreffende verkoop en de
toekomstige dividenduitkering.

De tweede opmerking betreft de gekunsteldheid. ongebruikelijkheid dan wei abnor-
maliteit van de handelingen. 1Jzerman constateert dat deze elementen in het verleden
werden genoemd als zelfstandige voorwaarden voor toepassing van fraus legis.40 Hijis
echter van mening dat het geen afzonderlijke voorwaarden zijn. maar factoren die
een rol spelen bij de bewijslevering omtrent het ontgaansmotief.41  ik ben dat met hem
eens.

2.3.2 Subjectivisten versus objectivisten: inhoud en betekenis van het

motiefvereiste

Uzerman stelt dat het ontgaansmotief centraal staat bij de toepassing van fraus legis,
omdat "de kern van het leerstuk van de wetsontduiking in het belastingrecht wordt
gevormd  door  het op zichzelf (...)  niet  in  de wet verwoorde uitgangspunt  dat  het
voor ons belastingstelsel niet aanvaardbaar is dat een uitsluitend fiscaal gemoti-
veerde vormgeving wordt gehonoreerd". 2 In de literatuur is er nogal wat discussie
over het antwoord op de vraag of het ontgaansmotief een zelfstandige betekenis

heeft, en zo ja, wat die betekenis is. Er zijn nogal wat schrijvers die van mening zijn
dat de bedoeling van partijen om een fiscaal gunstig resultaat te bereiken, geen
relevant element is. Telders is van mening dat de ontgaansbedoeling in het geheel
niet relevant is.43 Volgens hem gaat het in dergelijke gevallen om het tot uitdrukking
brengen van de strekking van de ontdoken norm. "Waar het op aankomt is nl.
slechts, of de door partijen geschapen toestand z66zeer aan die, waarop de wets-
norm rechtstreeks van toepassing is. nabij komt, dat doelen strekking dier wetzouden
worden miskend. indien aan de door partijen in het leven geroepen toestand niet,
evenzeer als aan de in de wet voorziene, het in de wet genoemde rechtsgevolg werd
verbonden".« Hij plaatst de benadering van de rechter in de analogische wets-
toepassing, waarbij de rechter de wet naar analogie toepast in een vergelijkbaar
geval, om daarmee doel en strekking van die wet tot uitdrukking te brengen.

Terecht constateert Uzerman dat de objectivisten (zu die geen betekenis toekennen
aan het ontgaansmotief) zijn te vinden in de groep schrijvers die veel ruimte

40.1Jzerman 1991, p. 119.
41. Aldus ook Scheltens  1988, p. 159 en Langereis  1988, p. 1429.
42. ljzerman 1991, p. 113.

43.Telders 1934, p. 233 e.v.
44.Telders 1934, p. 235.

25



2.3.2 HOOFDST'UK 2 / Fraus legis, misbruik van recht

toekennen aan een analogische wetsuitleg. Indien men immers ruimte ziet om de
wet naar analogie toe te passen op gevallen die - naar een letterlijke uitleg niet,
maar naar doel en strekking van de wet wel - vergelijkbaar zijn, bestaat er geen
behoefte meer aan fraus legis. Schoordijk is van mening dat "volledige objective-
ring (...) een must (is)". 5 De geestesinstelling van de persoon die de belasting-
heffing wenst te vermijden door het verrichten van bepaalde handelingen, heeft
volgens hem "geen onderscheidend vermogen. Van fraus legis spreken wij als een
fiscaal handelen binnen de grenzen van het analogiebereik van de Belastingdienst
blijkt te kunnen vallen".46 Volgens Schoordijk gaat het steeds om de strekking van
de wet. Beoordeeld moet worden of een rechtshandeling ongeacht de motieven. een
rechtens relevante strekking heeft. Als ik hem goed begrijp, is hij dus van mening dat
de inhoud van de rechtsnorm bepaalt of de handeling relevant is of niet.

Schoordijk onderzoekt vervolgens of dit voldoende zekerheid biedt. Indien men bij
een analogische wetsuitleg de rechtsnorm oprekt, rijst immers de vraag waar de
inhoud van de rechtsnorm haar begrenzing vindt. Schoordijk verwijst naar Geppaart
die stelt dat de toepassing van analogie haar grenzen vindt in het beginsel van de
rechtszekerheid; "buiten de kenbare  norm  mag  (...) de belastingheffing  zich  niet
uitstrekken".47 Als ik Schoordijk vervolgens goed begrijp. dient de kenbaarheid
objectief te worden getoetst. Van belang is wat men in redelijkheid mocht ver-
wachten.

Een zelfde benadering lijkt terug te komen in de conclusie van advocaat-generaal
Maduro in de Halifax-casus. Maduro constateert dat het Hof van Justitie EG twee
voorwaarden heeft geformuleerd voor de toepassing van 'misbruik van recht'. "The
first corresponds to the subjective element mentioned by the Court in Emstand48 ,
but it is subjective only in so far as it aims at ascertaining the purpose of the
activities in question. That purpose - which must not be confused with the sub-
jective intention of the participants in those activities - is to be objectively
determined on the basis of the absence of any other economic justification for the
activity  than  that of creating  a tax advantage.  (...) when applying  it. the national
authorities must determine whether the activity at issue has some autonomous basis
which, if tax considerations are left aside, is capable of endowing it with some
economic justification in the circumstances of the case".49

Ik ben het geheel eens met Schoordijk. In de kern heb ik daar drie argumenten voor.
Ten eerste dat handelingen die slechts fiscaal zijn geindiceerd, niet de handelingen
zijn die de wetgever op het oog heeft gehad bij het formuleren van wettelijke
regelingen. De handelingen hebben, in het licht van de toepasselijk geachte wette-
lijke regeling, onvoldoende zelfstandige betekenis. Een tweede argument is, dat het

45. Schoorduk  1997, p. 940.

46. Schoordijk 1997, p. 941.
4Z Geppaart 1965, p. 94.
48.HvJEG 14 december 2000, C-110/99. BNB 2003/169
49. HVJ EG 21 februari 2006. C- 255/02, BNB 2006/170, r.0. 87 (Halifax: concl. A-G Maduro).
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fiscale motief gericht is op een gunstig eindresultaat (men beoogt dat de uitgaaf
aftrekbaar is of de inkomst onbelast), maar dit eindresultaat afhankelijk is van de
toepassing van een (fiscale) regeling. Dan is het niet logisch dat het resultaat van de
toepassing van die regeling (het eindresultaat), invloed heeft op de toepassing van
de regeling zelf. Een derde argument is. dat het motiefvereiste in feite een toetsing

behelst aan de rechtszekerheid. Indien iemand bij zijn handelen de verijdeling van
de belastingheffing voor ogen heeft. is er geen reden om die persoon - uit een
oogpunt van rechtszekerheid - te beschermen. door een wetsuitleg te hanteren
waarop hij dacht te mogen vertrouwen. Ik werk deze argumenten in de onderdelen
7.5 en 8.5 verder uit.50

Zoals gezegd is 1Jzerman van mening dat het ontgaansmotief w61 een zelfstandige

betekenis heeft. Een sterk argument van hem is. dat de Hoge Raad (en inmiddels ook
het Hof van Justitie EG) het motief ook telkens als voorwaarde hanteert. Het handelt
volgens Uzerman bij fraus legis niet zozeer om de vraag waar de werkingssfeer van

de wet haar grenzen vindt. maar om de vraag hoe de wet in het individuele geval
moet worden toegepast. HU stelt de vraag centraal of"de werking van de wet (mag)
worden uitgebreid voorbij de betekenis van haar gernterpreteerde bewoordingen ten
laste  van een bepaalde belanghebbende?  (...)  Waar  het  bij het motiefvereiste  om

gaat, is of een doorbreking van het legaliteitsbeginsel mag plaatsvinden ten nadele
van belanghebbende".51 Hij koppelt de toepassing van fraus legis dus heel nadruk-
kelijk aan het individuele geval. terwijl de objectivisten de toepassing koppelen aan

een bepaald soort casus. Hoewel de beide meningen principilel verschillen, con-
stateert 1Jzerman dat de praktische verschillen tussen de objectivisten en de sub-

jectivisten kunnen worden gerelativeerd. Kakebeeke-Van der Put betoogt dat als er
aan de handelingen geen ontgaansmotief ten grondslag ligt, "de aldus verrichte
handeling een andere zelfstandige betekenis (heeft)".52

Indien het oordeel dat de handeling 'een andere zelfstandige betekenis heeft' ook
voort kan vloeien uit het antwoord op de vraag of de handeling relevant is in het
licht van de inhoud van de rechtsnorm, is het verschil tussen beide kampen

inderdaad relatief. De handelingen zijn verricht om zelfstandig betekenis te hebben.

De subjectivisten zullen constateren dat er geen ontgaansmotief is en de normale

rechtsnorm van toepassing is; de objectivisten zullen vaststellen dat die rechtsnorm

toepasselijk is op handelingen met een zelfstandige betekenis.

Hoewel het verschil tussen de subjectivisten en objectivisten niet groot is en qua
uitkomst (mogelijk) helemaal niet verschilt, meen ik dat dit verschil wezenlijk is
voor de bepaling van het karakter van fraus legis en met name de plaats die deze
techniek inneemt ten opzichte van andere rechtsvindingtechnieken. Indien de

50. Daarbij zal ik met name een vergelijking trekken met jurisprudentie waarin doel en strekking van

de wet als doorslaggevend criterium gelden (teleogische wetsuitleg) zonder dat aan het motiefvereiste

wordt getoetst.
51.1Jzerman 1991, p. 110.

52. Kakebeeke-Van der Put 1961, p. 132.
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objeaivisten gelijk hebben, haalt dit fraus legis uit de sfeer van 'buitenwettelijk' en
'bijzonder rechtsmiddel'. Bovendien vult het dan een kennelijke lacune in het
instrumentarium van de rechtsvinding en biedt dat ons de kans om de overeen-
komsten en verschillen met aanverwante technieken te analyseren. zonder de angst
voor het bijzondere.

2.3.3 Keuzevrijheid (en meerwegenleer)

Algemeen wordt aanvaard dat belanghebbende in beginsel de vrijheid heeft om de
fiscaal meest gunstige weg te kiezen.53 Hij is niet verplicht om de minst voordelige
weg te bewandelen. Hij heeft echter ook niet de volledige vrijheid in de keuze van
zijn handelingen. In de afweging van motieven speelt daarom geregeld de vraag in
welke mate belanghebbende de vrijheid heeft om naar eigen inzicht een route te
kiezen om het nagestreefde resultaat te bereiken. Het handeltdan om transacties die
tot een (eind)resultaat leiden waarvoor een zakelijk motief aanwezig is, maar waarbij
de gekozen route is ingegeven met belastingverijdeling als doorslaggevend motief.

In HR 11 juli 1990, BNB 1990/293 overweegt de Hoge Raad: "de omstandigheid dat
aan belanghebbende en zijn vader klaarblijkelijk verschillende wegen openstonden
het terugtreden van de vader van belanghebbende te regelen en tot een volledige
afwikkeling van hun zaken te geraken. laat open dat bij het maken van de keuze
tussen de onderscheidene mogelijkheden, gelet op de verschillende daaraan ver-
bonden fiscale gevolgen, het ontgaan van belasting  ( . . . )   - voor zover belangheb-
bende betreft - de doorslaggevende beweegreden is geweest". Ook in HR
6 september 1995, BNB 1996/4 hanteert de Hoge Raad een dergelijke argumentatie.

Belanghebbende heeft in beginsel dus de vrijheid om te kiezen voor de fiscaal voor
hem meest gunstige route. Deze vrijheid lijkt echter te zijn ingeperkt voor zover de
gekozen route is ingegeven met belastingverijdeling als doorslaggevende beweeg-
reden. Deze zogenoemde 'verschillende-wegenleer' heeft tot nogal wat commentaar
geleid in de literatuur.54 Belangrijkste kritiek is dat fraus legis mogelijk blijkt te zijn
ingeval er handelingen worden verricht die als zodanig - afgezien van de gekozen
route - een zakelijke oorzaak hebben.55 Het lijkt er op dat de Hoge Raad aan deze
kritiek tegemoet komt met zijn beslissing in HR 17 december 2004, BNB 2005/169. In
die zaak stond vast dat er om zakelijke redenen een acquisitie was gepleegd bij
derden. Volgens de Hoge Raad is er in dat geval altijd sprake van een zakelijke lening.
Daaraan doet niet af, zoals in het desbetreffende geval, dat er voldoende vermogen
in het concern aanwezig is om de acquisitie uit eigen gelden te financieren of de
omstandigheid dat de geldlening bij een concernvennootschap (in het buitenland) is

53. Geppaart 1975, p. 107; Scheltens 1975, p. 158: Kakebeeke-Van der Put 1961, p. 162 en Uzerman 1991.
p. 100 e.v.
54. Zie onder meer de meningen in de literatuur die A-G Overgaauw aanhaalt in 4.12 t/m 4.18 van zijn
conclusie bij HR 17 december 2004, nr. 39 080. BNB 2005/169. Zie ook Kemmeren 1996, onderdelen 2
en 5.

55. Essers 1995, onderdeel 3.1.

28



Strijd met doel en strekking van de wet (normvereiste) 2A

aangegaan. Het betoog van de inspecteur en de Staatssecretaris van Financien dat de

gekozen route uitsluitend fiscaal is gerndiceerd, vond de Hoge Raad dus niet van
belang.

In de afgelopen periode heeft de Hoge Raad echter een aantal arresten gewezen dat
wijst op de (re)vitalisatie van deze benadering. In zijn arrest HR 11 juli 2008, BNB
2008/254, overweegt de Hoge Raad dat de handelingen weliswaar berustten op
zakelijke overwegingen, maar dat "de voor het realiseren van dit zakelijke doel
gekozen omweg  (...)  niet door zakelijke overwegingen was ingegeven". Er worden
vervolgens prejudiciele vragen gesteld aan het HvJ EG.56 Een ander voorbeeld is te
vinden in HR 13 maart 2009. BNB 2009/123.57 in dit voor de kapitaalsbelasting

gewezen arrest oordeelt de Hoge Raad  dat een belastingplichtige in beginsel vrij is.
ter bereiking van een op zichzelf reeel en zakelijk doel. een weg te bewandelen die
voor hem fiscaal het minst belastend is. De grens van die vrijheid wordt echter
overschreden indien, met het oogmerk van belastingverijdeling, een weg wordt
gekozen die als kunstmatig en van elk reeel belang ontbloot moet worden aange-
merkt en die ertoe leidt dat gehandeld wordt in strijd met doel en strekking van
de wet".58 Het lijkt er derhalve op dat de Hoge Raad. in sprekende gevallen, de
keuzevrijheid van contribuabelen inperkt ter zake van de te hanteren route.
Interessant in deze is om de antwoorden van het HvJ EG af te wachten op de
prejudiciele vragen naar aanleiding van BNB 2008/254.

2.4         Strijd met doel en strekking van de wet (normvereiste)

De tweede toepassingsvoorwaarde is dat doel en strekking van de wet zouden
worden miskend, als de 'normale' rechtsgevolgen van toepassing zouden zijn. In de
dagelijkse praktijk is er veel minder discussie over deze voorwaarde dan over de
motieftoets. Het antwoord op de vraag wat het motief is geweest voor de handelin-
gen en de vraag of de handelingen met elkaar een samenstel vormen, vereisen
immers een feitelijke basis. Partijen hebben de mogelijkheid om bewijs aan te
dragen voor hun standpunt en om tegenbewijs te leveren op de argumenten van
de tegenpartij. Dit geldt niet voor de vraag of er strijd is met doel en strekking van de
wet. Een dergelijk oordeel is een rechtsoordeel en in beginsel niet bernvloedbaar
door partijen. Het is echter wel een element dat de nodige aandacht krijgt in de
literatuur. Rechtsgeleerden twisten immers graag over de vraag wat doel en
strekking is van een wettelijke bepaling.

56. In de conclusie bij deze zaak (nr. C-352/08) betwist A-G Kokott de toepasselijkheid van de

meerwegenleer. indien er zakelijke overwegingen zijn, kan volgens de A-G geen sprake zijn van
belastingontwijking in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel a, Fusierichtlijn.
57. Zie voorts  HR 17 oktober 2008, nr. 42.954, BNB 2009/29.
58. Vergelijk ook HR 14 november 2003,  nr.  37  503, BNB 2004/161.
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2.4.1 Doel en strekking van de wet

In zijn dissertatie stelt Geppaart zich op het standpunt dat het niet de bedoeling is
van belastingwetten om een zo hoog mogelijke belastingopbrengst te genereren.
"Die opvatting zou er immers toe leiden bij de uitlegging van een belastingwet
steeds de voor de Staat voordeligste oplossing te kiezen."59 Zoals we echter hebben
gezien bij het motiefvereiste, hebben belastingplichtigen in beginsel de vrijheid om
de voor hen fiscaal gunstigste route te kiezen. De bedoeling van de wet moet dus op
een andere manier worden gevonden.

Geppaart constateert dat de bedoeling (de 'strekking') van de wet veelal kan worden
afgeleid uit de wetsgeschiedenis. de rechtshistorie of het stelsel van de wet. Uzerman
stelt zich op het standpunt dat die strekking ontleend moet worden aan de concrete
wettelijke bepaling. Hij betwist de mening van Verburg dat het de strekking van de
inkomstenbelasting is om het draagkrachtbeginsel tot uitdrukking te brengen. Het
baseren van doel en strekking van de wet op een dergelijk algemeen (onderliggend)
beginsel biedt de belastingplichtige volgens hem te weinig zekerheid. Bovendien zijn
dergelijke beginselen voor discussie vatbaar en vaak te vaag. Uzerman stelt. zoals
gezegd. dat de belastingheffing gebaseerd is op concrete wettelijke bepalingen.
"zodat de strekking daarvan primair dient te worden onderzocht".60

Een dergelijk onderzoek vereist onder meer dat wordt onderzocht wat de plaats en
functie van de desbetreffende bepaling is in het stelsel van de wet. Een wettelijke
bepaling staat immers niet los van de overige bepalingen, maar hangt daarmee nauw
samen. De strekking van een bepaling is dus mede afhankelijk van de overige
bepalingen en haar plek in het wettelijke systeem. Denk hierbij aan de opbouw
van de wet in hoofdstukken. paragrafen, onderdelen en dergelijke, maar ook aan het
verschil in functie van een wettelijke bepaling. Betreft het bijvoorbeeld een bepaling
over de subjectieve belastingplicht. is het een bepaling over de grondslag voor de
belastingheffing, een objectieve of subjectieve vrijstelling, handelt de bepaling over
het moment van heffing of regelt het de hoogte van een tarief? Voorts kan van
belang zijn of er een rangorde in de wet is opgenomen, of dat de wet een dwingend
karakter heeft dan weI een keuze geeft aan de belastingplichtige. Het zijn allemaal
facetten die inhoud geven aan het systeem van een bepaalde wet. Elke bepaling is
onderdeel van dat systeem en heeft daarin een eigen plaats en functie.

Het is dus niet goed mogelijk om doel en strekking van een wettelijke bepaling te
beoordelen aan de hand van een solitaire focus op de bepaling zelf. De bepaling moet
worden beoordeeld in relatie tot zijn omgeving.61 Als consequentie daarvan zou

59. Geppaart 1965, p. 67.
60.1Jzerman 1991, p. 139.
61. Een recent voorbeeld van een dergelijke toersing is te vinden in de uitspraken van de rechtbank en
het gerechtshof over de toepassing van de Natuurschoonwet 1928 (V-N 2009/23.19). De vraag lag voor

of de verkrijging vlak voor overlijden van nagenoeg her gehele NSW-landgoed door erflater en
vererving daarvan, recht gaf op vrijstelling van successierecht. Beide rechterlijke instanties constateren
dat de wetgever misbruik heeft onderkend en ter voorkoming daarvan alleen maar eisen heeft -
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men kunnen denken dat doel en strekking van een wettelijke bepaling gezocht
moeten worden in het systeem van de wet. Daarmee gaat men echter voorbij aan het
gegeven dat de belasting wordt geheven door toepassing van specifieke wettelijke
bepalingen op een concreet geval. Van Dijck stelt dan ook terecht dat "alleen via de
strekking van een concrete wettelijke bepaling (...) een hoger niveau van de wet aan
de orde (kan) komen, maar slechts als een afgeleide en niet als een zelfstandige
strekking".62 Doel en strekking van een specifieke wettelijke bepaling kunnen dus
mede worden bepaald aan de hand van de plaats en functie die de bepaling inneemt
in het systeem van de wet. Maar het is niet zo dat doel en strekking van het
wettelijke stelsel zelf telkens als richtsnoer moeten worden genomen. De concrete

wettelijke bepaling is de eerste invalshoek die de rechter moet hanteren. Daarbij
dient hij echter voortdurend in het oog te houden welke plaats en functie die
bepaling in het wettelijke stelsel inneemt en of dat stelsel op een gegeven moment
zo belangrijk is, dat dit zwaarder moet wegen dan de individuele bepaling.

2.4.2 Bedoeling van de wetgever

Veelal zal aan de hand van de wetsgeschiedenis kunnen worden bepaald wat de
wetgever met een wettelijke bepaling heeft beoogd. Zeker de laatste tientallen jaren
is elke fiscale wet voorzien van een uitgebreide toelichting. Vaak is er ook een
uitgebreide behandeling in de Tweede en Eerste Kamer die zeer instructief kan zijn.
Op deze wijze neemt de voorspelbaarheid van het recht toe en neemt de kans af dat
men handelingen verricht om de belastingheffing te verijdelen. Men kan immers
vaak voorspellen of men recht heeft op de gunstige fiscale behandeling of niet.
Desalniettemin blijven er situaties denkbaar waarvan men de fiscale gevolgen niet
op voorhand kan inschatten. Met name als de wettelijke bepaling een algemeen
karakter heeft en niet is uitgewerkt in specifieke bepalingen, is niet altijd duidelijk
hoe ver doel en strekking van die bepaling reiken.63 Ook kan van belang zijn of, en zo
ja in hoeverre, de wetgever bepaalde situaties tijdens het wetgevende traject heeft
onderkend. Een situatie die niet is onderkend, en ook niet onderkend had hoeven
worden, kan wel degelijk onder het bereik vallen van doel en strekking van een
bepaling, ook al zou men dat niet direct verwachten.

Er zijn echter grenzen aan de mate waarin men doel en strekking van een wettelijke
bepaling kan oprekken. Maar wanneer worden die grenzen bereikt? In het eerder
aangehaalde arrest HR 17 december 2004, BNB 2005/169 bijvoorbeeld, trekt de Hoge
Raad uitdrukkelijk een ruime grens ter zake van de toepassing van artikel 8. eerste

lid, Wet Vpb 1969 (tekst 1997). De Hoge Raad beslist dat als een externe acquisitie
zakelijk is, de financiering per definitie ook zakelijk is. Deze beslissing wijkt af van

- gesteld aan de bezitsduur van de verkrijger (en dus niet de bezitsduur van de overdrager). Tevens

wordt een vergelijking getrokken met een soortgelijke regeling, namelijk de faciliteit in de Successie-

wet voor bedrijfsopvolgingen. Ook in die regeling worden enkel eisen gesteld aan de bezitsduur voor

de verkrijger. Deze laatste omstandigheid wordt evenzeer erkend als argument.
62. Van Dijck 1982, p. 844.
63. Vgl. Eggens  1959, p. 117 e.v.
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de wil van de wetgever die - voor latere jaren - de renteaftrek in dergelijke situaties
wettelijk heeft ingeperkt. Van der Geld merkt in zijn noot terecht op, dat het
opmerkelijk is dat de wetgever die wettelijke inperking heeft verdedigd, door het
beeld te scheppen dat het "voor wat betreft de renteaftrekbeperkingen (...) slechts
een codificatie van de rechtspraak zou betreffen". De wetgever had kennelijk de
overtuiging dat de wetgeving voldoende aanknopingspunten voor de rechter bood
om de renteaftrek in dergelijke casus te beperken, maar wenste dit - uit een oogpunt
van duidelijkheid voor de praktijk - te codificeren. De Hoge Raad beslist echter dat
die aanknopingspunten onvoldoende waren. De nieuwe wetgeving bleek dus geen
codificatie te zijn van de rechtspraak, maar een daadwerkelijke wijziging van de
renteaftrekmogelijkheden.

De Hoge Raad heeft voor de inkomstenbelasting beslist dat "de aftrek van rente van
schulden niet kan zijn bedoeld om belastingplichtigen in staat te stellen tot het
aangaan van transacties, waarbij  (...)  min  of meer onbeperkt en op ieder door  hen
daartoe nuttig geacht moment hun belastbare inkomen (...) wordt verminderd".64
Langereis merkt op dat deze bedoeling van de wetgever helemaal niet is terug te
vinden in de wetgeschiedenis. "De rechter legt met de hiervoor omschreven frase de
wetgever iets in de mond dat hij niet heeft bedoeld, maar in de ogen van de rechter
had behoren te bedoelen".65 Uzerman verklaart dit door er op te wijzen dat "doel en
strekking hier uit het systeem worden afgeleid doordat verondersteld wordt dat het
systeem niet voorziet in regelingen die datgene dat met het systeem wordt beoogd,
het belasten van inkomen. onmogelijk maken:66 De verantwoording voor deze
benadering is dus te vinden in het gegeven dat men het uiteindelijke doel van de wet
volledig kan frustreren en dit ook geheel in eigen hand heeft. Het lijkt mij dat
hiermee. de toetsing aan een (verondersteld) wettelijk stelsel, de grenzen zijn
bereikt van de mogelijkheden die een rechter heeft om doel en strekking van de
wet op te rekken.

Een goed voorbeeld van een geval waarin de rechter de grens heel duidelijk heeft
getrokken, is te vinden in de zogenoemde 'turbo-arresten'. De fiscus bestreed deze
constructies onder meer met een beroep op fraus legis. De Hoge Raad besliste in HR
15 juli 1997. BNB 1997/296 en 297 echter: "Het aldus door de wetgever tot stand
gebrachte systeem berust zozeer op een fundamentele keuze van de wetgever dat
het niet in een geval als het onderhavige met een beroep op het leerstuk der
wetsontduiking kan worden terzijde gesteld. ( . . . ) Weliswaar  kan   aan de Staats-
secretaris worden toegegeven dat het objectieve stelsel in een geval als het
onderhavige tot uitkomsten kan leiden die niet aansluiten bij wat maatschappelijk
als inkomen wordt ervaren, maar de vervanging van dit stelsel door een meer
subjectief bepaald begrip opbrengst van aandelen (...) kan slechts door de wetgever

64. HR 22 juli 1982, nr. 20 953, BNB 1982/243. Een dergelijke formulering is ook terug te vinden in HR
15 september 1982, nr. 20 908. BNB 1982/298; HR 22 juni 1983, nr. 21 461, BNB 1983/238; HR
13 december 1989, nr. 25 743, BNB 1990/68 en HR 27 januari 1993, nr. 28 602, BNB 1993/111.
65. Langereis 1988, p. 23.
66. Uzerman  1991,  p.  146.
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geschieden". De Hoge Raad is het kennelijk met de Staatssecretaris van Financien
eens dat de uitkomst van de beslissingen maatschappelijk onwenselijk is, maar ziet
onvoldoende aanknopingspunten in de bestaande wetgeving om, zo mogelijk met
toepassing van fraus legis. een oplossing te bieden. De wetgever is aan zet.

2.4.3 Subjectivisme versus objectivisme: inhoud en betekenis van het
normvereiste

Nu we hebben vastgesteld op welke wijze doel en strekking van de wet kunnen
worden bepaald en welke grenzen daarbij worden getrokken, is het vervolgens de
vraag wat de betekenis is van het normvereiste.

In HR 11 juli 1990, BNB 1990/290 overweegt de Hoge Raad dat "doel en strekking van
artikel 24 van de Wet inkomstenbelasting 1964 zouden worden miskend indien de
door de (...) rechtshandelingen geschapen rechtstoestand niet op dezelfde wijze zou
worden behandeld als wanneer belanghebbende de aandelen  (...) weI rechtstreeks
aan een van de nieuwe opgerichte vennootschappen had verkocht". Uit de formule-
ring van de Hoge Raad zou men kunnen concluderen dat er eerst een soort tussen-
oordeel moet worden geveld op basis van de 'normale' wetstoepassing. Dat
tussenoordeel moet vervolgens worden getoetst aan doel en strekking van de wet.
Als dat tussenoordeel niet voldoet, kan ten slotte fraus legis worden toegepast. De

toepassingsvoorwaarde van fraus legis houdt dan in dat de'normale' wetstoepassing
strijdig moet zijn met doel en strekking van die wet. Door deze redeneertrant noemt
men fraus legis ook weI een 'bijzonder rechtsmiddel'. Het lijkt er op dat Uzerman
deze benadering onderschrijft. Hij stelt dat fraus legis pas aan de orde komt "indien
interpretatie binnen de daartoe gestelde kaders  (...)   niet   tot een bevredigende
uitkomst leidt, terwijl wordt voldaan aan twee toepassingsvoorwaarden: het
ontgaansmotief (...) en de strijd met doel en strekking van de wet".67

Volgens A-G Moltmaker is het "geen afzonderlijke eis, maar een conclusie, een
conclusie welke volgt uit 'de gegeven omstandigheden'.68 C. -) Het is altijd (per
definitie) in strijd met doel en strekking van een bepaling van dwingend recht als
men deze wil ontwijken via een uitsluitend met het oog op die ontwijking in het leven

geroepen rechtstoestand zonder - buiten die ontwijking gelegen - reele praktische
betekenis". Hij ziet fraus legis, evenals Eggens bij misbruik van recht. als een recht-
streekse toepassing van doel en strekking van de wet op de desbetreffende casus

(een 'normaal rechtsmiddel').69

Beide benaderingen leiden overigens tot de conclusie dat de wet moet worden
toegepast conform haar doel en strekking. Een wezenlijk verschil tussen de benade-

ringen is er, in ieder geval qua uitkomst, niet. Toch wil ik er verder op ingaan aan de
hand van de jurisprudentie van het Hof van Justitie EG. omdat de opbouw die het

6Zuzerman 1991, p. 131.
68. HR 21 november 1984, nr. 22 092, BNB 1985/32.
69. Eggens 1959.p. 126.
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Hof hanteert een aspect bloot legt dat voor mijn gevoel onvoldoende naar voren
komt in de jurisprudentie van de Hoge Raad.

In punt 52 in de zaak Cadbury Schweppes overweegt het Hof: "Bij de beoordeling van
het gedrag van de belastingplichtige moet in het bijzonder rekening worden ge-
houden met het doel dat met de vrijheid van vestiging wordt beoogd". Volgens het
Hof is daarmee beoogd "dat een gemeenschapsonderdaan duurzaam kan deelnemen
aan het economische leven van een andere lidstaat dan zijn staat van herkomst en
daar voordeel uit kan halen". Dit veronderstelt (...) dat de betrokken vennoot-70 u

schap werkelijk gevestigd is in de lidstaat van ontvangst en daar daadwerkelijk een
economische activiteit uitoefent".71

Er zijn twee dingen die ik relevant vind in deze opbouw. Ten eerste dat het Hof
allereerst vaststelt wat de bedoeling is van een bepaalde rechtsnorm en vanuit die
bedoeling zijn betoog verder opbouwt. Het Hof betoogt dan dat een rechtsnorm.
naar zijn bedoeling een bepaald werkingsgebied bestrijkt en dat de norm ook enkel
betrekking heeft op situaties die zich in dat gebied voordoen. De Hoge Raad oordeelt
over het algemeen enkel wat nu juist niet de bedoeling van de bepaling is en wat
zich kennelijk buiten de reikwijdte van de bepaling bevindt. Het Hof van Justitie EG
plaatst daarmee fraus legis veel nadrukkelijker in de hoek van de 'normale' tech-
nieken van rechtsvinding: een rechtstreekse toepassing van doel en strekking van de
wet op de desbetreffende casus. De Hoge Raad zet fraus legis veel meer neer als een
'bijzonder' rechtsmiddel. We raken hiermee weer aan de discussie tussen de sub-
jectivisten (die zelfstandige betekenis toekennen aan het motieIVereiste) en de
objectivisten (die er geen betekenis aan toekennen).

Een tweede aspect dat ik relevant vind in deze opbouw. is dat het Hof vaststelt dat de
desbetreffende rechtsnorm tot doel heeft om situaties te treffen die realiteitswaarde
hebben. De vennootschap moet er 'werkelijk' zijn gevestigd en er 'daadwerkelijk'
economische activiteiten uitoefenen. Dat lijkt een voor de hand liggende gedachte. Wat
echter boeit, is dat de realiteitswaarde van bepaalde handelingen van belang wordt
geacht. ter bepaling van het antwoord op de vraag of doel en strekking van de wet zijn
miskend. Het Hoflijkt hiermee te veronderstellen dat de techniek van fraus legis sterke
verwantschap heeft met de vraag of er sprake is van schijnhandelingen (simulatie).

In onderzoeksfase 3 komen beide kwesties nadrukkelijk aan de orde en zal ik laten
zien dat er inderdaad een grote verwantschap is tussen fraus legis en andere
rechtsvindingstechnieken en tevens verwantschap met schijnhandelingen.

2.4.4 Vergelijking met teleologische wetsuitleg

Vooruitlopend op de verwantschap met andere rechtsvindingtechnieken. wil ik een
vergelijk trekken met de teleologische wetsuitleg. Evenals bij fraus legis wordt bij de

70. HvJ  EG 12 september 2006, C-196/04, BNB 2007/54. r.0.53 (Cadbury Schweppes).

71. HVJ EG 12 september 2006. C-196/04. BNB 2007/54, r.0.54 (Cadbury Schweppes).
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teleologische wetsuitleg, de wet of regel naar haar strekking uitgelegd. De rechter
oordeelt in dat geval dat de wettelijke bepaling zo moet worden uitgelegd dat deze.
naar zijn bedoeling. ook heeft te gelden voor het voorliggende geval.

Als factor van rechtsvinding heeft de teleologische wetsuitleg met name betekenis
als daarmee wordt afgeweken van de taalkundige interpretatie van de wet. De
rechtvaardiging van de toepassing van deze techniek veronderstelt volgens

Geppaart, "dat de woorden van de wet slechts een gebrekkig instrument zijn om
de aan de wet ten grondslag liggende gedachten te formuleren".72 Telders zegt dat
fraus legis "(eerst) ontstaat (...), indien men onderstelt, dat bij de wetgeving
onzuiver of onvolledig te werk wordt gegaan: de ware bedoeling niet zuiver wordt
weergegeven".73 1Jzerman constateert: "De belastingwetgever heeft in de regel de
bedoeling gebeurtenissen in het economische verkeer te treffen. maar hanteert
daartoe in de wettekst veelal begrippen ontleend aan het privaatrecht".74 Er kan
daardoor spanning ontstaan tussen een taalkundige (lees: privaatrechtelijke) wets-
interpretatie en de bedoeling van de wetgever om een economische gebeurtenis te
treffen. Men kan gebruik maken van privaatrechtelijke rechtshandelingen die op
grond van een taalkundige wetsinterpretatie niet onder de desbetreffende bepaling
vallen, maar waarbij het economische resultaat van die handelingen naar de bedoe-

ling van die bepaling er weI onder behoort te vallen. Een dergelijke situatie roept de
vraag op welke factor van rechtsvinding doorslaggevend dient te zijn.

In die afweging wordt nogal eens gekozen voor de teleologische wetsuitleg, in die
gevallen dat de rechter het gevoel heeft dat de rechtsgelijkheid belangrijker is dan de
rechtszekerheid van een taalkundige uitleg. Gevallen die juridisch van elkaar
verschillen, maar economisch aan elkaar gelijk zijn, dienen in sommige gevallen,
afhankelijk van de bedoeling van de wettelijke bepaling, fiscaal gelijk te worden
behandeld. De rechter laat dan de teleologische wetsuitleg prevaleren boven een
taalkundige/privaatrechtelijke uitleg.

Bij de toepassing van fraus legis is eenzelfde benadering te onderkennen. De rechter
oordeelt dat het resultaat van het samenstel van rechtshandelingen zodanig gelijk-
waardig is aan de situaties die worden geregeld in een bepaalde wettelijke regeling,
dat deze regeling naar zijn bedoeling ook van toepassing is op het samenstel van
rechtshandelingen. Fraus legis lijkt daarmee een vorm van teleologische wetsuitleg;
maar weI met een aantal specifieke toepassingsvoorwaarden. Het betreft namelijk
een samenstel van rechtshandelingen (zie onderdeel 2.5) 6n deze handelingen zijn
ingegeven met belastingverijdeling als doorslaggevend motief.

72. Geppaart 1965, p. 66.
73. Telders 1934, p. 214.
74.1Jzerman 1991. p. 135.
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2.4.5 Rechtsgelijkheid

Een wezenlijk element van de toepassing van fraus legis is, dat de rechter met zijn
oordeel tot uitdrukking wil brengen. dat het voorliggende geval (een fiscaal geYn-
diceerd samenstel van rechtshandelingen) fiscaal gelijk moet worden behandeld aan
gevallen die economisch vergelijkbaar zijn, hoewel ze qua vormgeving en/of civiel-
rechtelijk van elkaar verschillen.

Het eerste arrest over fraus legis betrof de schenking van een geldsom onder de
verplichting van een periodieke uitkering die eindigde drie dagen voor het over-
lijden van de schenker.75 Als de periodieke uitkering zou lopen tot diens overlijden.
was schenkingsrecht verschuldigd. Partijen waren van mening dat daarvan nu geen
sprake was gezien het tijdsverschil van drie dagen. De Hoge Raad oordeelde echter
"dat hier eene periodieke uitkering is tot stand gekomen, die practisch op 66ne lijn is
te stellen met eene die tot aan het overluden van den gerechtigde voortduurt. en dan
ook de door de partijen geschapen rechtstoestand z66zeer aan den door de wet aan
belasting onderworpen toestand nabijkomt. dat doel en strekking der wet zouden
worden miskend, indien de in fraudem legis gepleegde handeling der partijen niet
evenzeer als de in de wet voorziene verrichting door de belasting werd getroffen".
We zien hier dat de Hoge Raad zijn beslissing om fraus legis toe te passen. mede
baseert op het oordeel dat de situatie gelijk moet worden behandeld als een
levenslange periodieke uitkering.

In HR 24 september 1980, BNB 1980/331 werd het aandelenbelang in een BV door
een particulier verkocht aan een BV waarin hij eenzelfde aandelenbelang had.
Hoewel dit civieljuridisch en feitelijk de verkoop betreft van aandelen, werd de
verkoop door de Hoge Raad vergeleken met een winstuitkering door de verkochte
vennootschap. De Hoge Raad overwoog: "dat, indien een (particuliere) aandeel-
houder (...) zijn aandelen (...) verkoopt en in de koopsom mede een vergoeding is
begrepen voor de in (de) vennootschap aanwezige reserves, de koopsom in zoverre
als inkomsten uit vermogen (is) aan te merken (...) in het geval alle aandeelhouders
hun aandelen verkopen aan een andere vennootschap met een in aandelen verdeeld
kapitaal waarin zij voor hetzelfde of nagenoeg hetzelfde gedeelte gerechtigd zijn als
in de vennootschap wier aandelen worden verkocht, zodat zij hun belang in het
aandelenkapitaal van laatstbedoelde vennootschap behouden  (...);  dat  doel  en
strekking van (...) artikel 24 zouden worden miskend indien (...) de (...) geschapen
rechtstoestand niet voor de toepassing van deze bepaling op dezelfde wijze zou
worden beoordeeld als de situatie waarin de vennootschap wier aandelen worden
verkocht haar reserves aan haar aandeelhouders zou uitdelen". De Hoge Raad
oordeelde derhalve dat het samenstel van rechtshandelingen fiscaal moet worden
behandeld als een winstuitkering voor zover er in de koopsom winstreserves
aanwezig zun.

75. HR 26 mei 1926, NJ 1926, 723.
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Uit de overwegingen in beide arresten is goed af te leiden dat de Hoge Raad telkens
een belangrijk argument ontleent aan het gelijkheidsbeginsel. Hoewel de casus

civieljuridisch en feitelijk verschillen van de gevallen die zijn geregeld in de
desbetreffende wettelijke bepaling, worden ze voor de toepassing van het fiscale
recht gelijk behandeld aan de gevallen die zijn geregeld in die bepaling. Dit streven
naar rechtsgelijkheid werd in het verleden door vele schrijvers ook vertaald in een
afzonderlijk toepassingsvereiste. Niessen stelde als extra toepassingsvoorwaarde dat
"de door partijen geschapen rechtstoestand (...) praktisch op 66n lijn (is) te stellen
met de door de wet aan belasting onderworpen toestand".76 In een rapport van de
Commissie Hofstra uit 1970 werd voorgesteld om een wettelijke antimisbruikrege-
ling in te voeren, waarin onder meer werd bepaald dat de belastingplichtige "een
situatie in het leven heeft geroepen die praktisch gelijk is aan een waaraan de
belastingwet heffing van belasting verbindt".77 Tegenwoordig noemt Niessen het
niet meer zo specifiek als voorwaarde, maar trekt hij een vergelijking tussen de
fiscale consequenties in het geval dat de handelingen weI zijn verricht of het geval
dat ze niet zijn verricht.78 Materieel wordt daarmee nog steeds van belang geacht of
de gevallen fiscaal gelijkwaardig zijn.

Ook het Hof van Justitie EG onderkent dat de rechter bij de toepassing van fraus legis
streeft naar rechtsgelijkheid. In het arrest Halifax stelt het Hof vast dat de aftrek-
regeling in het BTW-stelsel een 'volstrekt neutrale fiscale belasting' waarborgt.
Vervolgens oordeelt het Hof dat het in strijd is met die neutraliteit als aftrek wordt
verleend ingeval ze "in het kader van hun normale handelstransacties deze BTW (...)
niet kunnen aftrekken". In deze casus wordt de neutraliteitsgedachte die ten
grondslag ligt aan het BTW-stelsel, gebruikt om een gelijkheid te beargumenteren
voor vergelijkbare gevallen. In het arrest Cadbury Schweppes overweegt het Hof van
Justitie EG dat de strijd tegen misbruik is gerechtvaardigd om gedragingen te
verhinderen die bedoeld zijn om belasting te ontwijken 'die normaal verschuldigd
is over winsten uit activiteiten op het nationale grondgebied'. Ook hier dus weer de
gelijkschakeling met een vergelijkbaar geval.

2.5 Samenstel van (rechts)handelingen

in de literatuur is weinig aandacht besteed aan de vraag of fraus legis ook van
toepassing kan zijn op een enkelvoudige handeling, of dat er altijd sprake moet zijn
van een samenstel van (rechts)handelingen:9 Aangezien de belastingheffing aan-
grijpt bij handelingen. moet er tenminste 66n handeling zijn verricht wil er sprake

kunnen zijn van fraus legis. Men kan zich echter de vraag stellen of de toepassing van

76. Niessen  1985, p. 60. Zie ook A-G Moltmaker in HR 21 november 1984, nr. 22 092, BNB 1985/32,
p. 162.

77. V-N 1970, p. 589 e.v.
78. Niessen 2009, onderdelen 6.3.3 en 6.3.4.
79. Ik hanteer de begrippen rechtshandeling en handeling in dit geval door elkaar heen. Soms betreft
het casus met uitsluitend een samenstel van rechtshandelingen, terwijl er in andere casus ook niet-

rechtshandelingen (dus handelingen) onderdeel uitmaken van het samenstel.
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fraus legis mogelijk is als er maar Hn handeling is verricht; moet het. met andere
woorden, altijd om meerdere handelingen gaan?

Uzerman gaat in zijn dissertatie niet specifiek in op deze vraag.80 In zon landen-
beschrijvingen behandelt hij weI de in de VS gebruikte drie doctrines: substance
over form, business purpose test en step transaction doctrine.81 Hij constateert dat
de toepassingsgebieden van de doctrines niet strak zijn af te bakenen. Hij probeert
het te verhelderen met behulp van een zogenoemde complexbenadering waarbij
het 'complex' bestaat uit het geheel van feitelijke en rechtshandelingen dat met het
oog op de belastingheffing dient te worden beoordeeld. Aan de hand van deze
benadering beschrijft hij de verschillen tussen de doctrines. Hij concludeert dat bij
substance over form het geheel van handelingen wordt beoordeeld: De onaan-
vaardbaarheid van een complex is immers gegeven als het complex geen enkel niet-
fiscaal doel dient". Vervolgens kunnen de business purpose test en de step transac-
tion doctrine aan de orde komen als het complex als geheel weI een zakelijk doel
dient. maar er niettemin reden is tot ingrijpen omdat 'fiscale wetsbepalingen op
onaanvaardbare wijze word(en) doorkruist. Doorkruising is niet meer aanvaardbaar
als de enige. althans volstrekt doorslaggevende, reden tot het nemen van bepaalde
stappen is gelegen in de verijdeling van belastingheffing". Bij deze laatste doctrines
worden dan de desbetreffende (individuele) stappen genegeerd.

Weliswaar beschrijft Uzerman de vraag of het geheel aan (rechts)handelingen moet
worden genegeerd of individuele stappen in dat geheel, maar hij behandelt niet de
vraag of fraus legis (of andere soortgelijke technieken die in het buitenland worden
gehanteerd) ook kan worden toegepast in het geval dat er maar 6*n handeling is
verricht. Geppaart beschrijft fraus legis in zijn dissertatie met name in het licht van
de andere factoren van rechtsvinding.82 Hij besteedt aandacht aan het motiefver-
eiste en het normvereiste, maar gaat niet specifiek in op de vraag of er meerdere
handelingen moeten zijn verricht. Schuttevaer/Van Dijck gaan evenmin in op deze
vraag.

83

In de literatuur wordt wei aandacht besteed aan de 'omwegen' die al of niet van
belang zijn bij fraus legis, of de 'ongebruikelijkheid' van de handelingen. Het zijn
begrippen die men hanteert om aan te duiden dat partijen een bepaalde eindsituatie
hebben willen bereiken en daarvoor een omweg of een ongebuikelijke route hebben
bewandeld. Men heeft dus niet de rechtstreekse, gebruikelijke handeling verricht
om het eindresultaat te bereiken. Dat lijkt logischerwijs alleen mogelijk te zijn als er
meerdere handelingen worden verricht die, via een omweg of andere route, een-
zelfde eindresultaat tot gevolg hebben. Het is immers niet goed denkbaar dat er een
individuele handeling bestaat, anders dan de gebruikelijke handeling. waarmee
eenzelfde eindresultaat wordt bereikt.

80.1Jzerman 1991.
81.Uzerman 1991, p. 233 ev.

82. Geppaart 1965.
83. SchuttevJer & Van Dijck  1959.
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Er is veel jurisprudentie over fraus legis met een grote verscheidenheid aan
casuYstiek.84 Voor zover ik die jurisprudentie kan overzien. betreft het nagenoeg

altijd gevallen waarbij er meerdere handelingen zijn verricht. Denk aan de con-
structies met renteaftrek, de kasgeld- en holdingconstructies, maar ook HR 18 mei
1994, BNB 1994/252 en de 'winstdrainageconstructies' in de vennootschapsbelas-
ting.85 Er bestaat een enkele uitzondering, zoals het eerder genoemde drieda-
genarrest. In die casus was er slechts 6*n relevante handeling en weI de
overeenkomst waarin de periodieke uitkering was bedongen. Voorts was er de
omstandigheid dat de overeenkomst drie dagen eerder eindigde dan het overlijden;
maar dat is geen handeling. Wellicht dient het criterium ruimer te worden gelezen,
namelijk dat het een situatie moet betreffen van een sarnenstel van handelingen en
omstandigheden. Het is echter ook denkbaar dat in de huidige tijd de Hoge Raad
in die casus een andere techniek zou hebben gehanteerd dan fraus legis. In HR
14 december 2001. BNB 2002/208 bijvoorbeeld, werd door de directeur-
grootaandeelhouder pas afgezien van het pensioen nadat de feitelijke leiding van
de vennootschap was verplaatst naar het buitenland. Het voornemen daartoe
bestond echter al in de binnenlandse periode.86 De Hoge Raad beslist dat "het
afzien van de pensioenrechten (...) en de verplaatsing van de feitelijke leiding (...)
uit Nederland onderdelen vormden van een sarnenhangend geheel van rechtshan-
delingen (...). Gelet op deze samenhang komt (...) geen zelfstandige betekenis toe
aan  het feit dat het afzien van pensioenrechten (...) eerst na de verplaatsing van de
feitelijke leiding van belanghebbende is geschied". Er wordt door de Hoge Raad geen
beroep gedaan op fraus legis. Evenals in het driedagenarrest acht de Hoge Raad het
tijdsverloop tussen de verschillende handelingen niet relevant.

Een ander voorbeeld waarbij er geen sprake lijkt te zijn van meerdere handelingen.
betreft de verkoop van een polis van levensverzekering aan een potentiele emigrant.
De verkoop van een dergelijke polis aan iemand die woonachtig is in Nederland was
onbelast; de verkoop aan iemand in het buitenland werd belast. Er ontstond een
levendige handel in dergelijke polissen aan mensen die op het punt stonden te
emigreren. In HR 11 juni 1986, BNB 1986/283 stelde de Hoge Raad "de plaatsgehad
hebbende vervreemding gelijk  (...)  met  het (...) geval van vervreernding aan  een
niet-binnenlands belastingplichtige, aangezien zij laatstbedoeld geval zozeer nabij
komt dat doel en strekking van deze wettelijke regeling zouden worden miskend
indien de regeling niet ook op de onderhavige vervreemding zou worden toegepast
als ware de polis vervreemd aan een niet-binnenlands belastingplichtige". Hoewel er
in deze casuBtiek maar wordt gesproken van tan rechtshandeling, namelijk de
verkoop van de polls, zon er wel degelijk meerdere handelingen. De beslissing van
de Hoge Raad is immers mede gebaseerd op het gegeven dat de koper direct daarna

84. Fiscale encyclopedie'De Val(studie', Algemeen deel, Algemene wet inzake rijksbelastingen, Deven-
ter: Kluwer, artikel 31.
85. HR 26 april 1989, nr. 24 446, BNB 1989/217; HR 7 juni 1989, nr. 24 239, BNB 1990/72 en HR 10 maart
1993. nr. 28 484. BNB 1993/197.
86. De relevantie van voornemens blijkt bijvoorbeeld ook uit HR 25 november 2005,  nr. 41 693, BNB
2006/86.
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emigreert. De emigratie is een tweede handeling, die nauw samenhangt met de
eerste handeling van (ver)koop van de polis.87

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat er in de casus waarop fraus legis is toegepast.
(nagenoeg) altijd sprake is van meerdere handelingen. Het ligt ook voor de hand om
de techniek slechts toe te passen bij meerdere rechtshandelingen, omdat het bij
fraus legis telkens handelt om gevallen waarin partijen (om fiscale redenen) een
alternatieve route hebben gekozen om een bepaalde eindsituatie te bereiken. Die
route is veelal slechts denkbaar als het een omweg betreft die bestaat uit meerdere
handelingen.

2.6 Rechtsgevolgen van fraus legis

Als gevolg van de toepassing van fraus legis worden handelingen genegeerd of wordt
daaraan een andere betekenis toegekend.88 Bij de kasgeld- en holdingarresten wordt
de verkoop van de vennootschap genegeerd en de koopsom getransformeerd in een
winstuitkering. In de casus van HR 18 mei 1994, BNB 1994/252 wordt de tussen-
geschoven Antilliaanse vennootschap genegeerd en de opbrengst van de inkoop
toegerekend aan belanghebbende. In het driedagenarrest en HR 14 december 2001.
BNB 2002/208 wordt geen betekenis toegekend aan het tijdsverloop. In HR 10 juli
2009, BNB 2009/237 wordt de oprichting van een dochtermaatschappij en de
inbreng tegen schuldigerkenning in de dochtermaatschappij van vastgoed. voor de
toepassing van de overdrachtsbelasting buiten beschouwing gelaten.89

In HR 11 juni 1986, BNB 1986/283 werd een beroep gedaan op richtige heffing 6n op
fraus legis. De toepassing van richtige heffing betreft een wettelijk regeling op grond
waarvan bepaalde rechtshandelingen kunnen worden genegeerd.0 Het is echter
niet mogelijk om op basis van die bepaling aan niet-rechtshandelingen een andere
betekenis toe te kennen. De Hoge Raad was dan ook van oordeel dat de toepassing
van richtige heffing (negeren van de verkoop van de polis) geen adequate maatregel
is. Op grond van fraus legis kan echter worden beslist dat de casus gelijkwaardig is
aan de verkoop aan iemand in het buitenland. Daarmee wordt voorbij gegaan aan
het feit dat de koper van de polis nog woonachtig is in Nederland en pas korte tijd
later emigreert (zijnde een niet-rechtshandeling).

In het arrest Hal(fax besteedt het Hof van Justitie EG ook aandacht aan de rechts-
gevolgen van de toepassing van fraus legis. Het Hof oordeelt dat "transacties waar-
mee een misbruik gepaard is gegaan, zo worden geherdefinieerd dat de situatie

87. Vgl.  HR 25 november 2005,  nr.  41  693, BNB 2006/86 waarin wordt getoetst  of de voorgenomen
verplaatsing van de feitelijke leiding een onderdeel vormt van het samenstel van rechtshandelingen.
88. Het negeren van handelingen wordr ook wei aangeduid als 'eliminatie' of 'substitutie tot nihil' en
het toekenen van een andere betekenis wordt ook wei aangeduid als 'conversie' van de feiten.
89. Zie HR 29 mei 2009,  nr. 43 859, BNB 2009/174 voor een arrest over de overdrachtsbelasting waarin
de Hoge Raad concludeert dat er geen sprake is van fiscale kwalificatie noch van fraus legis.
90. Artikel   31   AWR en Fiscale encyclopedie 'De Vakstudie', Algemeen deel, Algemene wet inzake
rijksbelastingen, Deventer: Kluwer. artikel 31.

40



Rechtsgevolgen van *aus legis 2.6

wordt hersteld zoals zij zou zijn geweest zonder de transacties die dit misbruik
vormen". In dit geval negeert het Hof de transacties. Kennelijk is het Hofvan mening
dat het negeren van de transactie, in het desbetreffende geval, de juiste wijze van
redres is van de fiscale gevolgen. Uit de andere jurisprudentie die door het Hof is
gewezen. blijkt nog niet of in bepaalde gevallen ook de andere techniek zal worden
gehanteerd, namelijk het toekennen van een andere betekenis aan de handelingen.

Volgens 1Jzerman heeft de toepassing van fraus legis een 'fiscale conversie' tot
gevolg. Hiermee bedoelt hij dat de wetstoepasser, teneinde een bevredigende uit-
komst te verkrijgen. "een ingreep  (doet)   in de feiten  (...)  om te komen  tot  een
feitenvaststelling die wel (ofjuist niet) strookt met de regel welks toepassing wordt
gewenst (ofjuist niet wordt gewenst). (...) Het gewenste rechtsgevolg (de conclusie)
volgt dan logischerwijs bij wege van implicatie, althans dient achteraf, in retro-
spectief volgens een formeel juiste redenering te kunnen volgen".91  Hij is derhalve
van mening dat de fiscale wet. als wordt voldaan aan de toepassingsvoorwaarden
van fraus legis, ertoe noopt om de feiten te converteren.m Langereis stelt echter dat
er een verschil is tussen de omvorming van rechtshandelingen (conversie) en de
toepassing van fraus legis. Bij de uitleg van civielrechtelijke rechtshandelingen kan
de fiscale rechter deze converteren, door andere gevolgen aan de rechtshandeling te
verbinden. "Bij de toepassing van fraus legis rekt de rechter evenwel de rechtsnorm
zodanig op, dat de gekozen rechtsvorm, anders dan belanghebbende beoogde, toch
onder de werking van de rechtsregel valt"P 1Jzerman spreekt in dat geval over
transpositie: "omzetting van de inhoud van een wettekst op grond van de omstan-
digheden van het geval:94

1n de literatuur is er dus verschil van mening over de rechtsgevolgen van fraus legis.
Weliswaar is dit voor de praktijk niet altijd van belang (in beide benaderingen
worden de nagestreefde fiscale voordelen niet verleend), maar methodologisch is
het een wezenlijk verschil. In essentie gaat het namelijk om de vraag wat het
karakter is van fraus legis: een ingreep in de feiten (conversie) of uitleg van de wet
(transpositie). Op deze vraag ga ik nu in.

91. Uzerman  1995, p. 67.
92. Zie ook Niessen 2009, onderdeel 6.1.1. De conversie ziet Niessen als een heel concrete ingreep in het
feitencomplex. Eggens is ter zake van het karakter van de conversie een andere mening toegedaan. -Niet
de handeling - het feitelijk gebeuren in de tijd - wordt geconverteerd, maar haar gevolg, het met de
rechtshandeling beoogde gevolg, en wei, wanneer dit gevolg niet (of eventueel  niet meer) kan intreden,
z66 als het werd beoogd   (1959, p. 98). Eggens verdedigt dus dat de rechtsgevolgen van de handelingen
wijzigen, niet de handelingen zelf. Hoewel Langereis schrijft dat de rechter bij de conversie vaststelt dat

de rechtsverhouding van partijen, voor het fiscale recht een andere is dan partijen hebben beoogd, kan ik
mij nietaan de indruk onttrekken dat Langereis de mening van Eggens deelt. Hij venviust immers expliciet
naar Eggens en merkt over de converterende rechter op: "Hij begrijpt partijen beter dan zij zichzelf
fiscaalrechtelijk willen begrijpen" (1988,  p. 20-21).
93. Langereis 1988. p. 22-23.
94.1Jzerman 1991. p. 66. Zie ook Eggens 1959c voor het onderscheid tussen conversie en transpositie.
Met het begrip 'conversie' wordt volgens Eggens bedoeld de omzetting van de inhoud van een
overeenkomst en 'transpositie' is de omzetting van de betekenis van een wettekst.
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2.7 Specifieke karakter van fraus legis (eerste verkenning van drie

spanningsvelden)

Rechtsge#jkheid tegenover rechtszekerheid

In de inleiding van dit hoofdstuk merkte ik op dat 1Jzerman het specifieke karakter
van fraus legis beschrijft aan de hand van het legaliteitsbeginsel en analogie. Hij is
van mening dat het specifieke karakter wordt bepaald door de motieftoets omdat,
afhankelijk van de uitkomst van die toets. een inbreuk wordt gemaakt op de feiten
(conversie).95 Hij onderkent echter dat het niet onomstreden is of er naast de
gebruikelijke factoren van rechtsvinding - zoals uitbreidende, rechtsverfijnende en
analogische wetsinterpretatie - nog ruimte is voor fraus legis. Met name de
objectivisten zien geen bijzondere rol voor fraus legis en plaatsen het in het rijtje
van de gebruikelijke factoren van rechtsvinding. De aanhangers van deze visie zien
de toepassing van fraus legis als een - vergaande - vorm van wetsuitleg (trans-
positie). Zij hechten geen belang aan de motieftoets. Dit meningsverschil is het beste
te analyseren als we de discussie plaatsen in relatie tot de beginselen van rechts-
zekerheid en rechtsgelijkheid.

Zoals gezegd. ziet Uzerman het ontgaansmotief niet alleen als zelfstandig kenmerk
van fraus legis, het heeft volgens hem ook een wezenlijke functie als hoeder van het
legaliteitsbeginsel en bescherming tegen een te vergaande analogisering. Hij schrijft:
'Een niet uitsluitend of volstrekt overwegend fiscaal gemotiveerd handelende
belastingplichtige, moet mijns inziens in beginsel in aanmerkelijke mate kunnen
vertrouwen  op de geldende wettekst. (...) Eerst indien er sprake  is van tenminste
volstrekt overwegend fiscaal gemotiveerd handelen, het 'uitmelken' van de
belastingwetgeving, begeeft de belastingplichtige zich in de risicosfeer. De rechts-
zekerheid die in beginsel wordt geboden door de wet, is niet bedoeld voor degenen
die zich slechts richten op de frustratie van de werking van die wet:6 Ook andere
schrijvers onderkennen het belang van de rechtszekerheid,97 in het bijzonder in
relatie tot een (te) vergaande analogisering.gs In zijn conclusie stelt A-G Moltmaker
dat met rechtszekerheid wordt bedoeld dat de norm kenbaar moet zijn, 'of anders
gezegd: de voorspelbaarheid van de rechterlijke beslissing'.99 Het Hofvan Justitie EG
overweegt in het arrest Halifax zelfs expliciet dat het gemeenschapsrecht 'met
zekerheid kenbaar' dient te zijn en 'de toepassing ervan voor de justitiabelen
voorzienbaar (moet) zijn'.100

95. Recent nog Marres 2008, p. 1434 e.v.
96. Ilzerman  1991, p. 89.

97. Schan  1998, p. 72 e.v. en recent nog Van Mens & Faber 2008, p. 215 e.v. en Maduro (terug te vinden
bij  Pantavign ia  2008,  p.  167).

98. SchOn  1998, p. 74 e.v. en recent nog Marres 2008, p. 1433 e.v.
99. Conclusie A-G Moltmaker in HR 21 november 1984, nr. 22 092, BNB  1985/32,  p. 161.
100. HvJ EG 21 februari 2006. C-255/02. BNB 2006/170, r.0.72 (Hali»)
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Daar staat tegenover het streven van de rechter om doel en strekking van de
rechtsnorm tot uitdrukking te brengen in gevallen die economisch (of: fiscaal)
bezien gelijkwaardig zijn aan de gevallen die in die rechtsnorm zijn geregeld.
Volgens de objectivisten wordt de rechtsnorm in dat geval naar analogie toegepast

op de voorliggende casus. Het streven naar rechtsgelijkheid wordt begrensd doordat
er een beperking is in de mate waarin een rechtsnorm naar analogie kan worden
toegepast op soortgelijke situaties. Het werkingsgebied van een rechtsnorm eindigt
immers op een gegeven moment. Volgens de subjectivisten wordt het feitencomplex
bij fraus legis zodanig aangepast dat de casus vergelijkbaar is met de gevallen die zijn
geregeld in de desbetreffende rechtsnorm. Ook een dergelijke benadering kent zijn
grenzen, namelijk daar waar de handelingen voldoende zelfstandige betekenis
hebben en dus niet volstrekt overwegend fiscaal zijn geindiceerd.

In beide benaderingen wordt de grens bepaald door de rechtszekerheid, namelijk de
voorspelbaarheid van de rechterlijke beslissing. Het verschil is echter dat de sub-
jectivisten het streven naar rechtsgelijkheid verklaren vanuit het specifieke feiten-
materiaal (en met name het fiscale motief) en daarom een inbreuk op dat
feitenmateriaal rechtvaardig achten, terwijl de objectivisten de rechtsgelijkheid
verklaren vanuit (doel en strekking van) de rechtsnorm en deze daarom, naar
analogie. op de casus van toepassing achten.

Civiel recht tegenover fiscaal recht
Een andere kwestie die opvalt bij de bestudering van fraus legis is, dat er vaak sprake
is van een civielrechtelijke rechtsvorm waaraan in het fiscale recht een andere
invulling wordt (of: lijkt te worden) gegeven. Men kan dit een 'economische'.
'materiele' of een 'fiscale' invalshoek noemen. Het zijn begrippen waarmee tot

uitdrukking wordt gebracht dat het fiscale recht het feitenmateriaal op een andere
manier beoordeelt dan het civiele recht.

In het voorgaande zijn daar twee vormen van beschreven. Ten eerste de situaties
waarbij rechters de rechtshandelingen omvormen (de conversie). Hiermee worden
situaties bedoeld waarin de fiscale rechter, bij de uitleg van civielrechtelijke rechts-

handelingen, andere gevolgen aan de rechtshandeling verbindt dan partijen dachten
dat daaraan verbonden waren. De tweede situatie betreft de gevallen waarin het
fiscale recht gebruik maakt van aan het civiele recht ontleende begrippen, maar de
fiscale rechter daar een invulling aan geeft die afwijkt van die in het civiele recht.

Feitenuitleg tegenover wetsuitleg
Ten slotte wijs ik nogmaals op het verschil in benadering tussen de subjectivisten en
objectivisten. De subjectivisten zoeken de oplossing van de casus in een conversie
van het feitencomplex. De objectivisten in een oprekken (uitleg) van de rechtsnorm.

Weliswaar zijn dit systematisch verschillen. maar we hebben ook gezien dat de
uitwerking van beide benaderingen niet tot grote verschillen leidt. Uzerman heeft

ook geschreven dat wat men kan bereiken door het oprekken van een fiscale
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rechtsnorm. evenzeer bereikt kan worden door conversie van het feitenmateriaal.
Het zijn dus weliswaar verschillende invalshoeken, maar men kan daarmee een-
zelfde resultaat bereiken.

Naar mijn mening heb ik hiermee de drie thema's genoemd die. wil men het
specifieke karakter van fraus legis doorgronden, nader onderzoek verdienen. Deze
thema's zullen in de volgende onderzoeksfasen uitgebreid aan de orde komen.

2.8         Conclusie en vraagpunten

In dit hoofdstuk is een van de technieken beschreven die wordt genoemd als men op
zoek gaat naar de fiscale werkelijkheid, namelijk fraus legis (of misbruik van recht).
In het volgende hoofdstuk zullen twee andere technieken worden beschreven
(simulatie en fiscale kwalificatie). De bedoeling van de beschrijving van de technie-
ken is om een overzicht te geven van de inhoud en betekenis die de rechtspraak en
literatuur er aan geven en om te onderzoeken welke overeenkomsten en verschillen
er zijn tussen de genoemde technieken. Hiermee wil ik een basis leggen voor een
adequate beschrijving van die technieken. Bovendien is de bedoeling van dit hoofd-
stuk om te onderzoeken of. en zo ja. welke relaties er worden gelegd met de drie
spanningsvelden.

De beschrijving van fraus legis heeft met name plaatsgevonden aan de hand van
de twee. aan de rechtspraak en literatuur ontleende. toepassingsvoorwaarden;
belastingverijdeling als doorslaggevend motief (motieftoets) en strijd met doel en
strekking van de wet (normtoets).

De discussie over de inhoud en betekenis van het motiefvereiste wordt gevoerd aan
de hand van de mening van de subjectivisten en de objectivisten. De subjectivisten
kennen zelfstandige betekenis toe aan het motiefvereiste. de objectivisten - waar
onder ik mij ook schaar - betwisten dat. De subjectivisten vragen zich af. hoe de wet
moet worden toegepast in het specifieke geval dat een uitsluitend fiscaal gemoti-
veerde vormgeving wordt gehanteerd. Zij stellen de vraag centraal of "de werking
van de wet (mag) worden uitgebreid voorbij de betekenis van haar gernterpreteerde
bewoordingen ten laste van een bepaalde belanghebbende":m De toepassing van
fraus legis wordt dus heel nadrukkelijk gekoppeld aan het individuele geval. De
objectivisten daarentegen, zijn van mening dat het telkens de vraag betreft naar
de strekking van de wet. Beoordeeld moet worden of een rechtshandeling. ongeacht
de motieven. een rechtens relevante strekking heeft. Terecht constateert Uzerman
dat de objectivisten (zij die geen betekenis toekennen aan het ontgaansmotieO zijn
te vinden in de groep schrijvers die veel ruimte toekennen aan een analogische

wetsuitleg. Indien men immers ruimte ziet om de wet naar analogie toe te passen op
gevallen die - naar een letterlijke uitleg niet, maar naar doel en strekking van de wet
weI - vergelijkbaar zijn, bestaat er geen behoefte meer aan fraus legis.

101.1Jzerman 1991. p. 110.
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Hoewel het verschil tussen de subjectivisten en objectivisten niet groot is en qua
uitkomst (mogelijk) helemaal niet verschilt, meen ik dat dit verschil wezenlijk is
voor de bepaling van het karakter van fraus legis en met name de plaats die deze
techniek inneemt ten opzichte van andere rechtsvindingtechnieken. Indien de
objectivisten gelijk hebben, haalt dit fraus legis uit de sfeer van 'buitenwettelijk'
en 'bijzonder rechtsmiddel'. Bovendien vult het dan een kennelijke lacune in het
instrumentarium van de rechtsvinding en biedt dat de kans om de overeenkomsten
en verschillen met aanverwante technieken te analyseren. zonder de angst voor het

bijzondere.

Vervolgens is bij de tweede toepassingsvoorwaarde (normvereiste) beschreven dat

het rechtsgelijkheidsbeginsel een wezenlijk element is voor de toepassing van fraus

legis. In het verleden werd het streven naar rechtsgelijkheid nogal eens vertaald in
een afzonderlijke toepassingsvoorwaarde. Tegenwoordig komt dat tot uitdrukking in
het feit dat rechters telkens een vergelijking maken met gevallen die weliswaar
civieljuridisch en feitelijk verschillen, maar die voor de toepassing van het fiscale
recht als gelijkwaardig worden aangemerkt.

Alvorens in te gaan op het specifieke karakter van fraus legis. heb ik kort stilgestaan
bij de rechtsgevolgen van fraus legis. Als gevolg van de toepassing van fraus legis

worden handelingen genegeerd of wordt daaraan een andere betekenis toegekend.
Uzerman stelt dat dit een ingreep is in de feiten. om te komen tot een feitenvast-
stelling waarop de gewenste rechtsregel "logischerwijs" kan worden toegepast
(conversie). Langereis is echter van mening dat de rechter bij fraus legis de rechts-
norm zodanig oprekt, dat de gekozen rechtsvorm toch onder de werking van de
rechtsregel valt (transpositie).

Ter beslechting van dit meningsverschil, heb ik het specifieke karakter van fraus legis
onderzocht. Daarbij heb ik wederom gewezen op het verschil tussen de objectivisten
en de subjectivisten en een relatie gelegd naar de beginselen van rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid. In beide benaderingen wordt de grens bepaald door de rechts-
zekerheid, namelijk de voorspelbaarheid van de rechterlijke beslissing. Het verschil
is echter dat de subjectivisten het streven naar rechtsgelijkheid verklaren vanuit het
specifieke feitenmateriaal (en met name het fiscale motief) en daarom een inbreuk
op dat feitenmateriaal rechtvaardig achten. terwijl de objectivisten de rechtsgelijk-
heid verklaren vanuit (doel en strekking van) de rechtsnorm en deze daarom, naar
analogie. op de casus van toepassing achten.

Hieruit blijkt het belang van het spanningsveld tussen rechtsgelijkheid en rechts-
zekerheid. Bij de toepassing van fraus legis zijn echter ook de twee andere span-

ningsvelden herkenbaar. De spanning tussen het civiele en het fiscale recht komt op
twee manieren tot uitdrukking: enerzijds bij de conversiegevallen. als de rechter
andere rechtsgevolgen aan de handelingen verbindt dan partijen, en anderzijds in
de situaties dat aan het civiele recht ontleende wettelijke begrippen in het fiscale
recht een andere invulling krijgen. De spanning tussen feiten en normen komt
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nadrukkelijk aan de orde in het verschil in uitgangspunt tussen de subjectivisten
(ingreep in de feiten) en de objectivisten (uitleg van de rechtsnorm).

Ik hecht er aan om vast te stellen dat deze spanningsvelden worden herkend in de
literatuur. Het belang daarvan is echter nog onderbelicht gebleven. Ik benoem ze
nadrukkelijk, omdat ze naar mijn mening een mechanisme bieden om de materie te
ordenen.

46



HOOFDSTUK 3

Simulatie en fiscale kwalificatie

3.1         Inleiding

Bij de behandeling in de literatuur van een thema als de fiscale werkelijkheid, wordt
naast fraus legis vaak aandacht besteed aan verwante rechtsvindingtechnieken.
Daarnaast komen thema's aan de orde zoals de analogische of teleologische wets-
interpretatie.1  In deze fase van het onderzoek wil ik de materie echter ordenen aan
de hand van de verschillende technieken die gebruikt worden om de fiscale
werkelijkheid vast te stellen. Qua technieken van rechtsvinding wordt meestal een
vergelijking gemaakt met gevallen van simulatie en met gevallen waarin de rechter
de feiten zelfstandig fiscaalrechtelijk kwalificeert (ook aangeduid als 'fiscale kwali-
ficatie').2 In de jurisprudentie zijn er eveneens legio gevallen waarbij de rechter in
vergelijkbare casuYstiek, naast fraus legis. de technieken van simulatie en fiscale
kwalificatie toepast om het recht te vinden.3 Het zijn bovendien vaak de verdedi-
gingstechnieken die de fiscus hanteert bij de bestrijding van situaties die men
onwenselijk acht. Dit roept de vraag op welke technieken de rechter precies gebruikt
en hoe de verschillende technieken zich tot elkaar verhouden.

Bij gevallen van simulatie handelt het om partijen die bewust een onjuiste weergave
geven van de feiten om een fiscaal gunstig resultaat te bereiken. In een dergelijk
geval kan de rechter vaststellen dat er sprake is van een schijnhandeling en bereiken
partijen het beoogde fiscale resultaat niet. Bij het tweede soort gevallen gaat de
rechter voorbij aan de civieljuridische vormgeving, door de feiten op een zelf-
standige fiscaalrechtelijke wijze te kwalificeren.4 in dergelijke gevallen wordt
waarde gehecht aan de economische, dan weI maatschappelijke, werkelijkheid.
Gevallen die op het eerste oog niet gelijk lijken te zijn, worden dan toch als gelijke

1. Bijvoorbeeld Uzerman  1991, p. 84 e.v. en Van Kesteren 2004.

2. Geppaart 1965 , p. 177 e.v.; Langereis 1988; ijzerman 1991, p. 65 e.v. en A-G Wattel in HR 15 juni 2007,

BNB 2007/250.
3. Bijvoorbeeld onlangs nog de uitspraak van Hof Amsterdam 17 november 2008, nr. 07/1012-07/1016,
V-N 2009/15.21. Rechtbank Haarlem leidt uit de feiten en omstandigheden af dat de medische

apparatuur - in werkelijkheid - is geleverd aan een ziekenhuis in plaats van aan belanghebbende.
Laatstgenoemde heeft dus geen recht op aftrek van omzetbelasting. Het Hof komt echter tot de
conclusie dat wei aan belanghebbende is geleverd, maar dat sprake is van misbruik van recht en
zodoende bij belanghebbende geen recht bestaat op aftrek van omzetbelasting.
4. HR 15 december 1999, nr. 33 830, BNB 2000/126.
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gevallen behandeld.5 Deze techniek is bijvoorbeeld toepasbaar als de civieljuridische
vorm niet onder de wettelijke bepaling valt. maar het economische resultaat van de
casus weI een gelijke behandeling verdient.

De gevallen waarin sprake is van simulatie hebben een feitelijke invalshoek. De
rechter tracht de feiten zodanig vast te stellen dat de rechtsnorm daarop vervolgens,
relatief eenvoudig, kan worden toegepast. De rechter zoekt de oplossing dus in een
bepaalde manier van benaderen van de feiten. Bij de fiscale kwalificatie zoekt de
rechter, volgens Geppaart, de oplossing enerzijds in een economische waarderings-
maatstaf voor de feiten en anderzijds door de wet op een bepaalde manier uit te
leggen. In dit laatste geval tracht de rechter de wet zodanig te interpreteren dat de
casus daar, relatief eenvoudig, onder kan worden geschaard. Dit is een (rechts-)
normgerelateerde invalshoek, zoals bijvoorbeeld de analogische wetstoepassing. In
de visie van de objectivisten heeft fraus legis ook een normgerelateerde invalshoek.
Zij beschouwen het immers als een techniek waarmee doel en strekking van de wet
tot uitdrukking worden gebracht.

In dit hoofdstuk zal ik beschrijven hoe de twee genoemde technieken door de
rechter worden gehanteerd. Bovendien beschrijf ik welke inhoud men in de litera-
tuur aan deze technieken geeft en welke samenhang men onderkent tussen deze
technieken 6n fraus legis. Ook in dit hoofdstuk ga ik daarbij op zoek naar de relatie
met de drie spanningsvelden. ik zal de problematiek niet zo diepgaand beschrijven
als bij fraus legis. Dit houdt verband met het feit dat er in de fiscale literatuur minder
is geschreven over deze technieken en omdat in de volgende onderzoeksfasen deze
technieken wel uitgebreid(er) worden beschreven.

3.2          Simulatie

3.2.1 Overzicht van de rechtspraak

In de literatuur en de jurisprudentie wordt reeds geruime tijd onderscheid gemaakt
tussen schijnhandelingen (simulatie) en andere rechtsvindingtechnieken. Bij de
totstandkoming van de Wet richtige heffing in 1925 merkte kamerlid Oud al op:
"De jurisprudentie van den Hoogen Raad is zeer stellig gevestigd in dezen zin, dat,
wanneer men met een zuivere simulatie te doen heeft. de Hooge Raad ook voor de
belastingheffing het wezen voor den schijn neemr.6 Ook naderhand is dit de vaste
lijn in de jurisprudentie van de gerechtshoven en de Hoge Raad:

In zijn arrest B. 8545 overweegt de Hoge Raad: "Indien de verhouding waarin
iemand tot een vennootschap onder firma in werkelijkheid staat, afwijkt van de
schijn die partijen aan die verhouding naar buiten hebben willen geven in een akte

5. Vgl. Scholten 1974, p. 60-61.
6. Handelingen H 1925/26. p. 1800 (18 maart 1925).
7. HR 17 oktober 1973, nr. 17 161, BNB 1974/21, HR 19 december 1990, nr. 25 301, BNB 1992/217 en meer
recent HR 9 juni 2006 nr. 40 681, BNB 2006/285 en HR 25 april 2008, nr. 41 798, BNB 2008/181.
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en in een opgave aan het Handelsregister, komt het voor de heffing van de inkom-
stenbelasting niet aan op die schijn, doch op de werkelijke verhouding". Ook de
Tariefcommissie volgt deze lijn, getuige B. 9398 waarin wordt beslist: "De belasting-
administratie vermag zich niet te beroepen op de naar buiten aan de dag tredende
schijn, doch zij dient zich te richten naar de werkelijke verhoudingen en omstan-
digheden". In HR 3 november 1954, BNB 1954/357 stelt de Hoge Raad expliciet vast
dat niet de schijn beslissend is, maar de werkelijkheid: "Als regel geldt dat niet
beslissend is de schijn dat is de naam waarmede een transactie wordt uitgedost en
de vorm waarin zij wordt gegoten, doch dat het aankomt op wat in werkelijkheid
tussen partijen is verhandeld, dat is op de verhoudingen welke naar burgerlijk recht
beoordeeld in werkelijkheid tussen partijen bestaan". Dit wordt nog eens bevestigd
in HR 27 juni 1973. BNB 1973/187 waarin wordt overwogen: "Het hof heeft terecht
geoordeeld dat het voor de toepassing van de belastingwetten aankomt op de
werkelijke verhoudingen en niet op de voorstelling, die de daarbij betrokkenen in
afwijking van de feiten geven". Een recentere blijk van deze benadering is terug te
vinden in het arrest HR 10 augustus 2001, BNB 2001/364 waarin de Hoge Raad
(nogmaals) beslist. dat ter bepaling of sprake is van een geldlening dan weI een
kapitaalverstrekking de civielrechtelijke vorm in beginsel beslissend is voor de
fiscale gevolgen, tenzij "indien alleen naar schijn sprake is van een lening. terwijl
partijen in werkelijkheid hebben beoogd een kapitaalverstrekking tot stand te
brengen".8

Wat in deze jurisprudentie opvalt. is dat het telkens gevallen betreft waarin er
discussie is over het antwoord op de vraag wat de inhoud is van een bepaalde
civielrechtelijke overeenkomst. Het zijn telkens rechtshandelingen die worden
gefingeerd, en geen feitelijke handelingen. Wat voorts opvalt is dat de Hoge Raad,
ter bepaling van de juiste feitelijke grondslag. van belang acht wat de werkelijke
verhouding is tussen partijen. In HR 3 november 1954, BNB 1954/357 preciseert de
Hoge Raad dit door te stellen dat de werkelijke verhouding moet worden beoordeeld
aan de hand van het burgerlijke recht. In HR 10 augustus 2001, BNB 2001/364
verwijst de Hoge Raad naar hetgeen partijen werkelijk hebben beoogd; dus de
rechtshandeling die partijen hebben bedoeld. In HR 9 juni 2006. BNB 2006/285 voegt
de Hoge Raad daar nog aan toe dat het gaat om de bedoeling "zoals die bedoeling
mede kan worden afgeleid uit de naar buiten blijkende omstandigheden van het
geval". De werkelijke rechtsverhouding tussen partijen dient dus - langs de lijnen
van het burgerlijke recht - te worden bepaald aan de hand van de, naar buiten
blijkende. bedoeling van partijen (de op de rechtsgevolgen gerichte wil). Wat voorts
opvalt in de jurisprudentie is dat men veelal een schijn wekt om daarmee een fiscaal
gunstig resultaat te realiseren. Men heeft dus hetzelfde doel als de wetsontduiker,
maar gebruikt een ander middel.

Dit roept een aantal vragen op. Ten eerste hoe in het burgerlijke recht een overeen-
komst tot stand komt en hoe de rechtsverhouding wordt bepaald. Aan de hand van

8. Eerder in HR 3 november 1954, nr. 11928, BNB 1954/357 en HR 27 januari 1988, nr. 23 919, BNB 1988/
217.
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die theorie kan worden bepaald wat de werkelijke verhouding is tussen partijen. Een
andere vraag die opkomt. is hoe de wil van partijen die gericht is op de totstandko-
ming van een overeenkomst. zich verhoudt tot het doel om een fiscaal gunstig
resultaat te behalen. Anders gezegd:  is de redenering juist dat als men een fiscaal
doel nastreeft en dit kan bereiken door een bepaalde rechtshandeling, het streven
naar het fiscale doel (doorslaggevende) invloed heeft op de wil die is gericht op
de totstandkoming van die rechtshandeling? Ten slotte komt de vraag op wat de
verhouding is van het fiscale streven van de simulator ten opzichte van dat van de           i
wetsontduiker. Is dit een zelfde streven en wat is de betekenis in beide benaderingen
van dit streven?

Het zijn vragen die in onderzoeksfase 3 uitgebreid aan de orde komen. Het span-
ningsveld tussen het civiele recht en het fiscale recht is dan specifiek van belang. In
hoeverre volgt het fiscale recht de civielrechtelijke kwalificatie van feiten. Een
andere vraag is of het fiscale recht in alle gevallen relevantie toekent aan civiel-
rechtelijke rechtsverhoudingen.

Op dit moment beperk ik mij echter tot een korte beschrijving van deze techniek en
de verhouding tot andere verwante rechtsvindingtechnieken.

3.2.2       Omschrijving van het begrip 'simulatie'

In de fiscale literatuur wordt de omschrijving van het begrip 'simulatie' meestal
ontleend aan het burgerlijke recht. In het burgerlijke recht verstaat men onder
simulatie over het algemeen "een handeling, of een complex van handelingen,
waarbij twee of meer personen naar buiten de schijn wekken een bepaalde overeen-
komst te hebben gesloten. terwijl zij in het geheim afspreken dat deze naar de
uiterlijke schijn gesloten overeenkomst niet zal gelden. Er bestaat derhalve een
tegenstrijdigheid tussen de wil van partijen en haar naar buiten blijkende, voor
derden waarneembare verklaring".9

Met een schijnhandeling kun je iets voorwenden dat er niet is of iets anders
voorwenden dan er werkelijk is. In de literatuur wordt dit onderscheid aangeduid
met de termen absolute en relatieve simulatie.10 Rutten schrijft dat men "schijn-
handelingen kan (...) onderscheiden in, naarmate in den rechtstoestand van partijen
alleen den uiterlijken schijn eenige wijziging wordt gebracht, dan weI de - niet
gewilde - schijnovereenkomst dient om een andere - w61 gewilde - overeenkomst
te camoufleeren. (...) Het verschil tusschen de absolute en de relatieve simulatie
geeft Van Nierop teekenend weer, doordat hij de eerste een schaal zonder kern
noemt. en de tweede een masker".11 Sleddering schrijft dat in het eerste geval de
vorm loos is (er schuilt niets achter) en in het tweede geval er weI een realiteit is

9. Asser-Hartkamp 2005, p. 122. Vgl. Rutten  1947.

10. Asser-Hartkamp 2005,  p.  124.
11. Rutten 1947, p. 342.
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maar een andere dan de vorm doet vermoeden:2 Het is eigenlijk geen schijnhande-

  ling, maar een schijnbenaming van een reele handeling.

3.2.3 Bepaling van de werkelijke rechtsverhouding

"Het probleem bij aanwezigheid van schijnhandeling, of simulatie, is gelegen in de
vaststelling van de werkelijke wil van partijen", schrijft Uzerman.13 Hiervoor heb ik
al aangegeven dat de Hoge Raad van mening is dat deze kwestie langs de lijnen van
het burgerlijke recht moet worden opgelost. In het burgerlijke recht is dat al jaren
lang onderwerp van discussie, en de meningen lopen uiteen. In onderzoeksfase 3 zal
ik daar uitgebreid op in gaan. Op dit moment wil ik volstaan met een samenvatting
van de thans geldende leer: "dat de overeenkomst tot stand komt op grond van
een  (...) normatieve waardering van feiten en omstandigheden, waaronder  in  het
bijzonder zijn begrepen de in verklaringen en gedragingen uitgedrukte wil van de
partijen en het gerechtvaardigd vertrouwen. Men kan dit ook als volgt formuleren,
dat als wilsverklaring niet alleen geldt de verklaring van de werkelijke wil, maar ook
het bij de wederpartij op toerekenbare wijze opgewekte vertrouwen dat de wil op het
sluiten van de overeenkomst is gericht".14

Zelfs indien we de precieze criteria kennen die het burgerlijk recht hanteert, is het
niet altijd eenvoudig om te bepalen wat de werkelijke verhouding is. In zijn noot
onder HR 24 februari 1971. BNB 1971/74 stelt Van Soest dat er in die casus "eens-
gezindheid over bestond dat hier naar het wapen der dissimulatie moest worden
gegrepen, maar dat er volledig verschil bestond over de vraag wat dan weI gesimu-
leerd was en wat in de plaats daarvan als werkelijk gewild moest worden
beschouwd". Daarbij zal zeker meespelen dat, zoals Aardema schrijft, "de bestrij-
ding (...) voor de fiscus doorgaans een feitelijk bewijsprobleem (is), waarbij het er op
aankomt aannemelijk te maken hetgeen zich in werkelijkheid heeft afgespeeld
achter het juridische rookgordijn".15

Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in een serie arresten over belastingplichti-
gen die een verzekeringspolis verkopen aan iemand die een groot compensabel
verlies heeft:6 De polls wordt direct daarna afgekocht en de koopsom wordt voldaan
uit de verzekeringsuitkering. Deze handel in polissen is gerniteerd door een tussen-
persoon en er is gebruik gemaakt van gestandaardiseerde contracten en van
volmachten. De koper en verkopers hebben elkaar meestal niet ontmoet of ge-
sproken. Het standaardcontract is opgemaakt door een notaris die er tevens voor
zorg draagt. dat de polis wordt afgekocht en de gelden worden verdeeld onder de
verkoper (70%),de koper (5%) en de tussenpersoon (25%). Men claimt dat de verkoop

12. Sleddering 1958, p. 43.
13. Uzerman 1991, p. 77.

14. Asser-Hartkamp 2005, p. 100.
15. Aardema 1978. p. 1129.
16. De  casus spelen  in een periode dat de verkoop aan  een in Nederland woonachtige belasting-
plichtige nog onbelast was.
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onbelast is en dat de afkoop bij de koper belast is. Omdat deze een compensabel
verlies heeft, leidt dit echter niet tot belastingheffing. De fiscus verdedigde in deze
casus dat. door de samenhang van de handelingen en het gegeven dat alles
vantevoren was vastgelegd, in feite de verkoper de polis had afgekocht. Aanvankelijk
besliste het Hof Arnhem ten gunste van de fiscus, maar het Hof Amsterdam ten
gunste van belanghebbende. In twee sterk vergelijkbare casus. gaven de hoven dus
een afwijkende beslissing. De Hoge Raad liet beide beslissingen in stand.17

Hieruit blijkt dat het niet eenvoudig is om de bewijsvoering van de simulatie rond te
krijgen en met name niet om te onderbouwen dat er een andere rechtshandeling,
dan de zichtbare, tot stand is gekomen. De gerechtshoven weten er kennelijk ook
niet altijd raad mee en gaan met een (nagenoeg) gelijke casus nogal wisselend om.
De Hoge Raad ziet kennelijk onvoldoende ruimte om een gelijke behandeling tussen
de verschillende verkopers te realiseren.

3.2.4 Verhouding tot andere technieken van rechtsvinding

Zoals reeds eerder opgemerkt, is de techniek om vast te stellen of er sprake is van
een schijnhandeling, van een geheel andere orde dan fraus legis. Bij het vaststellen
van schijnhandelingen gaat het om een vraag over de uitleg van feiten: welke
rechtshandeling is er nu daadwerkelijk tot stand gekomen? Bij fraus legis handelt
het mede om de vraag hoe de rechtsnorm in dat geval moet worden uitgelegd; naar
zijn letterlijke tekst of naar. een daarvan afwijkende, doel en strekking?

Toch zijn er ook aspecten waarop de technieken vergelijkbaar zijn. Het meest
zichtbare aspect betreft het gegeven dat in beide situaties belastingplichtigen het
motief hebben om een fiscaal gunstig resultaat te realiseren. Bij simulatie doen ze
dat door een, van de werkelijkheid afwijkend. feitencomplex te presenteren in de
hoop dat ze het beoogde fiscale resultaat realiseren. Bij fraus legis door voor een
reeks van - reele - rechtshandelingen te kiezen in de hoop dat het recht zodanig
wordt toegepast dat ze het beoogde fiscale resultaat realiseren. Bij simulatie bereikt
men het fiscale resultaat niet omdat de werkelijke wil van partijen een rechts-
verhouding tot stand heeft gebracht met andere fiscale gevolgen, en bij fraus legis
bereikt men het niet omdat het recht tot andere fiscale gevolgen leidt. Meijers vat
het verschil tussen simulatie en fraus legis kort samen. "economisch willen simulant
en wetsontduiker hetzelfde: de wetsontduiker weet echter meer van het recht af'.18

Nog anders geformuleerd: het motief is hetzelfde. maar de techniek verschilt.

3.3 Fiscale kwalificatie

Een techniek die men pas recent lijkt te hebben ontdekt, is de zogenoemde 'zelf-
standige fiscaalrechtelijke kwalificatie'. De terminologie 'zelfstandige fiscaalrechtelijke
kwalificatie' wordt door de Hoge Raad voor het eerst gebruikt in HR 15 december 1999.

17. HR 15 december 1999, nr. 33 830, BNB 2000/126 en HR 15 december 1999, nr. 34 170, BNB 200/127.
18.Meijers 1954-1955, p. 66.
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BNB 2000/126. De Hoge Raad bedoelt hiermee dat er fiscale gevolgen aan rechts-

handelingen worden verbonden die anders zijn dan de contracterende partijen op
grond van de gekozen civielrechtelijke vorm verwachtten, en weI in het geval dat 'de
aan de gekozen rechtsvorm verbonden fiscale gevolgen niet aanvaardbaar zijn gezien
het economische resultaat ervan en gelet op de strekking van de belastingwet'. Anders

gezegd: de strekking van de fiscale rechtsnorm moet tot uitdrukking worden gebracht
en die strekking kan een zodanige economische benadering van de feiten vereisen, dat
de civielrechtelijke benadering niet passend is.

Aldus uitgelegd heeft deze techniek een veel langere historie. Het betreft namelijk al

die gevallen waarin het fiscale recht de feiten anders kwalificeert dan het civiele
recht, met als argument dat de strekking van het fiscale recht tot een andere (meer
economische) invalshoek noopt.

Reeds in het eerste deel van de twintigste eeuw breekt het inzicht door dat het
fiscale recht wordt beinvioed door de economische realiteit en wordt men zich er
van bewust dat het civielrechtelijke begrippenkader dat tot op dat moment wordt
gehanteerd, niet meer afdoende is om begrippen als inkomen, vermogen en schen-
king op een juiste en evenwichtige wijze voor de belastingheffing af te kaderen.
Historisch bezien is het dan ook verklaarbaar dat het kwalificeren van feiten in de
fiscale literatuur vaak wordt aangeduid met de term 'fiscale kwalificatie'. om
daarmee tot uitdrukking te brengen dat het anders is dan de civielrechtelijke
kwalificatie van feiten:9 De toevoeging door de Hoge Raad van het woord
'zelfstandig'. is dus eigenlijk overbodig.

Gedurende de twintigste eeuw is regelmatig de vraag gesteld of er ruimte is om.
naast een civielrechtelijke invalshoek, een eigen fiscale benadering te hanteren bij de
rechtsvinding. Men stelde zich in dat kader de vraag of, en zo ja, in welke mate het
fiscale recht een autonome positie inneemt. Indien het fiscale recht een autonoom

rechtsgebied is, kan het immers een eigen begrippenkader ontwikkelen en ook
zelfstandig invulling geven aan het fiscale recht en de rechtsontwikkeling. Uit de
jurisprudentie en de literatuur blijkt dat die ruimte er inderdaad, in zekere mate, is.
Het is van belang om dit nader in kaart te brengen, omdat deze autonome positie de
mogelijkheid schept dat er een fiscale werkelijkheid is die afwijkt van bijvoorbeeld
de civielrechtelijke werkelijkheid. Daarom zal ik een korte schets geven van in-
teressante jurisprudentie op dit terrein en van de meningen in de literatuur omtrent
deze benadering. In onderzoeksfase 3 ga ik veel uitgebreider op deze materie in.

3.3.1        Overzicht van de rechtspraak en voorbeelden uit de praktijk

Zoals gezegd. is het volgens de Hoge Raad in HR 15 december 1999, BNB 2000/126
mogelijk dat er in de fiscaliteit een benadering wordt gehanteerd die economisch

19. Geppaart 1965, Langereis   1988 en 1Jzerman 1991. Hoewel   Uzerman   ook   de term kwalificatie
hanteert, bedoelt hij daarmee een vaststelling als uitkomst van een conversie van de civielrechtelijke
feiten.
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van aard is. Dat een dergelijke benadering mogelijk was. is reeds te vinden in
uitspraken van eerdere datum. In het hierna volgende overzicht zal ik me met name
richten op jurisprudentie waarin de invloed van het civiele recht moet wijken voor
een (meer) economische benadering.

Wellicht het meest sprekende voorbeeld waarin de fiscaliteit afwijkt van het civiele
recht, betreft de behandeling van eigen en vreemd vermogen. Van eigen vermogen is
civielrechtelijk sprake als er kapitaal wordt gestort ter zake van de uitgifte van
aandelen. Een terugbetaling van kapitaal kan plaatsvinden door afstempeling of
intrekking/inkoop van aandelen. Andere mogelijkheden voor de kapitaaisfeer kent
het vennootschappelijke recht niet. In het fiscale recht zijn de mogelijkheden in de
kapitaalsfeer veel uitgebreider. Een belangrijke afwijking ten opzichte van het civiele
recht. betreft de mogelijkheid om informele kapitaalstortingen te doen en onttrek-
kingen van kapitaal, zonder dat er aandelen worden uitgegeven of ingetrokken.20

Een ander verschil is bijvoorbeeld het agio, dat wordt gestort bij de emissie - boven
pari - van aandelen. Dit fungeert fiscaal ook als kapitaal. De reden voor deze
verschillen is dat het kapitaal in de vennootschapsrechtelijke sfeer fungeert als
een waarborg voor de schuldeisers. In het fiscale recht is echter van belang om een
onderscheid te maken tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Belangrijkste
reden voor dat onderscheid is, dat vergoedingen over het eigen vermogen niet
aftrekbaar zijn. terwijl vergoedingen over vreemd vermogen wei aftrekbaar zijn. Om
dit onderscheid goed tot uitdrukking te brengen, dient elke inbreng of onttrekking
uit hoofde van het aandeelhouderschap in de kapitaalsfeer plaats te vinden.

Een ander verschil tussen het civiele en het fiscale recht betreft de zogenoemde
economische eigendom. De Hoge Raad hanteert sinds HR 19 oktober 1955. BNB
1955/377 een fiscaal eigendomsbegrip dat afwijkt van het eigendomsbegrip in
civielrechtelijke zin. Van een economisch eigendom is sprake als "economisch het
belang bij die zaak geheel aan hem toekomt. hetgeen insluit. dat het risico van de
waardeveranderingen en het eventuele tenietgaan van de zaak ten volle door hem
wordt gedragen".21 Waar het civielrechtelijke eigendomsbegrip met name van
belang is voor de vraag van wie de desbetreffende zaak is en wie er rechtsgeldig
over die zaak kan beschikken, is voor het fiscale recht de vraag van belang aan wie de
voordelen (inkomsten en waardemutaties) van de zaak toekomen. Daarvoor is een
economische benadering van het eigendomsbegrip veel geschikter.

Aan de omzetbelasting is een ander sprekend voorbeeld te ontlenen. namelijk het
leveringsbegrip. Van een levering is civielrechtelijk sprake als, krachtens een rechts-
geldige titel. een goed wordt overgedragen. 2 Hoewel het leveringsbegrip in de
omzetbelasting in het verleden is ontleend aan het burgerlijke recht. heeft het
inmiddels een veel ruimere strekking. Van een levering wordt gesproken als de
macht om als eigenaar over een goed te beschikken is overgedragen of overgegaan.

20. HR 3 april 1957, nr. 13 084, BNB 1957/165 en HR 13 november 1957, nr. 13 303, BNB 1958/3.
21. HR 24 december 1957, nr. 13 378, BNB 1958/84.
22. Art.  3:83  BW
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Het is dus niet zozeer de vraag of er een rechtsgeldige titel is (zoals koop, ruil of
schenking). maar of de beschikkingsmacht op enigerlei wijze is overgedragen of
overgegaan. In de zaak SAFE heeft het Hof van Justitie EG daaraan nog toegevoegd.
dat er ook sprake kan zijn van een levering als geen overdracht van de juridische
eigendom plaatsvindt.23 Het verschil blijkt bijvoorbeeld bij een financial lease.

waarbij de lessee doorgaans een zodanige beschikkingsmacht krijgt. dat de macht
om als eigenaar te beschikken over gaat. Voor het civiele recht is er echter geen goed
overgedragen en dus geen levering. Een ander voorbeeld betreft de overgang van
een goed, bijvoorbeeld bij overlijden. Ook dit is voor de omzetbelasting een levering
maar niet voor het civiele recht. Ook in recente jurisprudentie komen we voorbeel-
den tegen. In een zogenoemde 'ziekenhuislease'-casus beslissen Hof en Hoge Raad
dat de levering van medische apparatuur, hoewel deze in juridische zin heeft

plaatsgevonden aan een speciaal daar voor opgerichte BV, in BTW-technische zin
heeft plaatsgevonden aan het ziekenhuis zelf.24 In HR 23 november 2007, BNB 2008/
54 preciseert de Hoge Raad dat van een levering voor de BTW in een dergelijk geval
alleen dan sprake kan zijn. als de juridische eigenaar zich op enigerlei wijze heeft
verplicht tot medewerking aan een eventuele juridische levering aan een derde.

Een ander voorbeeld van een situatie waarin het fiscale recht afwijkt van het civiele
recht en dus zijn 'eigen' fiscaalrechtelijke kwalificatie heeft, betreft het zogenoemde
dividendstrippen. In HR 16 januari 1957. BNB 1957/56 en HR 14 januari 1958, BNB
1959/80 komt een drietal casus aan de orde waarbij aandelen worden verkocht nadat
het dividend door de vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, maar nog
voordat het dividend is uitgekeerd.25 Civielrechtelijk is er dan nog geen sprake van

een dividenduitkering. Toch beslist de Hoge Raad dat er voor het belastingrecht
sprake is van een belastbare verkoop van dividend. In twee arresten van latere
datum was er enkel sprake van een statutair vastgesteld primair dividend.26 Omdat
de aandeelhouders echter geen beslissingsbevoegdheid meer hadden over dat
dividend, werd de verkoop van de aandelen - voor het deel dat betrekking had op
het primaire dividend - door de Hoge Raad behandeld als een belastbare verkoop
van dividend. Ook deze benadering wijkt af van het civiele recht.

Dat er ook gevallen zijn waarin de civielrechtelijke kwalificatie in stand blijft, moge
helder zon. In HR 11 juli 2008, BNB 2008/266 bijvoorbeeld, is sprake van een
geldlening die wordt omgezet in een lijfrente. De inspecteur verdedigt dat het
rentedeel in de lijfrentetermijn niet in aftrek kan komen omdat de lijfrente moet
worden behandeld als een geldlening in de zin van artikel 10a, tweede lid, Wet Vpb

1969. De Hoge Raad beslist echter dat "de onderhavige lijfrenteverplichting ook niet
daaronder (is) te brengen door middel van een fiscaalrechtelijke kwalificatie van de

23. HvJ EG 8 februari 1990, C-320/88 BNB 1990/271. Voor soortge'Uke beslissingen van de Hoge Raad

zie ook HR 4 juli 1990, nr. 24 942, BNB 1990/272 en HR 21 november 1990, nr. 25 864, BNB 1992/215.
24. HR  15 juni 2007,  nr. 37 646, BNB 2007/250.
25. Het  zijn  er drie omdat  HR 16 januari  1957,  nr.  13  073, BNB 1957/56 twee verschillende casus

behandelt.
26. HR 14 maart 1979, nr. 19 022, BNB 1979/167 en  HR  15 juli  1988,  nr. 25 099, BNB 1988/318.
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feiten. Bij dit laatste verdient opmerking dat uit de stukken van het geding blijkt dat
tussen partijen buiten geschil is dat het sterfterisico 2,01 procent bedraagt, en voorts
dat aan een zodanig sterfterisico niet reele betekenis kan worden ontzegd".

3.3.2 Meningen in de literatuur

Een analyse en beschrijving van de meningen in de literatuur over deze materie is
lastig in deze fase van het onderzoek. Enerzijds omdat de techniek van de fiscaal-
rechtelijke kwalificatie pas recent door de Hoge Raad is gebruikt en er nog niet veel
onderzoek naar deze techniek is gedaan. Anderzijds is het lastig. omdat ik er
weliswaar op wijs dat de techniek een lange historie lijkt te hebben. maar niet
zonder meer vaststaat dat het telkens om dezelfde techniek gaat. Desalniettemin wil
ik een kort overzicht geven van de meningen in de literatuur die betrekking (lijken
te) hebben op de fiscale kwalificatie. In de volgende hoofdstukken ga ik er uit-
gebreider op in.

Zoals hiervoor al opgemerkt, is de belangrijkste vraag die deze techniek aanvankelijk
opwerpt. de vraag in hoeverre het fiscale recht een autonome positie inneemt ten
opzichte van het civiele recht en wat de invioed daarbij is van de economische
realiteit. We dienen daarbij te beseffen dat het fiscale recht is ontstaan in een
periode waarin het civiele recht een prominente rol vervulde. Het fiscale recht is
ontwikkeld door civilisten en werd ook door hen gepraktiseerd. Een studie fiscaal
recht of fiscale economie bestond niet. Pas in een veel later stadium is het een
zelfstandig vakgebied geworden. In dat licht bezien is het logisch dat het civiele
recht de basis heeft gevormd voor het fiscale recht. De belastingheffing werd
gebaseerd op civielrechtelijke feiten, rechtsvormen en rechtsverhoudingen. De
terminologie werd overgenomen van het civiele recht alsook de wijze waarop de
feiten en het recht werd uitgelegd. Het heeft dan ook de nodige tijd gevergd alvorens
het besef doordrong dat het fiscale recht een (relatief) autonome positie inneemt ten
opzichte van andere rechtsgebieden.

In zon dissertatie uit 1965 geeft Geppaart nog de voorkeur aan de eenheid van
rechtsorde. De uitleg van civielrechtelijke begrippen is volgens hem, uit hoofde van
de eenheid van rechtsorde, in eerste instantie afhankelijk van de civielrechtelijke
inhoud daarvan. De eigen aard van het belastingrecht kan vervolgens een zelf-
standige begripsvorming rechtvaardigen. Een dergelijke autonome begripsvorming
is volgens Geppaart gerechtvaardigd indien de fiscale normen, uit kracht van
erkenning door de wet, in beginsel op 66n niveau staan met civielrechtelijke
normen. Schuttev3er is van mening dat privaatrechtelijke normen en begripsbe-
palingen niet a priori geschikt zijn om als basismateriaal te dienen bij de belasting-
rechtelijke rechtsvinding. En dan openbaart zich telkens de mogelijkheid van27 .

zelfstandigheid van het belastingrecht in de gegeven problematiek".28 Ook Adriani-
Van Hoorn bepleiten de autonomie van het belastingrecht omdat dit rechtsgebied

27. SchuttevJer  1972,  p. 46 e.v.
28. Schuttevjer 1972. p. 52.
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rechtsverhoudingen op een andere wijze tegemoet treedt dan het burgerlijke
recht:9 Uit diezelfde periode zijn beschouwingen van De Langen en Drielsma die
eveneens constateren dat begrippen die aan het civiele recht zijn ontleend, niet
zonder meer dezelfde inhoud hebben als in het civiele recht.3o Het doel van het
fiscale recht is, zoals De Langen opmerkt. een ander dan van het belastingrecht.31

Gribnau en Happe constateren "dat de economische realiteit soms voorrang heeft
boven de privaatrechtelijke vorm die belastingplichtigen gekozen hebben. In dit
opzicht zou men het belastingrecht - materieel - autonoom kunnen noemen: de
economische realiteit prevaleert daarmee boven rechtseenheid en rechtvaardigt de
divergentie".32

Daarrnee raken we een volgend aspect dat in dit kader aan de orde moet komen, de
economische realiteit. Het feit dat regelmatig wordt afgeweken van het civiele recht.
hangt immers samen met de rol die de economische realiteit in toenemende mate

voor zich opeist in het fiscale recht. Polak wees er in de jaren dertig van de vorige
eeuw reeds op, dat de belastingheffing een economische basis heeft en met name de

33inkomsten- en vermogensbelasting naar economische categorieen wordt geheven.
Hij   pleitte   toen   al   voor een vrije wetstoepassing   die   "...   naar de economische
beweegredenen van den wetgever vereischt allereerst het terugvinden van die
beweegredenen uit het stelsel der wet en uit toelichting en discussie bu het tot
stand brengen ervan".34 Sleddering plaatst deze ontwikkeling in de discussie over
het verschil tusen vorm en werkelijkheid. Hij stelt dat in het algemeen de regel geldt
'dat het wezen der zaak boven de vorrn gaat'.35 Daarmee bedoelt hij dat de uiterlijke

verschijningsvorm niet zonder meer beslissend is voor het fiscale recht, maar de
'materiele werkelijkheid, of zo men wel de economische realiteit'.36

 
De tendens naar een meer economische beschouwingswijze van het fiscale recht.
wordt vaak verklaard uit de in Duitsland ontwikkelde leer van de wirstchaftliche
Betrachtungsweise. Deze leer vloeit volgens Geppaart voort uit het verlangen om de
belastingheffing af te stemmen op gelijke economische verhoudingen, "maar wordt
begrensd door het beginsel der rechtszekerheid".37 De wirtschaftliche Betrachtungs-
weise is enerzijds "een uitleggingsregel van wettelijke voorschriften, anderzijds een
waarderingsvoorschrift voor feiten".38 Langereis wijst ook op dit onderscheid.39 Hij

stelt wei vast dat de discussie in Nederland over deze kwestie van een andere
dimensie was dan in Duitsland, "omdat de 'wirtschaftliche Betrachtungsweise' veel

29.Adriani-Van Hoorn 1954.
30. De Langen  1958 en Drielsma  1961.
31. De Langen 1958. p. 600. Zie bijvoorbeeld ook Uzerman 1991, p. 67.
32. Gribnau & Happ6 2000, p. 11.
33. Polak 1934.

34. Polak 1934, p. 19.
35. Sleddering 1958, p. 31.
36. Sleddering 1958, p. 32.
3Z Geppaart 1965. p. 156.

38. Geppaart 1965, p. 154.
39. Langereis 1988, p. 14.
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minder economisch georienteerd was dan het begrip aangeeft en veel meer een
beoordeling inhoudt van hetgeen daadwerketijk is gebeurd". De discussie ging in
Nederland inderdaad veel meer over het verschil tussen de (civielrechtelijke) vorm
en de (economische) werkelijkheid en de vraag welke voor het fiscale recht diende
te prevaleren.

Een voor dit onderzoek interessant punt waar Geppaart nog op wust is, dat voor
zover de wirtschaftliche Betrachtungsweise een waarderingsmaatstaf is voor de
feiten, zij onder meer aansluit "bij het vraagstuk der schijnhandelingen en het
leerstuk der wetsontduiking".40 Ook Sleddering. Langereis en Uzerman leggen een
relatie met deze technieken. Men onderkent dat de technieken. in ieder geval in
zekere mate, verwantschap hebben met elkaar. Een constatering die mede de basis
vormt voor dit onderzoek.

3.3.3 Verhouding tot spanningsvelden (ordeningsinstrumenten)

Het voorgaande levert een drietal zaken op die aandacht vragen. Allereerst wordt er
onderscheid gemaakt tussen de rol die de wirtschaftliche Betrachtungsweise heeft
op de uitleg van rechtsnormen Zn de uitleg van feiten. We raken daarmee het
spanningsveld tussen rechtsnormen en feiten. Het tweede dat wordt geconstateerd
is dat het spanningsveld tussen de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid een rol
speelt. En ten derde wordt er een relatie gelegd met de twee eerder behandelde
technieken; fraus legis en simulatie.

Wat het eerste spanningsveld betreft is het interessant dat Geppaart van mening is
dat bepaalde schrijvers geen goed onderscheid maken tussen de normuitleg en de
feitenuitleg. Hij wijst in dit kader op Spaanstra41 die volgens hem "in zijn uiteen-
zettingen onvoldoende onderscheid (heeft) gemaakt tussen het uitleggen van
rechtsregels en het waarderen van feiten". Zijn kritiek is dat Spaanstra door zijn
verlangen naar een gelijkmatige belastingheffing vergeet "dat in economisch op-
zicht gelijkwaardige feiten ook fiscaalrechtelijk gelijk moeten worden gequalificeerd
alvorens een gelijk fiscaal rechtsgevolg kan intreden".42 Casus kunnen qua feiten-
materiaal dus weliswaar in economische zin gelijkwaardig zijn. maar de fiscale
normatiek dient tevens zodanig te zijn. dat dergelijke gevallen ook gelijk worden
behandeld. Geppaart zegt in feite dat voor een adequate ordening van de problema-
tiek. en daarmee voor een goed begrip daarvan, het onderscheid tussen de uitleg van
rechtsnormen en de uitleg van feiten goed uiteen moet worden gehouden. Hij
onderkent daarmee dat het spanningsveld een ordeningsinstrument is voor de
onderhavige materie.

Uzerman maakt ook onderscheid tussen de uitleg van rechtsnormen en de uitleg van
feiten. In het deel van zijn dissertatie dat hij wijdt aan 'kwalificatie', maakt hij

40. Geppaart 1965, p. 155.

41. Spaanstra  1961, p. 565 e.v.
42.Geppaart 1965, p. 161.
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verschil tussen de conversie en de transpositie. Met conversie bedoelt hij dat. op
grond van de omstandigheden van het geval, een andere inhoud wordt gegeven aan
een overeenkomst - of andere rechtsbetrekking - dan partijen hebben beoogd. Van
transpositie is volgens hem sprake als, op grond van de omstandigheden van het
geval. de inhoud van een wettekst wordt omgezet.43 Hoewel 1Jzerman dus nadruk-
kelijk een onderscheid maakt, is hij van mening dat "elke gewenste uitkomst
(rechtsgevolg) die door kwalificatie (conversie) kan worden bereikt. (...) logisch
beschouwd, eveneens door interpretatie (kan) worden bereikt". Hij signaleert hier-
mee weliswaar dat beide invalshoeken, in ieder geval qua resultaat, een sterke
relatie met elkaar kunnen hebben, maar erkent ook, door het benoemen van de
verschillen, dat het spanningsveld een ordeningsinstrument biedt voor de onder-
havige materie.

Het spanningsveld tussen de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid wordt niet alleen
door Geppaart, maar ook door andere Duitse en Nederlandse schrijvers genoemd.44

Indien als uitgangspunt moet gelden dat economische gelijke gevallen ook gelijk
moeten worden behandeld, vloeit dit voort uit het beginsel van rechtsgelijkheid.
Kennelijk wordt aan economische gelijk(waardig)heid dan betekenis toegekend.

Geppaart constateert dat er zich in de (Duitse) rechtspraak en in de literatuur een
tegenbeweging voordoet. die waarde toekent aan de beschermende functie van de
rechtszekerheid. We zien deze tegenbeweging ook terug bij Uzerman, die de
grammaticale wetsuitleg stelt tegenover de kwalificatie. met name om te wuzen
op de rechtszekerheid voor de burger. 5 Hij signaleert in dit kader ook de spanning
tussen het legaliteitsbeginsel en de kwalificatie.46

De in dit kader meest interessante tegenbeweging die Geppaart signaleert betreft
het burgerlijk recht. Hij constateert dat er talrijke rechterlijke beslissingen zijn
waarin betekenis aan het burgerlijk recht wordt toegekend bij de uitlegging van
de wet maar ook bij de waardering van feiten. De rechtszekerheid is in deze gevallen
gebaseerd op de omstandigheid dat men op een burgerrechtelijke (of civielrechte-
lijke) uitleg van de rechtsnorm en/of de feiten mocht vertrouwen. In de literatuur
wordt een zodanige wetsuitleg ook wel aangeduid als een taalkundige of gram-
maticale uitleg; namelijk in de veronderstelling dat een begrip dat is ontleend aan
het civiele recht ook taalkundig/grammaticaal tot een civielrechtelijke uitleg leidt.47

We kunnen overigens tegelijkertijd vaststellen dat het spanningsveld tussen rechts-
gelijkheid en rechtszekerheid, in zekere mate ook betrekking heeft op het span-
ningsveld tussen het fiscale en het civiele recht. Deze spanningsvelden vallen samen
voor zover men er enerzijds naar streeft om economisch gelijke gevallen in het
fiscale recht gelijk te behandelen, maar men daar tegenover op grond van het civiele

43. ljzerman 1991, p. 66. Zie ook Eggens 1959, p. 85-86.

44. Geppaart 1965 . p. 155 e.v.
45.Uzerman 1991. p. 67-68.
46. Uzerman 1991, p. 75.
47. Vgl. 1Jzerman  1991,  p.  67.
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recht vraagt om een wetsuitleg waarop men stelt te mogen vertrouwen. We zien dus
wederom dat de spanningsvelden een basis lijken te bieden voor een correcte
ordening van de problematiek.

3.3.4      Verhouding tot andere technieken van rechtsvinding

Een ander punt dat ik nog wil behandelen is dat er in de literatuur een relatie wordt
gelegd met de technieken van simulatie en fraus legis. Geppaart haalt dit aan in het
kader van zijn onderzoek naar de betekenis voor het waarderen van feiten van de
wirtschaftliche Betrachtungsweise.48 Hij maakt onderscheid in vier groepen van
gevallen, waarbij er in dit kader drie van belang zijn: 1. schijnhandelingen, 2. situaties
waarbij er divergentie is tussen de rechtsvorm en de economische werkelijkheid en
3. gevallen van wetsontduiking (fraus legis). Bij Sleddering zien we overigens ook
een soortgelijke indeling.49 Ook hij onderscheidt onder meer de genoemde drie
categorieen.50 Langereis verwijst naar de categorisering van Gepaart en behandek
met name de tweede categorie. Met deze tweede categorie bedoelen de genoemde
schrijvers de situatie waarin de rechtsvorm is nageleefd, maar het belastingrecht
dwingt tot een economische vaststelling van de werkelijkheid. Hier ligt volgens
Geppaart de kern van het fiscaalrechtelijke kwalificatieprobleem.

De genoemde schrijvers constateren allemaal dat de gevallen van fiscale kwalificatie
en simulatie niet altijd eenvoudig van elkaar zijn te onderscheiden. Geppaart maakt
onderscheid in twee soorten gevallen van fiscale kwalificatie: de situatie waarin de
rechtsvorm niet wordt nageleefd en gevallen waarin de rechtsvorm weI wordt
nageleefd maar het belastingrecht tot een andere kwalificatie dan die van partijen
dwingt.51 De eerste soort gevallen lijkt zeer sterk op relatieve simulatie. Het verschil
is Volgens hem echter dat bij relatieve simulatie niet bekend is dat men de rechts-
vorm niet naleeft. Indien het bewijs wordt geleverd dat de rechtsvorm niet wordt
nageleefd, zijn de casus volgens hem weer vergelijkbaar. De tweede soort van
gevallen van fiscale kwalificatie is om een andere reden niet eenvoudig te onder-
scheiden van relatieve simulatiecasus. Het verschil is echter dat de fiscale rechter "niet
is gebonden aan de qualificatie die partijen aan de rechtsvorm hebben toegekend; de
fiscaalrechtelijke qualificatie is overgelaten aan het oordeel van de rechter".52 Belang-
rijkste methodologische verschil is dus dat we het bij simulatie hebben over de uitleg
van de feiten en bij de fiscale kwalificatie over de uitleg van de rechtsnorm. Geppaart
werkt weliswaar de verschillen uit, maar onderzoekt niet waarom de gevallen zo op
elkaar lijken.

Wat mij opvalt uit de voorbeelden is dat partijen geregeld - evenals bij
schijnhandelingen - een fiscaal gunstig resultaat nastreven (ze hebben een fiscaal

48. Geppaart 1965, p. 177 e.v.
49. Sleddering 1958, p. 32 e.v.
50. Hij hanteert wei wat andere bewoordingen en gebruikt een andere volgorde.
51. Geppaart  1965, p. 183 e.v.
52. Geppaart 1965, p. 186.
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motieD. Bij schijnhandelingen door het verdoezelen van de werkelijkheid en bij
gevallen van fiscale kwalificatie door reele handelingen te verrichten met de
verwachting om onder een gunstige fiscale regeling te vallen. Uit de voorbeelden
die hierboven zijn beschreven blijkt niet zonder meer dat een fiscaal gunstig
resultaat wordt nagestreefd. De vraag wat de relevantie is van het fiscale motief,
zal dan ook in de volgende onderzoeksfase onderzocht moeten worden.

Ook de verschillen tussen fiscale kwalificatie en fraus legis zijn niet altijd helder. Het
verschil met fraus legis is volgens Langereis, dat bij de fiscale kwalificatie (door hem
geplaatst in de categorie 'fiscaalrechtelijke omvorming') de rechter het feitencom-
plex aanpast en bij fraus legis de rechtsnorm wordt opgerekt.53 Hoewel er wezenlijk
verschillende uitgangspunten zijn, liggen ze qua resultaat echter vaak dicht bij
elkaar, zo constateert hij. Ook 1Jzerman signaleert de overeenkomst tussen beide
technieken, met name omdat elk resultaat dat bereikt kan worden door interpretatie
van de wet, ook kan worden bereikt door kwalificatie van de feiten. "De speelruimte
in de kwalificatie is daarmede eveneens maatgevend voor de afpaling van het gebied
van fraus legis".54 1Jzerman is van mening dat fiscale kwalificatie Un fraus legis
beiden leiden tot omvorming van het feitencomplex. Hij benadrukt dat deze
technieken dan een gelijk beoordelingskader dienen te hebben. Ik kan in zijn betoog
echter niet terugvinden of, en zo ja, wat hij als verschil ziet. Geppaart ziet de fiscale
kwalificatie (wirtschaftliche Betrachtungsweise) als een waarderingsrnaatstaf voor
de feiten tn een uitlegmaatstaf voor de rechtsnorm. Het verschil tussen de fiscale
kwalificatie als uitlegmethode en fraus legis is, volgens hem, dat men bij de fiscale

kwalificatie nog kan spreken van een normale fiscale rechtsvindingsmethode, maar
bij fraus legis niet meer. Men heeft de rechtsvorm dan uitdrukkelijk gekozen met het
oog op de gelding van de fiscaairechtelijke normen.55 In dat geval kan de reikwijdte
van de rechtsnorm worden uitgebreid. A-G Wattel stelt dat het motief tot belasting-
verijdeling niet speelt bij fiscale kwalificatie, maar wel bij fraus legis.

56

Evenals bij de vergelijking tussen simulatie en fraus legis kunnen we bij de onder-
havige vergelijking vaststellen dat er verschillen zijn, maar dat er ook sterke overeen-
komsten zijn. Het verschil tussen simulatie enerzijds en fiscale kwalificatie en fraus

legis anderzijds, is dat we bij simulatie het hebben over de uitleg van de feiten en bij de
andere technieken over de uitleg van de rechtsnorm. De overeenkomst is dat partijen
nogal eens een fiscaal motief hebben. De overeenkomsten tussen fiscale kwalificatie
en fraus legis zijn groot. Het betreft methodes die vanuit de rechtsnorm. uitgelegd naar
doel en strekking naar een oplossing zoeken en waarbij nogal eens sprake is van een
streven door partijen naar een gunstig fiscaal resultaat. Het verschil is niet eenvoudig
te beschrijven. Langereis is van mening dat bij fiscale kwalificatie het feitencomplex
wordt aangepast en bij fraus legis de rechtsnorm wordt opgerekt. Geppaart lijkt het

53. Langereis 1988, p. 22.
54.1Jzerman  1991. p. 69.

55. Geppaart 1965, p. 195.
56. Conclusie A-G Wattel in HR 15 juni 2007, nr. 37 646. BNB 2007/250.
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verschil meer te zien in de vraag of de rechtsnorm wordt opgerekt; bij fiscale
kwalificatie niet maar bij fraus legis weI. Wattel ziet een verschil in het fiscale motief.

De gesignaleerde onduidelijkheid vraagt om een nadere analyse en om een duide-
lijke afbakening en ordening van de technieken. Dit zal in de volgende delen aan de
orde komen, waarbij - zoals gezegd - de spanningsvelden de afbakening en orde-
ning moeten verzorgen.

3.4 Conclusie en vraagpunten

In dit hoofdstuk is een tweetal technieken beschreven dat verwant is aan fraus legis.
De bedoeling van de beschrijving van de technieken is om een overzicht te geven van
de inhoud en betekenis die de rechtspraak en literatuur er aan geven en om te
onderzoeken welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen de genoemde
technieken. Hiermee wil ik een basis leggen voor een adequate beschrijving van die
technieken. Bovendien is de bedoeling van dit hoofdstuk om te onderzoeken of, en
zo ja, welke relaties er worden gelegd met de drie spanningsvelden.

Uit de beschrijving van de techniek van het vaststellen van schijnhandelingen
(simulatie) blijkt dat er relaties zijn met de spanningsvelden. Ten eerste valt te
constateren dat er een relatie is tussen het civiele recht en het fiscale recht. Indien
het fiscale recht relevantie toekent aan een rechtsverhouding tussen partuen. dient
die rechtsverhouding immers aan de hand van het civiele recht te worden bepaald.
Ten tweede kan worden vastgesteld dat op het punt van het fiscale motief er een
relatie is met fraus legis. Bij twee technieken die een geheel verschillende invalshoek
hebben (simulatie vanuit de feiten en fraus legis vanuit de rechtsnorm) zijn er
namelijk toch gezamenlijke elementen. Dit raakt het spanningsveld tussen feiten en
rechtsnormen.

De tweede techniek die is beschreven betreft de fiscale kwalificatie. Ik heb dit
beschreven als de techniek waarbij de strekking van de fiscale rechtsnorm tot
uitdrukking moet worden gebracht en die strekking een zodanige economische
benadering van de feiten vereist, dat de civielrechtelijke benadering niet passend is.
Een probleem bij de beschrijving van deze techniek is dat er geen eenduidige
begripsomschrijving in de literatuur lijkt te zijn. Er worden telkens andere bewoor-
dingen gebruikt. In deze fase van het onderzoek is met name aandacht besteed aan
de vraag of de fiscale kwalificatie af kan wijken van het civiele recht. Dit omvat een
tweetal vragen, namelijk naar de autonome positie van het fiscale recht ten opzichte
van onder meer het civiele recht en naar de invloed op het fiscale recht van de
economische realiteit.

Ook deze discussie bevat aanknopingspunten voor de drie spanningsvelden. Het
verschil in invalshoek dat de wirtschaftliche Betrachtungsweise kent, houdt verband
met het spanningsveld tussen feiten en rechtsnormen. Tussen beide invalshoeken
is - in ieder geval qua resultaat - een sterke relatie, maar uit de verschmen blijkt dat
het spanningsveld een ordeningsinstrument kan bieden voor de onderhavige
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materie. Het tweede spanningsveld houdt verband met het streven naar gelijke
behandeling van economisch gelijke gevallen. Dit wordt begrensd door het beginsel
van de rechtszekerheid. Daarbij wordt gewezen op het civiele recht, namelijk in die
gevallen dat men op een civielrechtelijke uitleg van de rechtsnorm en/of de feiten
mocht vertrouwen. Met deze vaststelling raken we direct aan het derde spannings-
veld; het fiscale ten opzichte van het civiele recht. Al deze spanningsvelden kunnen
handvatten bieden om de materie van de fiscale werkelijkheid te ordenen.

Ten slotte is stil gestaan bij de overeenkomsten en verschillen tussen de technieken.
Een belangrijke constatering is dat het niet eenvoudig is om de overeenkomsten en
verschillen te onderkennen. Bovendien is er regelmatig verschil van mening over de
inhoud en betekenis van de technieken. Ik concludeer hieruit dat er behoefte bestaat
aan handvatten om de materie te ordenen. Zoals gezegd, zijn die handvatten te
vinden in de spanningsvelden. Zij kunnen naar mijn mening een ordening bieden,
door de technieken inhoud te geven en ze ten opzichte van elkaar af te bakenen. In
onderzoeksfase 2 zullen de spanningsvelden, vanuit de algemene leer van de
rechtsvinding, nader worden onderzocht. In onderzoeksfase 3 zal worden onder-
zocht of de spanningsvelden werkelijk de instrumenten zijn die de onderhavige
materie kunnen ordenen.

63



Hoofdstuk 4

Zichtbaarheid spanningsvelden
in andere rechtsstelsels

4.1         Inleiding

Na de analyse in de hoofdstukken 2 en 3 van de verschillende technieken die in
Nederland worden gehanteerd bij het vaststellen van de fiscale werkelijkheid, is het
zinvol om te onderzoeken wat de tendensen en ontwikkelingen zijn in het buiten-
land. Wellicht dat de ontwikkelingen in het buitenland inspiratie bieden voor het
onderzoek en handvatten bieden voor een beter begrip van de materie.

Een aantal vragen komt in dit kader op. Ten eerste de vraag of de discussie over het
vaststellen van de fiscale werkelijkheid ook in het buitenland speelt. Daarnaast de

vraag of de technieken die we in Nederland gebruiken, ook in het buitenland worden
gebruikt. Een bevestigend antwoord op deze vragen is te vinden in de bundel die de
International Fiscal Association heeft uitgegeven naar aanleiding van haar Congres in
2002 over "Form and substance in tax law". De thema's die in de landenbeschrijvin-
gen aan de orde komen zijn vergelijkbaar met die in Nederland. Ook de technieken
vertonen gelijkenis, hoewel het uit de bijdragen niet altijd duidelijk wordt wat de
precieze inhoud is van de technieken die men beschrijft.

Dat de techniek van fraus legis (misbruik van recht) zich in de EU steeds nadruk-
kelijker voordoet, blijkt onder meer uit het symposium in oktober 2008 in Oxford,
waarin de betekenis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie EG over misbruik
van recht uitgebreid ter sprake is gekomen.1 Als gevolg van de toenemende hoe-
veelheid jurisprudentie door het Hof van Justitie EG over misbruik van recht. is er
ook in Europa een discussie op gang gekomen over de betekenis van die jurispru-
dentie. Hoewel er discussie is over de precieze betekenis, bestaat er brede overeen-
stemming dat het een algemeen beginsel van Europees recht is.2

1. Her verslag is van Pantavignia 2009, p. 166 e.v. De bijdragen worden gebundeld in een uitgave van
Hart Publishing die wordt verwacht in januari 2010, onder redactie van Vogenauer en De la Feria. Voor
een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie EG over
misbruik van recht, zie De la Feria 2008. p. 395-441.
2. Freedman stelt overigens dat het een kwestie van definitie is: -The criterion to distinguish between
abuse as a general principle of Community law or as an interpretative tool is the definition of the scope
of the right itself'. Pantavignia 2009, p. 169.
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Een andere vraag is of de spanningsvelden in andere landen ook zichtbaar zijn en -
de vervolgvraag - of ze aldaar ook als ordeningsmechanisme fungeren. In dit
onderzoek wil ik me tot het eerste deel van deze vraag beperken. Meer specifiek
behelst het de vraag of de relatie met de spanningsvelden, in discussies over het
vaststellen van de fiscale werkelijkheid, in andere landen ook zichtbaar zijn. Ik heb
niet de intentie om een volledig rechtsvergelijkend onderzoek te doen. Het is
evenmin de bedoeling om te onderzoeken of ze dezelfde ordeningsfunctie hebben
als in Nederland. De relevantie van de vergelijking met andere landen zit hem enkel
in de vraag of de ontwikkelingen aldaar zichtbaar zijn en of de gedachtevorming in
het buitenland ons verder helpt in dit onderzoek.

Er is een aantal rechtsstelsels in het onderzoek betrokken, namelijk Duitsland,
Belgie. het Verenigd Koninkrijk. de Verenigde Staten. Duitsland en Belgie zijn
uitgekozen omdat het buurlanden zijn van Nederland en de rechtsstelsels nauwe
verwantschap vertonen met Nederland. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
Staten zijn uitgekozen omdat het rechtsstelsels zijn met een geheel andere achter-
grond, namelijk common law stelsels. Tevens is gekeken naar de jurisprudentie van
het Hof van Justitie EG. omdat de invloed daarvan steeds verder toeneemt.

Ondanks dat er een gezamenlijk, westers rechtssysteem aan de basis heeft gelegen
van al deze stelsels. zon er verschillen. Thuronyi schrijft: "Judicial style differs from
country to country. both in general and for tax law in particular. It can even differ
within a single country: different courts and judges can have identifiably different
approaches, and in some countries there are even several different types of courts
that can hear appeals".3 Naast de verschillen per land, constateert hij dat er zelfs
binnen Hn land verschillen kunnen zijn. Ondanks deze verschillen hebben we, door
ons gezamenlijke rechtssysteem, ook veel gemeen. De rechtsbeginselen die wij in
Nederland hanteren en de wijze waarop de rechtsvinding hier plaatsvindt, vertoont
gelijkenis met die in de andere rechtsstelsels.

In dit hoofdstuk is er voor gekozen om de materie te beschrijven vanuit de spannings-
velden en niet vanuit de verschillende technieken. In de Nederlandse situatie is het
aanbrengen van onderscheid tussen de technieken al lastig. omdat de afbakening niet
altijd helder is. Voor andere landen is een dergelijke benadering nog veel meer
discutabel omdat er grotere verschillen kunnen zijn; door afwijkingen in de termino-
logie ten opzichte van Nederland en door specifieke ontwikkelingen, bijvoorbeeld
algemene wettelijke antimisbruikbepalingen, die invloed hebben gehad op de discus-
sie. Een aanpak vanuit de spanningsvelden biedt bovendien het voordeel dat. bij de
ordening van de materie, de spanningsvelden al nadrukkelijker als gedachtebepaler
dienen.

3. Thuronyi 2003, p. 133.
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4.2 Feiten versus rechtsnormen

4.2.1 Inleiding

In andere landen wordt, net als in Nederland, onderkend dat er een relatie is tussen
feiten en rechtsnormen. Thuronyi merkt in dit kader op: "The average tax case will not
turn on a dispute over the meaning of the law. and even those cases that do involve a
pure issue of interpretation will present this issue in light of specific facts. Judges in
different systems may be more or less creative in identifying the relevant facts.
applying private law. identifying the relevant aspects of tax law and analyzing
precedent".4 De rechter dient in de individuele casus derhalve te beslissen op basis
van het feitenmateriaal en met inachtneming van de toepasselijke rechtsnormen. Het
toepassen van de feiten op de rechtsnorm, noemt men over het algemeen'subsumptie'.

Het spanningsveld van feiten en rechtsnormen kent een tweetal invalshoeken. Ten
eerste dat feiten pas betekenis krijgen in het licht van een toepasselijk geachte
rechtsnorm en ten tweede dat rechtsnormen pas worden ingevuld in een concrete,
feitelijke situatie. Ze bernvloeden elkaar wederzijds. Men noemt dit het dialectische
proces tussen feiten en rechtsnormen. De rechter pendelt als het ware tussen de feiten
en de rechtsnormen en stelt voortdurend zijn blik bij. Uiteindelijk dient hij het juiste
perspectief te vinden. stelt zijn focus scherp en komt tot zijn beslissing.

4.2.2 Duitsland

In de Duitse literatuur zijn duidelijke aanknopingspunten te vinden voor het feit dat
men een dialectisch verband onderkent tussen feiten en rechtsnormen. Tipke/Lang
merken in dat kader het volgende op: "Wahrend des Subsumtionsversuchs'wandert
der Blick hin und her' zwischen der mOglicherweise fur anwendbar gehaltene
Rechtsnorme und dem Sachverhalt".5 Ook Esser onderkent een verband tussen
feiten en rechtsnormen: Hij merkt op dat de maatstaf. ook wei 'de normen' niet
in abstractie bestaan, maar door casuistisch onderzoek en vergelijking moeten
worden ingevuld. "Zu den Madstaben steht auderdem schon fest. daB: sie nicht
abstrakt bestehen, sondern in kasuisischer Anschauungs- und Vergleichsarbeit ge-
wonnen werden" en dat normen niet als gelijkblijvend en dwingend moet worden
begrepen.7 "Trotz aller Anforderungen an die stabilitat einer Norm. welche zugleich

hohe Anforderungen an die abstracte Zeigensetzung und Formulierung fur die
tatbestandlich zu erfassende sachverhaltsfrage wie auch fur die notwendigen
Reglungsfolge stellt, kann die Norm nicht als ein gleichbleibender imperativer Akt
im Sinne einer schematischen Vorschrift begriffen werden...".8 Vervolgens schrijft
hij dat de bruikbaarheid van de feiten door de normen worden getoetst. "Es ist also
das Sachverhaltsurteil in seiner Korrektheit Voraussetzung auch des korrekten

4. Thuronyi 2003, p. 134-135.

5. Tipke &  Lang  1989 , p. 99. Passage is verwijderd uit uitgave van 2005.
6. Esser 1972, p. 43 e.v.
1 Esser  1972,  p. 4Z
8. Esser 1972, p. 44.
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Tatbestandes und damit des Obersatzerstandnisses. Dieses Verstandnis wird aber
ganz offenkundig von dem Blick auf die 'Brauchbarkeit' der betreffenden Norm-
regelung mitbestimmt".9

Hij vervolgt met de vaststelling dat voor een juiste subsumptie - en dus ook voor een
juiste beslissing - niet alleen een correcte wetsuitleg is vereist, maar ook een
correcte beoordeling van de feiten. "Die stereotype Behauptung, der Richter musse
richtig subsumieren, um ein korrekter Rechtsanwender zu sein, erweist sich als eine
der verfanglichsten Verschleierungen wirklich relevanter Urteilsvorginge. Die Richt-
igkeit der Subsumtion hangt von der Richtigkeit der Obersatzbildung und der
Sachverhaltswordiging ab, und keines der beidern Urteile Kann vom Gesetzgeber
vorfabriziert zur verfutterung an einer Datenverarbeitungsmaschine angeboten
werden".10

4.2.3 Belgie

In de Belgische literatuur is er weinig terug te vinden over dit onderwerp. Delahaye
schrijft wel: "De minister geeft toe dat op grond van de feiten doorgaans slechts 66n
kwalificatie mogelijk is".11 Veel meer aanknopingspunten zijn er echter niet te
vinden. Dit zou kunnen worden verklaard uit het feit dat de fiscale wetgeving in
Belgie sterk wordt bepaald door het civiele recht. De discussie over feiten versus
normen wordt dan wellicht gevoerd in de civielrechtelijke literatuur en niet in de
fiscale literatuur.

Bij de beschrijving van de andere twee spanningsvelden zal voor Belgie met name
aandacht worden besteed aan de spanning tussen het civiele en het fiscale recht.
Aldaar wordt een goed beeld geschetst van de relevante discussies in Belgie.

4.2A Verenigd Koninkrijk

De aanwezigheid van het spanningsveld
In het Verenigd Koninkrijk, met zijn common law systeem, zijn weI aanknopings-
punten te vinden voor de spanning tussen feiten en rechtsnormen. Tiley heeft hier
de nodige aandacht aan besteed. Hij stelt onder meer: "It is important to distinguish
the arguments used in interpretation from those used to justify the application of
that interpretation to the actual case. Judges facing questions of tax law usually have
to decide between competing interpretations of the words of the statute and/or
competing characterisations of the facts before them".12 Vervolgens werkt hij het
verschil verder uit.

9. Esser 1972, p. 63.
10. Esser 1972, p. 63.
11. Delahaye 1994, p. 50.
12.Tiley 2004a, p. 308.

68



Feiten versus rechtsnormen 4.2.4

Indien een rechter bezig is met de interpretatie van het recht, betreft het volgens
Tiley een beslissing die ook rechtskracht heeft voor andere (vergelijkbare) gevallen.
De argumentatie van de rechter sluit daar, als het goed is, bij aan. "The former
process is one of authority and leads to a definitive ruling which can be followed in
later cases. When judges seek to justify their decisions on this part of the process,
they may refer to other case law for authority or to the consequences of the
competing interpretations or to the purpose of the statutes. Their rulings have -
or should have - an internal consistency with the surrounding legal words which
makes them a logical construct which can only be attacked on traditional logical
grounds".13

De toepassing van de feiten op het recht betreft echter een ander proces met een
andere argumentatie. "The second process - application - is different. Judicial
reasons comment on the primary facts or evidence and explain which side of the
line the facts are to be placed - and are arguments of justification rather than
logic".14 Het geYnterpreteerde recht moet. volgens Tiley. dus op een logische manier
passen in het bestaande recht. De toepassing van de feiten op het recht is niet zozeer

een vraag van logica, maar van rechtvaardiging; van argumentatie waarom de feiten
onder een bepaaide rechtsnorm vallen.

Ook Lord Nicholls in de Barclays-zaak onderkent een spanningsveld: "Of course this
does not mean that the courts have to put their reasoning into the straitjacket of first
construing the statute in the abstraa and then looking at the facts. It might be more
convenient to analyse the facts and then ask whether they satisfy the requirements
of the statute. But however one approaches the matter, the question is always
whether the relevant provision of the statute. upon its true construction, applies to
the facts as found".15

De relatie mssen feiten en normen
Dat de twee aspecten 'interpretation of the statute' en 'characterization of the facts'
niet eenvoudig zijn te onderscheiden. met name in casus waarin de vaststelling van
de fiscale werkelijkheid moeilijk is, blijkt ook uit het vervolg van het betoog van
Tiley. "Lord Nicholls went on to say that it was to ascertaining the legal nature of the
transactions and to interpreting taxing statutes. However, we know from Lord
Brightman in Furniss v Dawson that it is also a matter of application, i.e. one (of)
'correctly applying the Ramsay principle to the facts of the case'. This however masks
a lot of questions about the relationship between the facts and the law.....16

Een punt waarover in de UK nogal wat onduidelijkheid bestaat, is de vraag wat nu
precies de relatie is tussen de uitleg van het recht en de toepassing van de feiten op

13.Tiley 2004a, p. 308-309.
14. Tiley 2004a,  p.  309. Vgl. Arnold  2008.  p.  6.

15. House of Lords, Barclays Mercantile Business Finance iIcI v. Mawson (inspector of Taxes), 2004 Oct. 12,
13: Nov 25, r.0. 32.
16.Tiley 2004a, p. 322.
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het recht Is er een bepaalde volgorde? Volgens Tiley is de taak van de rechter
"determine the facts, interpret the law and apply that interpretation to the facts".17
Hij onderkent wel dat men soms - en met name bij tax avoidance - pas de
beslissende feiten ('salient facts') kan vaststellen. nadat de rechtsnorm is uitgelegd:8
Hij werkt dit nader uit in negen stappen. die als volgt zijn samen te vatten:
1.  vaststellen van de 'pure' feiten (wie heeft wat en wanneer gedaan?);
2.  classificeren van deze feiten vanuit een civielrechtelijke context;
3. vaststellen van de civielrechtelijke betrekkingen;
4. (her)kwalificeren van de feiten, bijvoorbeeld op grond van een step-transaction

doctrine;
5. interpretatie van de wettekst; w.0. bijvoorbeeld ook de business-purpose test:
6. toepassen van de getnterpreteerde wet op de vastgestelde feiten:
7. toepassen van overkoepelende beginselen van belastingrecht, zoals het onder-

scheid tussen eigen en vreemd vermogen;
8. toepassen van antimisbruikbepalingen;
9.  toepassen van algemene beginselen; 'broad principles floating about in the legal

ether' en andere 'gut feelings about what the law should be'.

De eerste vier stappen betreffen de vaststelling van de feiten. De volgende vijf
stappen hebben allereerst betrekking op de interpretatie van de belastingwet en
vervolgens op de toepassing van de feiten op die wet. Arnold stelt dat "according to
Tiley, 'the characterization of the facts in the case must come before the interpreta-
tion' and in this regard he and Lord Hoffman (who delivered one of the major
speeches in MacNiven v Westmoreland) disagree 'on which is the cart and which is
the horse'. "19

Lord Hoffman maakt in zijn speech onderscheid tussen 'legal concepts' en 'commer-
cial concepts'. In sommige gevallen is het "first necessary to construe the statutory
language and decide that it refers to a concept which Parliament intended to be
given a commercial meaning capable of transcending the juristic individuality of its
component parts. But there are many terms in tax legislation which cannot be
construed in this way. They refer to purely legal concepts which have no broader
commercial meaning".20 Hij stelt dus dat bij de uitleg van de wet in sommige
gevallen de wettekst om een juridische (lees: civielrechtelijke) uitleg vraagt en in
andere gevallen om een economische uitleg; afhankelijk van de betekenis die de
wetgever aan de desbetreffende bepaling of wettekst heeft willen geven.

Het spanningsveld en liscale werkelijkheid'
Het spanningsveld tussen feiten en rechtsnormen is in het bijzonder zichtbaar bij tax
avoidance casus. Arnold schrijft: "One of the fundamental difficulties with judicial
anti-avoidance doctrines is differentiating between those that relate merely to the

1Z Tiley  1987,  p.  191.
18. Tiley 1987, p. 191.

19. Arnold  2008,  p. 7.
20. House of Lords,  MacNiven  v.  Westmoreland investments Limited  (2003)  1  AC311,320,  r.0.49.
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ascertainment of the facts and those that establish rules of law applicable to the
facts".21

Met het begrip 'anti-avoidance doctrines' wordt een breed scala aan technieken van
rechtsvinding bedoeld. vergelijkbaar met de technieken die ik in de voorafgaande
hoofdstukken heb behandeld.22 In een nadere analyse van deze technieken be-
handelt Tiley achtereenvolgens; shams'. 'business purpose test'. 'form and sub-23 .

stance' en *step transactions'. Het zijn technieken die allen vallen onder de casus die
ik heb samengevat onder de naam 'fiscale werkelijkheid'. Arnold schrijft over deze
analyse: "In Tiley's seminal analysis ofjudicial anti-avoidance doctrines, he identifies
the UK sham doctrine as essential factual: the label that parties attach to a trans-
action will not be conclusive in determining the legal rights and obligations created
by the parties. On the other hand. the US business purpose doctrine is interpretive:
certain statutory provisions apply only to transactions that have some business or
commercial purpose (or, in its broadest form, some purpose other than the
avoidance of tax)".24

Tiley's grote zorg is dat de beslissingen van rechters in deze casuistiek, niet ge-
baseerd zijn op herleidbare beginselen. Hij heeft met zijn negen stappen getracht om
ordening aan te brengen in deze materie. Hoewel de andere twee spanningsvelden
ook herkenbaar zijn in zijn stappenplan. komt het spanningsveld tussen feiten en
rechtsnormen het meest pregnant naar voren.

4.2.5 Verenigde Staten

In de literatuur is op meerdere plekken aandacht besteed aan de overeenkomsten en
verschillen tussen de VS en de UK.25 Er zijn echter maar weinig aanknopingspunten
in de literatuur te vinden over de spanning tussen feiten en rechtsnormen.

Arnold vat de overeenkomsten en verschillen als volgt samen: "Like the courts in the
UK and Commonwealth countries. the US courts have clearly recognised the right of
taxpayers to arrange their affairs to minimise tax. Perhaps agreement on this
fundamental point has recently led some UK judges to express considerable
enthusiasm for the US approach. However, as Tiley has warned on several occasions,
there are serious problems with UK courts adopting American anti-avoidance
doctrines. Historically, the US courts have taken a fundamentally different approach
to the interpretation and application of statutes. including tax statutes. from that of
commonwealth countries. Thus, while UK and Commonwealth countries have
traditionally interpreted tax statutes literally and have respected the legal rights

21. Arnold 2008, p. 4
22. Lord Hoffman noemt het een zoektocht naar -the 'real' nature of the transaction and to what

happens in 'the real world' (MocNiven, par. 40). Tiley omschrijft het als -to discover the true character
in tax law of the transactions entered into- (2005, p. 106).
23. Tiley (1987,  p.  195 e.v.  en p. 220-244).
24.Arnold 2008, p. 10-11.
25. Zie onder meer McMahon  (2009,  p. 40  e.v.) en Tiley (1988a en 1988b).
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and obligations created by the parties, US courts have interpreted statutes broadly in
accordance with their purpose and have not hesitated to recharacterise the legal
rights and obligations created by parties. With respea to the latter point, the US
approach is much more similar to the approach of some civil law countries that
apply abuse of rights doctrines. Unlike the traditional English common law position
that legal rights can be exercised irrespective of a person's motives. the civil tradition
is that legal rights cannot be exercised to the detriment of others".26

McMahon schrijft: "The UK has no judicial anti-avoidance doctrine approaching the
breadth and vigour of the US economic substance doctrine. The case that might have
come closest to the US substance doctrine is the House of Lords decision in Ensign
Tanker (leasing) Ltd v Strokes, but this judgement is not certain and the distance is
significant. The result, but probably not the reasoning. in /RC v Burmah Oil is
consistent with the US economic substance doctrine. However. the US economic
substance doctrine is more akin to the 'fiscal nullity' doctrine rejected by the UK
courts in Whittles v Uniholdings Ltd and MacNiven v Westmoreland investments Ltd. No
case better demonstrates the differences in the approach than MacNiven. A similar
circular preordained cash flow to pay interest to a lender has been struck down by
the US courts, on the rationale that there was no 'payment', even though unlike in
MacNiven. the lender was neither tax-exempt nor related tax payer".27

Een belangrijk verschil is kennelijk dat men in het Verenigd Koninkrijk fiscale wetten
vrij letterlijk interpreteert, terwijl men in de Verenigde Staten veel meer doel en
strekking van de wet tot uitdrukking brengt. Een van de argumenten voor het
verschil tussen beide benaderingen, houdt volgens Tiley verband met het feit dat het
belastingrecht in beide landen anders wordt benaderd. "Level 7 reasoning comes
much more naturally to United States lawyers than to their United Kingdom
colleagues not least because they recognise that their statute provides a framework
for the judges to develop doctrine; a premise which United Kingdom lawyers do not
share".28

Volgens McMahon zijn beide invalshoeken (vanuit de feiten of de rechtsnormen) in
de Verenigde Staten herkenbaar bij tax avoidance casus. "Unlike the UK. the US has
overarching judicial anti-abuse doctrines that go beyond principles of statutory
construction. In contrast to interpretative doctrines such as substance over form or
the step transaaion doctrine, which are applied to clarify the view of the facts to
which the statute should be applied. these anti-abuse doctrines are applied after the
facts have been determined and the statutory language itself has been construed.
These doctrines, the most important o f which are the business purpose doctrine and
the economic substance doctrine. deny the tax treatment sought by the taxpayer for
a transaction that after application of the relevant interpretative doctrines has been

26. Arnold 2008, p. 16-17.
27. McMahon 2008, p. 65.
28. Tiley 1988a,  p.  64.
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determined to meet the statutory requirements to obtain the result sought by the
taxpayer".29

Ook uit de bijdrage van Streng en Yoder aan het IFA-congres van 2002, blijkt dat
beide invalshoeken beschouwd worden als onderdeel van de technieken om mis-
bruikgevallen ('form and substance') te beoordelen.30 Zij behandelen namelijk niet
alleen maar de 'business purpose' en de 'economic substance doctrine', maar
bijvoorbeeld ook gevallen van 'sham'. In hun analyse wordt echter geen specifieke
aandacht besteed aan het spanningsveld tussen feiten en normen. Uit het feit dat ze
al deze technieken beschrijven. leid ik af dat er in ieder geval een relatie wordt
gelegd tussen feiten en rechtsnormen.

4.2.6 Afronding

Het voorgaande geeft een wisselend beeld over de vraag of het spanningsveld tussen
feiten en normen zich ook in andere rechtsstelsels voordoet. In de Duitse en Engelse
literatuur zijn er de nodige aanknopingspunten te vinden en ook in de literatuur
over de Verenigde Staten wordt er melding van gemaakt. In Belgie echter, is er
nagenoeg niets over terug te vinden in de fiscale literatuur.

Tiley heeft de materie expliciet aan de orde gesteld. Als Engelsman die een lange
periode in de Verenigde Staten heeft gestudeerd en daar is geconfronteerd met de
afwijkende manier waarop ze omgaan met gevallen van fiscale werkelijkheid. heeft

hij getracht om ordening in deze materie aan te brengen. Hij heeft naar handvatten
gezocht om de beslissingen van rechters te verklaren en te passen in een alles-
omvattend concept (de negen stappen). In dat concept wordt nadrukkelijk aandacht
besteed aan beide invalshoeken en ook geconstateerd dat feiten en normen op
elkaar ingrijpen.

4.3 Civiel versus fiscaal recht

4.3.1 Inleiding

Het spanningsveld tussen het civiele en het fiscale recht kent twee aspecten.
Enerzijds houdt dit spanningsveld verband met de vraag wat de betekenis voor
het fiscale recht is van civielrechtelijke feiten. Anderzijds speelt de vraag welke
invloed het civiele recht heeft op de uitleg van fiscale rechtsnormen. In de hierna

volgende analyse van andere rechtsstelsels. wil ik me beperken tot de vraag naar de
invloed van het civiele recht op de uitleg van fiscale rechtsnormen. De eerste vraag,
naar de betekenis van civielrechtelijke feiten, leidt over het algemeen niet tot
discussies (afgezien van de vraag of de rechter in de specifieke casus de realiteit
van het feitenmateriaal heeft onderzocht). zodat daaraan in de literatuur weinig
aandacht is besteed.

29. McMahon 2008, p. 68.
30. Streng & Yoder 2002.
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De invloed van het civiele recht op de uitleg van fiscale rechtsnormen, wordt
zichtbaar bij het vaststellen van de relevante feiten in een casus. Omdat veel fiscale
rechtsnormen zijn ontleend aan het civiele recht, is de invloed van het civiele recht
voor de relevantievraag nog steeds duidelijk aanwezig. Het fiscale recht richt zich
echter ook op het economische rechtsverkeer. Thuronyi stelt vast dat de economi-
sche inhoud van het feitencomplex van belang is voor het antwoord op de vraag
welke feiten relevant zijn. "The role of the consequences of transactions under
private law will also differ. In systems or situations where the economic substance of
a transaction is relevant for tax purposes, the judicial approach may be a complex
iterative process of analyzing the facts in the light of possibly relevant legal rules in
order to determine what legal rules and facts are actually relevant to decide the
case".31 Freedman stelt vast dat bij de toepassing van fraus legis. zich een aantal
problemen voordoen. waaronder "the fact that tax deals with real economic
outcomes but through the medium of a highly complex system that uses private
concepts" en "the fact that abuse does not deal with real things. but with legal terms
which represent legal reality (but legal reality is what we have to ignore to assess the
economic reality)".32

Bij de bestudering van deze problematiek, is een interessant onderscheid te maken
tussen stelsels waarin, zoals in Nederland, het fiscale recht is opgebouwd vanuit het
burgerlijke recht en stelsels waarin het fiscale recht zich meer onafhankelijk van het
burgerlijke recht heeft ontwikkeld. Denk bij de eerst genoemden bijvoorbeeld aan
Duitsland, Belgie en het Verenigd Koninkrijk. Voorbeelden van de laatstgenoemde
situatie doen zich voor bij de federale belastingen in de Verenigde Staten en in het
Europese recht.

4.3.2 Duitsland

Het ligt voor de hand dat in landen die een soortgelijke ontwikkeling hebben
doorgemaakt als Nederland. het spanningsveld tussen het civiele en het fiscale recht
nadrukkelijker zichtbaar is dan in de andere rechtsstelsels. Omdat deze problema-
tiek in Nederland in belangrijke mate is beinvloed door de uit Duitsland over-
gewaaide 'wirtschaftliche Betrachtungsweise', is er grote gelijkenis met de
ontwikkelingen in Duitsland. Geppaart heeft dit in zijn dissertatie uitgebreid
beschreven en ook thans is de invloed van deze benaderingswijze in Duitsland
goed zichtbaar.

SchOn heeft de discussie over dit spanningsveld, maar ook het spanningsveld tussen
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. in een breder kader geplaatst.33 Hij stelt vast
dat er in Duitsland door de jaren  heen een hevige discussie is over de reikwijdte van
de mogelijkheden die de rechter heeft bij de interpretatie van wetten, en in het
bijzonder fiscale wetten. Daarbij gaat het telkens over de vraag of fiscale wetten ruim

31.Thuronyi 2003, p. 134-135.

32. Pantavignia 2009, p. 169.
33.Schan  1998, p. 69 e.v.
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of juist beperkt moeten worden uitgelegd. "A flexible and liberal view of the legal
meaning will regularly favour the tax inspector. a strict and literal Construction will
probably improve the taxpayer's position". In dat kader onderkent hij drie onder-
werpen: 1. de interactie tussen civiel recht en fiscaal recht. 2. de economische
benadering zoals voortgekomen uit de wirtschaftliche Betrachtungsweise en 3.
de mogelijkheid voor een 'purposive construction in tax matters'. Op het punt van
de interactie tussen het civiele en het fiscale recht stelt hij vast dat men in Duitsland
tot de conclusie is gekomen dat beide rechtsgebieden een eigen bereik hebben. Hij
refereert daarmee aan de autonome positie van het belastingrecht. De consequentie
daarvan is, zoals het Bundesverfassungsgericht in 1992 heeft vastgesteld, dat er een
lijn getrokken kan worden "between the factual side of taxation which is determined
by the rights and obligations of the taxpayer according to civil law and the legal side
of the tax statute which is ruled by its own fiscal teleology".34

Vogenauer stelt dat in gevallen van belastingontwijking, de Duitse rechters aan het
begin van de twintigste eeuw slechts voorzichtig van de mogelijkheid gebruik
maakten om van de taalkundige betekenis van de wet af te wijken. Kreative35 „

Gestaltungen wurden nur nach ihrer zivilrechtlichen Form beurteilt und fast gar
nicht beschrankt".36 Na invoering in 1919 van een algemene antimisbruikbepaling
werd dat anders. "Die Steuern werden so erhoben, wie sie bei einer Gestaltung
zu erheben wliren, die den wirklichen Vorglingen, Tatsachen und Verhaltnissen
angemessen ist".37

Thuronyi verwijst in dit kader eveneens naar de opkomst van de wirtschaftliche
Betrachtungsweise en concludeert dat op grond daarvan in bepaalde gevallen wordt
afgeweken van een letterlijke (lees: civielrechtelijke) wetsuitleg ten faveure van een
meer economische uitleg. "The extent to which the judge is allowed to derivate from
the literal wording of the law in order to apply an economic approach or otherwise
implement the purpose of the statute is disputed in Germany. In a 1983 decision, the
German Federal Tax Court explicitly stated that such a deviation, even to the
disadvantage of the tax payer, is in principle permissible".38 Even later herhaalt hij
dit nog eens voor Duitsland, maar ook voor andere Germaanse landen zoals Zwitser-
land. Oostenrijk, Luxemburg en Nederland. "In the above mentioned Germanic
countries. while there is a general acceptance of applying an economic construction
approach. this does not mean that this approach applies to all cases. Many situations
are decided under purely legal analysis. in each particular case, the courts must
decide whether a particular concept used in the tax laws will be interpreted in a
legal or commercial manner':39

34. SchOn  1998, p. 71.
35. Vogenauer 2001, p. 100 e.v.

36. Vogenauer 2001, p. 101.
3ZVogenauer 2001. p. 101.
38.Thuronyi  2003,  p.  147.
39. Thuronyi  2003, p. 147-148.
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Zo ook SchOn. die stelt dat de vraag resteert "whether the judge is allowed to modi fy
the literal meaning of a tax statute in order to comply with the legislative purpose of
a specific enactment".40 Hoewel het telkens de vraag blijft waaraan men de bedoe-
ling van fiscale wetten kan ontlenen en hoe die vast te stellen, staat volgens Schan
vast dat "the purposive construction is rightly admitted in the field of taxation law.
but it does not compel the judge to disregard the civil law meaning of the enactment
in question". In zijn meest vergaande vorm kan een teleologische wetsuitleg wel
leiden tot de vraag of er in het fiscale recht plaats is voor analogie. Na een
uitgebreide analyse waarbij hij onderscheid maakt tussen openlijke en meer
verdekte analogieen door rechters, komt SchOn tot de conclusie dat, hoewel "the
problem of open analogies is still heavily discussed, disguised analogies can be found
all over the place".

41

In de huidige tijd wordt de Duitse benadering van de onderhavige vraagstukken
aangemerkt als onderdeel van de normale rechtvindingsmethode. "Sie lost die
meisten Umgehungsprobleme heute, indem sie schon bei der Interpretation des
Tatbestands an den wirtschaftlichen Erfolg der Gestaltung ankntipft. H:iufig nimmt
sie eine verkappte Analogie vor oder macht extensiven Gebrauch von der wirt-
schaftlichen Betrachtungsweise".42 Interessant is ook de Duitse bijdrage aan het IFA-
congres van 2002 over 'Form and substance in tax law'. De rapporteur Schiessl
schrijft onder meer: "Heute ist Ausgangspunkt der steuerlichen WOrdigung die
Auslegung der Steuergesetze nach Massgabe der allgemeinen Grundsatze. Das
heisst, dass im Einzelfall ein vom zivilrecht stammender Begriff zivilrechtlich oder
steuerlich-wirtschaftlich zu verstehen ist".43

4.3.3 Belgie

In Belgie is het civiele recht in beginsel maatgevend voor het fiscale recht; het wijkt
daarmee aanmerkelijk af van het Nederlandse fiscale recht. De achtergrond van de
Belgische benadering is dat de heffing van belastingen wordt aangemerkt als een
inbreuk op de individuele vrijheid en het recht op eigendom van de burger (legali-
teitsbeginsel); een inbreuk die kennelijk veel sterker wordt gevoeld dan in Neder-
land. Die inbreuk kan slechts door de wetgever worden gedaan en dient zo beperkt
mogelijk te zijn.44

Uit dien hoofde heeft het Hof van Cassatie op 6 juni 1961  in de Brepols-zaak beslist,
dat er een fundamentele wilsvrijheid is voor partijen en dat "handelingen (...)
waarvan ze alle consequenties aanvaarden", fiscaal niet kunnen worden aangetast.
Dit betekent onder meer dat juridische constructies die uitsluitend bedoeld zijn om

40. Schon 1998, p. 72.
41. Schan  1998, p. 77.
42. Vogenauer 2001, p. 101-102. Zie ook Thuronyi 2003, p. 147 die schrijft: "The legitimacy of
interpreting the law within the scope of its possible (even if strained) meaning is unquestioned-

43. Schiessl 2002, p. 288.
44. Zie onder meer Garabedian 2002.
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de belastingheffing te vermijden, geoorloofd zijn zolang partijen zich verbinden aan
de gevolgen van die handelingen. Men noemt dit 'de keuze van de minst belaste

weg'. De belastingadministratie heeft getracht om een meer economische benade-

ring in te voeren in het fiscale recht. In de zaak Au Vieux Saint-Martin van 22 maart
1990 besliste  het Hof van Cassatie echter dat juridische constructies geoorloofd zijn,
ook als ze louter zijn ingegeven uit fiscale beweegredenen en het nastreven van een
economisch of commercieel doel ontbreekt.

Het gevolg is, zoals gezegd, dat de juridische werkelijkheid in Belgie prevaleert
boven de economische werkelijkheid. Deze strikt civieljuridische benadering in
Belgie is, naast het legaliteitsbeginsel, gebaseerd op het beginsel dat de belasting-
heffing wordt geregeerd door het burgerlijke recht. Garabedian (rapporteur voor het
IFA-congres) schrijft hierover: "concepts used in tax statute should be interpreted in
accordance with their private law meaning, and transactions entered into by
taxpayers should be characterized in accordance with private law principles".45

Delahay schrijft: "Fundamenteel in het Belgische belastingstelsel is het zogenaamde
legaliteitsbeginsel afgeleid uit artikel 110 van de Grondwet waarvan paragraaf 1 als
volgt luidt: 'Geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door
een wet'. De wet is de enige bron van rijksbelasting, luidt het beginsel, overigens
algemeen aanvaard". 6 Een gevolg daarvan is dat de belastingwet in Belgie strikt
wordt uitgelegd. Dit laat weinig of geen ruimte voor analogische wetstoepassing.
Daar waar men op zoek gaat naar de 'werkelijkheid', gaat het volgens Delahay niet
om de economische werkelijkheid. "Het gaat enkel en alleen om de juridische
werkelijkheid in de zin van de Brepols-doctrine". 7

Om een nog beter begrip te krijgen van de Belgische benadering, is het interessant
om zijn betoog over 'substance vs. form' te lezen. Hij onderscheidt daar benoemde
en onbenoemde rechtshandelingen; dit zijn handelingen die in het civiele recht wei
of juist niet worden benoemd. Vervolgens stelt hij vast dat de belastingwet, uit
hoofde van het legaliteitsbeginsel, slechts van toepassing is op benoemde handelin-
gen. immers, het belastingrecht is, zoals het recht in het algemeen, een constructie
en die constructie is doorgaans niet van toepassing op een materieel feit. maar wel
op een juridisch gekwalificeerd feit".48 Hij concludeert dan dat 'onbenoemde'
rechtshandelingen logischerwijs niet vallen onder het bereik van de belastingwet.
Het lijkt er daarmee op dat handelingen die niet kunnen worden geclassificeerd
onder de - op het civiele recht gebaseerde - wetcategorieen. ook niet tot belasting-

heffing kunnen leiden.

45. Garabedian 2002, p. 154. Zie voor een nuancering Faes 1996, p. 142 e.v.
46. Delahay 1994, p. 45.
47. Delahay  1994, p. 47. Ik  heb me door Belgische fiscalisten ooit laten vertellen dat zij dit verklaren
vanuit de eeuwenlange onderdrukking van het Belgische volk. Belgen ervaren een inbreuk op hun
eigendom en persoonlijke levenssfeer als een zvvare aantasting van hun rechten. Een dergelijke

inbreuk moet wettelijk zijn vastgelegd 6n volstrekt voorspelbaar zijn. Onzekerheid over de heffing
van belastingen moet tot het minimum worden beperkt. Daarom houden rechters in Belgie vrij strak
vast aan een (voorspelbare) taalkundige, civieljuridische benadering van de fiscale werkelijkheid.

48. Delahay  1994, p. 49.
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De uitleg van belastingwetten is in Belgie dus sterk gebaseerd op het civiele recht.
Het spanningsveld tussen fiscaal en civiel recht is waarschijnlijk daarom slechts in
beperkte mate aanwezig. Faes onderkent het wei, maar ziet ook weinig spanning. "In
het verleden is er in de rechtsleer herhaaldelijk op gewezen dat het fiscaal recht zich
niet zozeer inlaat met de 'juridische kleur' van de feiten, maar eerder met hun
'economische werkelijkheid'. (...) Naarde thans geldende inzichten treft de belasting
de realiteit, waarbij die realiteit in beginsel 'juridische realiteit' is. Hierbij passen
twee belangrijke preciseringen: enerzijds kan de fiscale wet gebieden dat met
economische realiteit rekening wordt gehouden, tegen de juridische werkelijkheid
in (...); anderzijds geldt in vele gevallen dat er geen of nauwelijks sprake kan zijn van
enige tegenstelling tussen de juridische of economische werkelijkheid, daar zij
nagenoeg of zelfs noodgedwongen samenvallen":9

De wetgever heeft in 1993 wel een algemene antimisbruikbepaling opgenomen
waarmee werd beoogd om een einde te maken aan fiscaal geYndiceerde handelingen
die geen financiele of economische betekenis hebben:0 De invoering van deze
bepaling is echter bepaald niet onomstreden en de werking daarvan is tot op dit
moment beperkt gebleven. Delanote schrijft over de betekenis van de bepaling: "In
voorkomend geval is het immers niet het doel en de strekking van de wet die
worden miskend, maar veeleer het doel en de strekking van de juridische kwalifi-
catie die door de belastingplichtige wordt aangehouden. Dit blijkt uit de tekst van
artikel 344, paragraaf 1, WIB 1992. Deze benadering werkt dus veel beperkender dan
het algemene concept van de wetsontduiking".51

Inmiddels is wel komen vast te staan dat de bepaling niet in strijd is met artikel 170,
paragraaf 1 van de Grondwet (het legaliteitsbeginsel). Het Arbitragehof heeft dat
beslist bij arrest van 24 november 2004. Vanistendael schrijft naar aanleiding van die
uitspraak, dat de vraag resteert welke civieljuridische kwalificatie de fiscus, in
afwijking van die van de belastingplichtige, kan hanteren. "De voorwaarde dat een
juridische herkwalificatie slechts mogelijk is wanneer er verschillende juridische
kwalificaties mogelijk zijn en dat deze juridische kwalificaties correct moeten zijn
zal iedereen kunnen onderschrijven".52 Zijn conclusie is voorts dat: "De juridische
vorrn die de administratie voorstelt moet dus beter aangepast zijn aan de financiele
en economische doelstellingen van de belastingplichtige, dan de juridische vorm
die deze laatste voorschrijft". Verderop betoogt hij: "Zelfs wanneer de constructie die
de belastingadministratie voorstelt beter aangepast zou zijn heeft de belasting-
plichtige het recht om zijn eventueel minder aangepaste constructie te hand-
haven. (...) De voorwaarde die aan de belastingplichtige kan worden gesteld is dat
zijn juridische vormgeving redelijkerwijze ook moet aansluiten op de feiten en op de
doelstellingen die hij nastreeft".53 Samenvattend betekent dit dat de toepassing van

49. Faes 1996, p. 143.
50. Art. 344, par. 1. WIB 1992.
51. Delanote 2004, p 724-725.
52.Vanistendael 2005. p. 2.

53.Vanistendael 2005, p. 3.
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de antimisbruikbepaling in Belgie beperkt is. De afwijkende kwalificatie is alleen
denkbaar als de kwalificatie van de belastingplichtige redelijkerwijs niet past bij de
situatie. Echter. de afwijkende kwalificatie dient dan niet alleen juridische correct
te zijn. maar ook passend voor de desbetreffende situatie en hij moet beter zijn dan
de kwalificatie die de belastingplichtige gebruikt. Van belang is voorts dat men
uitsluitend een vergelijking maakt tussen juridisch perfecte rechtshandelingen. De
gedachte om (delen van) de juridische rechtsverhouding niet relevant te achten,
komt niet ter sprake.

Garabedian vat de huidige situatie in Belgie aldus samen: "legal reality prevails over
the economic substance and the mere legal form of transactions".54

4.3.4 Verenigde Staten

Hoewel er overeenkomsten zijn in het recht van de verschillende staten in de VS,
heeft elke staat een min of meer 'eigen' rechtsstelsel. De federale belastingen zijn
niet gebaseerd op de rechtsvormen die de verschillende staten voor specifieke
situaties kennen, anders ontstaan er onbedoelde en onterechte verschillen tussen
de inwoners van de ene en de andere staat. Om die reden kennen de federale

belastingen een eigen begrippenapparaat.

In de Verenigde Staten wordt er om die reden nogal eens afgeweken van de
juridische vorm die is gekozen. De fiscale regelgeving staat relatief los van (is relatief
autonoom ten opzichte van) de juridische vormgeving. Uiteraard wordt de realiteit
van rechtsgeldig tot stand gekomen rechtsverhoudingen niet betwist. De
Amerikaanse rapporteurs aan het IFA-congres. Streng en Yoder, schrijven: "Normally
the tax results arising from a transaction (or series of transactions) are obvious.
unconverted and based on het 'form' of the transaction which the taxpayer has
chosen. in some situations. however, the 'substance' of a particular transaction
produces tax results inconsistent with its 'form' as evidenced in the underlying
documents. Under the 'substance over form' doctrine the Service and the courts may
recharacterize a transaction in accordance with its substance if the essence of the
transaction is demonstrably contrary to the form.'.55

Uit de voorbeelden die ze geven blijkt dat met 'substance' een meer fiscaal-
economische benadering wordt bedoeld. De grondslag van deze benadering is ook
voor hen niet geheel duidelijk. "Whether the issue concerns statutory interpretation
or in essence a 'substance vs. form' inquiry is sometimes difficult to discern, and this
ultimately may be the same question".56

Tiley stelt ook vast dat de fiscale regelgeving in de Verenigde Staten, meer dan in het
Verenigd Koninkrijk, een framework is dat om nadere invulling vraagt. "Because the

54. Garabedian 2002, p. 153.
55. Streng & Yoder 2002. p. 608.                                  4
56. Streng & Yoder 2002. p. 609.

79



4.3.5 Hoofdstuk 4 / Zichtbaarheid spanningsve/den in andere rechtsstelsels

early United States legislation was broad and the judges were left to develop the
skeleton provided by Congress the United States courts have developed much more
tax jurisprudence. more level 7 reasoning, and, lacking a decision such as IRC v. Duke
of Westminster, have not regarded mention of matters such as policy or substance as
taboo. In een dergelijke situatie is het dus goed mogelijk om op basis van

„57

overkoepelende beginselen recht te spreken.

4.3.5 Jurisprudentie Hof van Justitie EG

Een ander voorbeeld van een dergelijke situatie van overkoepelende beginselen is te
vinden in de Europese Gemeenschap. De BTW-richtlijnen bijvoorbeeld, zijn ook
opgebouwd aan de hand van zelfstandige begrippen die los staan van de wijze
waarop de verschillende landen hun burgerlijk recht hebben vormgegeven.

Bij de uitleg van Europese richtlijnen wordt eveneens afgeweken van de juridische
vormgeving. Het burgerlijke recht van de verschillende lidstaten wijkt immers van
elkaar af, zodat het gebruik van dergelijke begrippen rechtsongelijkheid in de hand
zou werken. Het Hof van Justitie EG overweegt in de zaak SAFE dat uit de
bewoordingen van artikel 5 lid 1 van de Zesde richtlijn blijkt, "dat het begrip
levering van een goed niet verwijst naar de eigendomsoverdracht in de door het
nationale recht voorziene vormen. maar elke overdrachtshandeling van een licha-
melijke zaak door een partij insluit, die de andere partij in staat stelt daadwerkelijk
daarover te beschikken als ware zij de eigenaar van die zaak".58 Europese fiscale
richtlijnen hebben dus een eigen 'fiscaar begrippenapparaat.

4.3.6 Verenigd Koninkrijk

Er is een opmerkelijk verschil tussen de situatie in de Verenigde Staten en die in het
Verenigd Koninkrijk. Hoewel beide staten een common law stelsel hebben. lijkt de
functie van economische fenomenen en beginselen in het Verenigd Koninkrijk
beperkter. De belastingheffing is overwegend gebaseerd op de juridische vormen.

De rapporteurs van het Verenigd Koninkrijk aan het IFA-congres, Ballard en Davison,
vangen hun betoog aan met de vaststelling: "The UK's tax statutes generally operate,
both in their interpretation and in their application, so as to tax by reference to the
legal substance of the transaction which the taxpayers enter into; and the legal
substance of transactions will usually. though not always. flow from the legal form
used to document them. The economic substance of a transaction is not generally
relevant to the transaction's tax treatment, except in so far as the economic
substance accords with the legal substance".59 De feiten worden zodoende beoor-
deeld op hun juridische karakter, waarbij de juridische vorm in beginsel door-
slaggevend is. Het economische karakter van een casus kan echter relevant zijn.

57. Tiley  1988b. p.  144.
58. HvJ EG 8 februari 1990, C -320/88 BNB 1990/271.
59. Ballard en Davison 2002, p. 569.
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namelijk in zoverre de rechtsnorm betrekking heeft op een economische werkelijk-
heid.

De rapporteurs onderscheiden vervolgens drie stappen in het rechtsvindingproces,
die elkaar overigens in zekere mate overlappen. Ten eerste worden de feiten vast-
gesteld, waarbij onder meer de onderlinge rechten en verplichtingen van partijen
worden beoordeeld. In de tweede stap wordt het juiste karakter van de feiten
bepaald ('labelling'). Er vindt een juridische karakterisering plaats en, zo nodig,
worden ze 'recharacterised for tax purposes'. De derde stap houdt in dat de
toepasselijke rechtsnorm wordt uitgelegd.60 Aanvankelijk beperkte men zich tot
een taalkundige uitleg van de wet, maar tegenwoordig wordt bijvoorbeeld ook

gekeken naar het doel van de wet.

Bij de tweede stap beschrijven de rapporteurs de zogenoemde Ramsay-doctrine die,
naar het lijkt, aan de basis heeft gelegen van de economische benadering. Deze
doctrine (ontleend aan de Ramsay-case) komt er kort gezegd op neer, dat als er
sprake is van een serie van vooropgezette handelingen, waarvan een aantal tussen-

stappen geen economische betekenis heeft anders dan belastingvermijding, alleen
het eindresultaat van de handelingen in aanmerking moet worden genomen. Dit is
een meer economische benadering van de casus waardoor betekenis wordt ontzegd
aan bepaalde rechtshandelingen. Er is nog steeds discussie over de ware aard van
deze doctrine. Is het. zoals Tiley beschroft, een 'purposive approach to questions of
interpretation' (van de feiten) of een 'new approach to construction' (van de wet)761
In de zaak Barclays lijkt Lord Nichols een antwoord te geven op deze vraag. "The

essence of the new approach was to give the statutory provision a purposive
construction in order to determine the nature of the transaction to which it was
intended to apply and  then to decide whether the actual transaction (...) answered
to the statutory description". Hij herhaalt daarmee wat hij ook al stelde in de zaak
MacNiven:  The paramount question always is one of interpretation of the particular
statutory provision and its application to the facts of the case. (...) Ramsay did not
introduce a new legal principle".62 Hij lijkt in beide gevallen te zeggen dat het om

een benadering gaat waarbij de rechtsnorm wordt uitgelegd.

We zijn dan eigenlijk al aanbeland bij de derde stap, waarin op basis van de
uitgelegde rechtsnorm wordt beoordeeld welke feiten relevant zijn en welke
betekenis er aan moet worden toegekend. Refererend aan Lord Brightman in Furniss

v Dawson zegt Lord Hoffmann, in MacNiven daarover het volgende: "When Lord

60. Zie ook Tiley 2004a, p. 308 die zich op het standpunt stelt dat het bij de rechtsvinding maar om een
tweetal zaken gaat, namelijk om de interpretatie van de feiten en om de toepassing van de wet. "Judges

facing questions of tax law usually have to decide between competing interpretations of the words of
the statute and/or competing characterisations of the facts before them". In de negen stappen die hij in
1987 heeft beschreven zijn, naast deze twee zaken. echter ook de drie stappen herkenbaar die Ballard

en Davison noemen.

61.Tiley 2004b, p. 46.
62. House of Lords, MacNiven v. Westmoreland investments Limited (2003)  1  AC311.320 (Lord  Nichols,

par. 8).
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Brightman said that the inserted steps are to be 'disregarded for fiscal purposes'.
I think that he meant that they should be disregarded for the purpose of applying the
relevant fiscal concept. (...) But that does not mean that is was treated. even for tax
purposes, as if it had never happened:63 Vervolgens zet Lord Hoffmann het belang
van het onderscheid tussen een juridische en een economische wetsuitleg nog eens
uiteen. "It is a statement of the consequences of giving a commercial construction to
a fiscal concept. Before one can apply Lord Brightman's words. it is first necessary to
construe the statutory language and decide that it refers to a concept which
Parliament intended to be given a commercial meaning capable of transcending
the juristic individuality of its component parts. But there are many terms in tax
legislation which cannot be construed in this way. They refer to purely legal concepts
which have no broader commercial meaning. In such cases, the Ramsay principle can
have no application".64

Lord Hoffmann constateert dus dat er rechtsnormen zijn die om een juridische uitleg
vragen en normen die een meer economische uitleg vereisen. Dit is afhankelijk van
de bedoeling die het parlement aan de desbetreffende regeling heeft gegeven. Het is
echter ook denkbaar dat de Ramsay-doctrine slechts een uitwerking is van deze
benadering en geen afzonderlijk leerstuk. Indien er immers overeenstemming is
over het feit dat de wetgever aan een bepaalde rechtsnorm een economische inhoud
heeft willen geven, is het logisch dat handelingen die juridische betekenis hebben,
geen betekenis hoeven te hebben voor de desbetreffende fiscale rechtsnorm. In een
reeks van handelingen waarmee, via een juridische omweg. een eindresultaat wordt
bereikt waarop de desbetreffende fiscale rechtsnorm betrekking heeft, kan de fiscale
rechtsnorm dus wel degelijk van toepassing zijn.

In de economische benadering die in casu wordt gehanteerd, wordt overigens niet
gezegd dat bepaalde juridische handelingen geen realiteit hebben. Er wordt enkel
vastgesteld dat de desbetreffende handelingen van weinig of geen betekenis zijn
voor de toepassing van de fiscale - economisch getinte - rechtsnorm. De handelin-
gen en de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen zijn weI degelijk realiteit,
maar zijn in casu niet relevant. Het is zoals Lord Hoffmann het schreef in MacNiven:
"But that does not mean that is was treated, even for tax purposes. as if it had never
happened".

Dit alles doet er overigens niet aan af dat het fiscale recht in het Verenigd Koninkrijk
hoofdzakelijk is gebaseerd op juridische rechtsbetrekkingen en rechtsvormen, en
vaak een juridische uitleg wordt gehanteerd. Tekenend hiervoor is de volgende
opmerking van Tiley: "Since tax law is primarily concerned with the consequences of
legal relations established between parties it is a matter of some importance that the

63. House of Lords, MacNiven v. Westmoreland /nvestments Limited (2003) 1 AC311,320 (Lord Hoffmann,
par. 48).
64. House of Lords. MacNiven v. Westmoreland investments Limited (2003)  1  AC311. 320 (Lord Hoffmann,
par. 49).
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United Kingdom legislature responsible for the legal rules governing such rights, the
general law, is also the body responsible for tax legislation". 5

4.3.7 Afsluiting

De beschrijving van het spanningsveld tussen het fiscale en het civiele recht in de
andere landen vertoont overeenkomsten met de ontwikkelingen in Nederland. De
discussies in Duitsland en de Verenigde Staten zijn voor ons zeer herkenbaar. Echter
ook in andere landen, zoals bijvoorbeeld Belgie, doet zich de spanning tussen het
civiele en het fiscale recht voor. Wat ik met de beschrijving in al deze landen heb
beoogd. is om aan te geven dat dit spanningsveld zich in die landen evenzeer
manifesteert en nadrukkelijk tot uitdrukking komt bij discussies over fiscale werke-
lijkheid.

Ik heb de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk wat uitgebreider beschreven
omdat het inzicht geeft in een recente discussie, waarbij de relatie tussen het
burgerlijke recht en het fiscale recht wordt onderzocht maar ook het spanningsveld
tussen feiten en rechtsnormen zichtbaar is. Het achterhalen van de fiscale werkelijk-
heid kan een ingewikkelde bezigheid zijn waarbij feiten en rechtsnormen elkaar

wederzijds beinvioeden an waarbij er onduidelijkheid kan zijn over de verhouding
tussen het common law (civiele recht) en economische fenomenen en uitgangs-

punten.

4.4 Rechtsgelijkheid versus rechtszekerheid

4.4.1 Inleiding

De spanning tussen het fiscale en het civiele recht heeft raakvlakken met het derde

spanningsveld; rechtsgelijkheid versus rechtszekerheid. Een belangrijk onderdeel
van dit spanningsveld betreft namelijk de vraag of de burger uit een oogpunt van
rechtszekerheid mag vertrouwen op een civielrechtelijke wetsuitleg dan wei dat de
rechtsgelijkheid vraagt om een meer economische wetsuitleg.

Thuronyi plaatst tax avoidance casus ook nadrukkelijk in de discussie over rechts-
zekerheid en rechtsgelijkheid. "Tax avoidance transactions provide a classic test of
statutory interpretation. The taxpayer will typically have structured a transaction
that qualifies for favourable tax treatment under the literal language of the statute.
The taxpayer may argue that the statutory language is clear and entities him to the
treatment sought. On the other hand. what the taxpayer is trying to do may be
inconsistent with fairness in taxation. and the court may therefore be inclined to
disallow the benefits if there is a sound legal basis doing so".66

65. Tiley 1987, p. 186.
66. Thuronyi 2003, p. 150-151.
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In een samenvatting van de landenrapportages van het IFA-congres stelt ook general
reporter Zimmer beide beginselen aan de orde en onderkent een spanningsveld.
'Based on the principle of legal security, he (the taxpayer: JN) should also be able to
trust that the transactions which he has legally (from a private law perspective)
entered into will be respected by the tax authorities and the courts. However. there
are also other principles that should be taken into account. Even if tax planning
is perfealy legal, the proliferation of tax avoidance schemes. tax shelters. etc.,
raises serious questions in relation to equality in taxation and efficiency in tax
collection (...). The strict adherence to legal form may increase legal certainly but
may on the other hand frustrate equality and efficiency in taxation".67

4.4.2 Duitsland

De in Duitsland ontwikkelde wirtschaftliche Betrachtungsweise heeft als achter-
grond dat gevallen fiscaal gelijk moeten worden behandeld, als ze in economische
zin gelijkwaardig zon. Dit is een uitwerking van het rechtsgelijkheidsbeginsel.68

In een vroeg stadium is in Duitsland echter ook al onderkend dat er een begrenzing
is door (onder meer) het rechtszekerheidsbeginsel. In zijn beslissing van 18 april
1961 overweegt het BFH: "Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs misst der
burgerlichen-rechtlichen Gestaltung im interesse der Rechtssicherheit eine grassere
Bedeutung bei, als er der Rechtsfinanzhof tat, und beschrankt deshalb im Rahmen
des MOglichen eine auf die wirtschaftlichen Betrachtung gestutzte, vom burger-
lichen Recht abweichende WOrdigung auf Ausnahmefalle".69

De discussie over de spanning tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid spitst zich
evenzeer toe op de betekenis van de algemene antimisbruikbepaling van paragraaf
42 Abgabenordnung. Die bepaling luidt: "Durch Missbrauch von Gestaltungsmo-
glichkeiten des Rechts kann das Steuergesetz nicht umgangen werden. Uegt ein
Missbrauch vor, so entsteht der Steueranspruch so, wie er bei einer den wirtschaft-
lichen Vorgangen angemessenen rechtlichen Gestaltung entsteht". In zijn toepassing
en beoordelingscriteria lijkt deze bepaling erg sterk op fraus legis. Zoals gezegd, is er
in Duitsland discussie over de betekenis van deze bepaling. Er zijn twee kampen.
"One group pleads for a restrictive application of tax law and insists on legal
certainty and limited powers  of the tax administration  and  the tax courts.  (...) The
opposing group of writers tries to strengthen the equitable treatment of taxpayers
and to enforce an even-handed taxation according to the 'ability-to-pay' princi-
Pie":0

Zoals ik al eerder heb beschreven, is er in Duitsland al vele jaren discussie over enkele
specifieke aspecten in het fiscale recht met betrekking tot de wetsinterpretatie.

6Z Zimmer 2002, p. 63.
68. Vgl. Schiessl 2002, p. 303.

69. Bundessteuerblatt 111  1961, 259.
70. Schan 2008, p. 49.
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De thema's die daarbij aan de orde komen zijn de spanning tussen het civiele en het
fiscale recht, de invloed van de wirtschaftliche Betrachtungsweise en de reikwijdte van
een teleologische wetsuitleg. Onderwerpen als analogie en de betekenis van paragraaf
42 Abgabenordnung vormen een onderdeel van die discussie. In die discussie wordt
ook onderkend dat er spanning is tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Interes-
sant is dat Schon deze materie nog in een andere context zet "One of the most
powerful tools in this never-ending battle between the state and its subjects is the way
in which tax statutes are interpreted by the judiciary. A flexible and liberal view of the
legal meaning will regularly favour the tax inspector, a strict and literal Construction
will probably improve the taxpayer's position. Thus the history of statutory interpreta-
tion in German tax law is also a history of the sensitive relationship between the
community and the individual".71 Op een meer abstract niveau gaat de discussie dus
niet alleen over civiel versus fiscaal recht of versus een economische benadering dan
weI rechtszekerheid versus rechtsgelijkheid, maar gaat ook over de verhouding tussen

de burger en de gemeenschap. De burger die recht heeft op rechtszekerheid, maar de
gemeenschap die vraagt om gelijke behandeling van (economisch) gelijke gevallen.

4.4.3 Belgia

In Belgie wordt. zoals gezegd. veel waarde gehecht aan het legaliteitsbeginsel. Dit is
een beginsel dat sterke verwantschap vertoont met het rechtszekerheidsbeginsel,
namelijk in zoverre er mee wordt bedoeld dat het recht voor belastingplichtigen
kenbaar - in de zin van voorspelbaar - moet zijn. In Belgie dienen belastingwetten
beperkend te worden uitgelegd. De fiscale wet kan niet naar analogie worden
toegepast. Faes schrijft: "de fiscale wet kan niet worden toegepast op gevallen die
niet door haar zijn voorzien, zelfs niet indien deze voldoende gelijkenis zouden
vertonen met de gevallen die de wet weI voorziet".72

Deze opvatting wordt volgens Faes breed gedragen in Belgie. "Waar de erkenning
van de 'fraus legis'-leer in het intern Belgisch privaatrecht reeds voorwerp van
discussie uitmaakt, was dit a fortiori het geval in het Belgische fiscaal recht.
Nagenoeg alle auteurs verwierpen de door de administratie ontwikkelde wets-
ontduiking in fiscale zaken, zelfs diegenen die het leerstuk leken te aanvaarden in
het intern Belgische privaatrecht. Deze verwerping was in hoofdzaak gegrond op de
onverenigbaarheid van het leerstuk met het in artikel 170, § 1 G.W. neergelegde
formeel legaliteitsbeginsel, en de daaruit voortvloeiende implicaties op het viak van
de rechtszekerheid en de interpretatie en de toepassing van de fiscale wet".73

Vanistendael benadrukt ook dat het legaliteitsbeginsel in Belgie van groot belang is.
Hij bespreekt in het kort de gevolgen van de jurisprudentie van het Hof van Justitie

71. Schan  1998, p. 69-70.
72. Faes 1996, p. 141. De rweede reden van deze benadering in Belgie is, volgens Faes. de vrijheid van
overeenkomst. Deze vryheid wordt opgevat als een algemeen rechtsbeginsel en kan niet worden

aangetast, behalve door expliciete wettelijke regelingen.
73. Faes 1996, p. 142.
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EG over misbruik van recht voor de Belgische situatie en constateert dat er
onduidelijkheid is over de mate waarin er zakelijke motieven ten grondslag moeten
liggen aan de rechtshandelingen. 'De Belgische grondwet bevat het legaliteitsbe-
ginsel. dat historisch werd beschouwd als de ultieme garantie tegen willekeur van de
overheid. Als dat legaliteitsbeginsel nog enige betekenis wil hebben t.a.v. het
belastingrecht en de keuze van de minst belaste weg. moet het ook worden toege-
past op de interpretatie van misbruiken in het belastingrecht. Wij dreigen inzake
de interpretatie van het misbruikbeginsel in grote verwarring en rechtsonzekerheid
te komen, indien geen duidelijke lijnen worden getrokken".74

Het lijkt er op dat aan het rechtsgelijkheidsbeginsel weinig waarde wordt toegekend.
Het wordt in de literatuur in ieder geval niet specifiek genoemd. Dat is echter een te
beperkte conclusie. Het gelijkheidsbeginsel komt in Belgie namelijk op een ander
wijze tot uiting. Faes merkt op: "Naar de thans geldende inzichten treft de belasting
de realiteit. waarbij die realiteit in beginsel de 'juridische realiteit' is".75 Er wordt dus
niet gezocht naar een economische gelijkheid, maar naar een civieljuridische gelijk-
heid.76 Er is in Belgie dus weinig spanning merkbaar tussen de beide beginselen
omdat ze zich beiden richten op de civieljuridische werkelijkheid.

Door de invoering van de antimisbruikwetgeving is dit niet wezenlijk gewijzigd.
Deze regelgeving wordt namelijk zo uitgelegd, dat zij slechts betrekking heeft op
misbruik van juridische kwalificaties. Als uitsluitend om fiscale redenen een juri-
dische vorm wordt gekozen die niet overeenkomt met de juridische realiteit,
prevaleert de juridische realiteit. De civieljuridische gelijkheid is dus nog steeds
dominant.

4.4.4 Verenigde Staten

De afweging tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid is ook in andere landen
terug te vinden. In de VS wordt met zekere regelmaat gebruik gemaakt van de
zogenoemde 'substance over form' doctrine. Streng/Yoder beschrijven deze aldus:
"Under the 'substance over form' doctrine the Service and the courts may recha-
racterize a transaction in accordance with its substance if the essence of the
transaction is demonstrably contrary to the form".77 Gevallen die qua inhoud
gelijkwaardig zijn aan elkaar, maar niet qua vorm, dienen volgens deze benadering
gelijk te worden behandeld.

Deze benadering zien we ook terug in andere. aanverwante doctrines. De 'step
transaction' doctrine wordt gehanteerd 'if the integration of these steps more

74.Vanistendael 2008, p. 3.
75. Faes 1996, p. 143.
76. Vgl. Vanistendael 2005, p. 3: "De juridische vorm die de administratie voorstelt moet dus beter
aangepast zijn aan de financiele en economische doelstellingen van de belastingplichtige, dan de
juridische vorm die deze laatste voorschrijft".

77. Streng & Yoder 2002. p. 608.
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accurately reflects the underlying substance'.78 Met de 'business purpose' doctrine
wordt nagegaan of er zakelijke redenen aan de handeling(en) ten grondslag liggen.
Zo niet, dan wordt er geen betekenis aan de handelingen gehecht. "To hold
otherwise would be to exalt artifice above reality and to deprive the statutory

provision in question of all serious purpose". beslist de Supreme Court in Gregory v
Helvering. De casus wordt gelijkgesteld aan de situatie waarin de onzakelijke
handelingen niet zijn verricht.

Dit streven naar rechtsgelijkheid wordt echter ook begrensd. In het Fifth Amend-
ment  van  de US Constitution staat bijvoorbeeld  dat "(n)0 person shall  be  (...)
deprived  of (...) property. without due process  of law". Streng/Yoder concluderen
hieruit dat: "The 'substance over form' (and related) doctrines should ordinarily not
be deemed to violate these rules except when applied in the most extreme situations
(unlikely to occur)".79

4.4.5 Verenigd Koninkrijk

Hiervoor heb ik al een aantal keer de analyse van Tiley aangehaald in de British Tax
Review van de jurisprudentie over belastingontwijking in het Verenigd Koninkrijk.
Aan de hand van deze analyse onderkent hij een aantal principes die aan deze
jurisprudentie ten grondslag liggen.80 De eerste twee zijn in dit kader van belang.
Het eerste principe is dat van de 'legality: "If taxpayers genuinely suffered the
economic consequences which Parliament intended the law has no business denying
them the relief or other tax result sought. Of course this principle (...) is still no good

solving a case but does provide an explanation for a decision which has been
reached". Het tweede principe is dat van de 'equality of taxpayers'. Hierover schrijft
hU onder meer: "When the court is being asked to construe a statute the result must.
in the absence of some particular reason, be the same whatever the status of the
parties involved".

Men onderkent ook dat deze twee principes tot een spanningsveld kunnen leiden.
Tiley schrijft hier het volgende over: "Tax equity demands that artificial tax
avoidance schemes should be of no effect, yet certainty demands that laws should
be such that an individual can arrange his affaires in the expectation that he will or
will not have to pay tax".81 Beide rechtsbeginselen worden hier expliciet tegenover
elkaar gesteld. McMahon concludeert hieruit: "The judiciary in both the UK and the
US must constantly grapple with this tension in interpreting and applying

78. Streng & Yoder 2002,  p. 606.
79. Streng & Yoder 2002,  p. 601. Welke situaties  ze hier precies bedoelen, lichten  ze  niet  toe. Wat  ze

betogen is dat er grondwettelijke bepalingen zijn die de werking van antimisbruikregels behoren in te

beperken. Anderzijds echter, zal het slechts in zeer bijzondere situaties denkbaar zijn dat de antimis-
bruikdoctrines zo ver strekken, dat er een beroep moet worden gedaan op grondwettelijke beper-
kingen om tot een redelijke uitkomst te komen.

80.Tiley 2004a, p. 32Z
81.Tiley 2005, p 101-102.
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the revenue laws".82 Arnold zegt er het volgende over. "Unhappily, the result of all
the comparative analyses of responses to tax avoidance is that '(N)0 country seems
to be at ease with its system'. This is not surprising because, as Tiley explains - equity
and certainty are in conflict:83

In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt dus expliciet onderkend
dat beide rechtsbeginselen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van tax
avoidance casus. Bovendien stelt men vast dat er een spanningsveld is tussen beide
beginselen. De vraag is vervolgens hoe men met dit spanningsveld moet omgaan.
Hoffmann schrijft in een artikel in de British Tax Review: "That seems to me a fair
description of the way one should construe a revenue statute: in a way which
combines fair protection for the revenue with a reasonable degree of certainty for
the taxpayer".84 Hoewel dit een vrij algemene opmerking lijkt te zijn over de wijze
waarop belastingwetten moeten worden uitgelegd, plaatst hij deze in de context van
het oplossen van tax avoidance casus. Ook in die gevallen vergt het naar zijn mening
een afweging tussen beide beginselen.

4.4.6 Jurisprudentie Hof van Justitie EG

Zoals al eerder opgemerkt, maakt het Hof van Justitie EG in de zaak Halifax ook een
afweging tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Het Hof stelt vast dat de
aftrekregeling in het BTW-stelsel een 'volstrekt neutrale fiscale belasting' waar-
borgt.85 Vervolgens oordeelt het Hof dat het in strijd is met die neutraliteit als aftrek
wordt verleend ingeval ze "in het kader van hun normale handelstransacties deze
BTW (...) niet kunnen aftrekken".86 In deze casus wordt de neutraliteitsgedachte die
ten grondslag ligt aan het BTW-stelsel. gebruikt om een gelijkheid te beargumen-
teren voor vergelijkbare gevallen. Daar zet het Hof de rechtszekerheid tegenover
door te overwegen dat het gemeenschapsrecht 'met zekerheid kenbaar' dient te zijn
en 'de toepassing ervan voor de justitiabelen voorzienbaar (moet) zijn'.87

A-G Maduro gaat in zijn conclusie bij deze casus ook uitgebreid in op het span-
ningsveld. Hij overweegt onder meer: "Daartoe dient de objectieve analyse van het
misbruikverbod te worden afgewogen tegen de beginselen van rechtszekerheid en
vertrouwensbescherming  ( . . . ) .  Uit deze beginselen volgt dat de belastingplichtigen
hun fiscale verplichtingen vooraf moeten kunnen kennen en daartoe moeten kunnen
afgaan op de gewone betekenis van de woorden van de BTW-wetgeving".88
Het misbruikverbod bestaat volgens hem uit twee elementen. Ten eerste dient het
doel van de betrokken activiteiten te worden achterhaald. "Dit doel - dat niet
mag worden verward met de subjectieve intenties van de deelnemers aan de

82.McMahon 2008, p. 40.
83. Arnold 2008, p. 17.
84. Hoffmann 2005, p. 200.
85. HVJ EG 21 februari 2006. C-255/02, BNB 2006/170, r.o. 78
86. HvJ EG 21 februari 2006, C-255/02. BNB 2006/170. r.0. 80.
87. HvJ EG 21 februari 2006, C-255/02. BNB 2006/170. r.0. 72.
88. Conclusie A-G Maduro bij  HvJ  EG 21 februari 2006. C-255/02. BNB 2006/170, r.0. 84.
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activiteiten - moet objectief worden bepaald. namelijk door vaststelling dat er geen
andere economische verklaring voor de activiteit is dan het verkrijgen van een
belastingvoordeel".89 Het tweede element "is in feite een teleologisch element.
waarbij de strekking en doelstellingen van de vermeend misbruikte gemeenschaps-
bepalingen worden vergeleken met het doel en de resultaten van de betrokken
activiteit".90

In het arrest Cadbury Schweppes overweegt het Hof van Justitie EG dat de strijd tegen
misbruik is gerechtvaardigd om gedragingen te verhinderen die bedoeld zijn om
belasting te ontwijken "die normaal verschuldigd is over winsten uit activiteiten op
het nationale grondgebied".'1  Ook hier zien we dat het Hof van Justitie EG. met een
beroep op het gelijkheidsbeginsel, een casus onder de 'normale' regelingen schaart.

4.4.7 Afsluiting

Het is duidelijk dat het spanningsveld tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.
met wellicht een uitzondering voor Belgie, zich ook voordoet in de beschreven
rechtsstelsels. De beginselen worden telkens genoemd als (mogelijke) verklaring
voor de afweging die rechters maken bij de vaststelling van de fiscale werkelijkheid.

4.5 Afronding

In dit hoofdstuk heb ik onderzocht of de spanningsvelden zichtbaar zijn in andere
rechtsstelsels. De conclusie kan zijn dat in Duitsland, de Verenigde Staten, het
Verenigd Koninkrijk en in zekere mate ook de EU de spanningsvelden zichtbaar
zijn. Belgia lijkt daarop een uitzondering te zijn.

Voor Duitsland ligt de verklaring onder meer in de ontwikkeling van de wirtschaft-
liche Betrachtungsweise; een ontwikkeling waarmee uitdrukking wordt gegeven
aan het feit dat het fiscale recht steeds meer onder invloed is komen te staan van
economische principes. Duitsland heeft zich daarbij, evenals Nederland, wei in
zekere mate los moeten maken van het civiele recht. Voorts zijn in de Duitse
literatuur ook aanknopingspunten te vinden voor de spanning tussen feiten en
rechtsnormen. Het spanningsveld tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid wordt
ook onderkend. Men onderkent daarbij een spanning tussen de situatie dat men de
relatie burger-overheid centraal stelt dan wei dat men de relatie burger-burger
centraal stelt. in de eerste situatie staat de bescherming van de burger voorop,
terwijl in de tweede relatie een gelijkwaardige behandeling lijkt te prevaleren.

In de Verenigde Staten lijkt de notie, dat het fiscale recht om een zelfstandige
benadering vraagt. nog manifester. Dit lijkt voort te vloeien uit het feit dat het fiscale
recht niet kon bouwen op een eenduidig juridisch rechtsstelsel/begrippenkader. Ook

89. Conclusie A-G Maduro  bij  HvJ  EG 21 februari 2006, C-255/02. BNB 2006/170.  r.0.  81
90. Conclusie A-G Maduro bij HvJ EG 21 februari 2006. C-255/02. BNB 2006/170.  r.0.88.
91. HvJ EG 12 september 2006, C-196/04. BNB 2007/54, r.0. 55
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het spanningsveld tussen feiten en rechtsnormen wordt onderkend. In het kader van
tax avoidance casus wordt het spanningsveld tussen rechtsgelijkheid en rechts-
zekerheid expliciet genoemd.

In het Verenigd Koninkrijk heeft men lang vastgehouden aan het burgerlijke recht.
maar begint ook een economische benadering zichtbaar te worden. Sindsdien wordt
ook onderkend dat het burgerlijke recht niet altijd dominant hoeft te zijn. Discussies
over burgerlijk versus fiscaal recht en over rechtsgelijkheid versus rechtszekerheid
doen hun intrede. Vooralsnog echter lijken het burgerlijke recht enerzijds en de
rechtszekerheid anderzijds de belangrijkste factoren te zijn.

Belgie wijkt het meeste af van de onderzochte landen. Het civiele recht en het
legaliteitsbeginsel zijn leidend. Een discussie over feiten versus normen is in de
literatuur niet (of in ieder geval niet eenvoudig) terug te vinden. Doordat het civiele
recht en het legaliteitsbeginsel zo belangrijk zijn, wordt er nauwelijks spanning
ervaren met het fiscale recht of met het rechtsgelijkheidsbeginsel. Mede onder
invloed van een wettelijke antimisbruikmaatregel en de ontwikkelingen in andere
landen, vraagt men zich weI af of een economische benadering moet worden
overwogen. Men houdt echter duidelijk vast aan de eigen beginselen.

In de EU is recent de discussie aangezwengeld over misbruik van recht. Daarmee
wordt in ieder geval het spanningsveld tussen rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
nadrukkelijk genoemd. De spanning tussen het civiele en fiscale recht is minder
nadrukkelijk aanwezig, waarschijnlijk omdat vanaf het begin van de EU de fiscale
regelgeving niet werd 'gehinderd' door een eigen civielrechtelijk wettenkader.
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ONDERZOEKSFASE 2

Fiscale werkelijkheid: een methodologisch kader

(Een beschrijving van de (fiscale) rechtsvinding en van de drie spanningsvelden, als
onderdeel daarvan)

In deze tweede fase van het onderzoek geef ik een beschrijving van de algemene leer
van de rechtsvinding en ga ik in op de fiscale rechtsvinding; en met name op een
aantal bijzonderheden van de fiscale rechtsvinding. Verder beschrijf ik dat de
spanningsvelden onderdeel zijn van de algemene leer van de rechtsvinding, dan
wel bijzonderheden zijn van de fiscale rechtsvinding.

De algemene leer van de rechtsvinding biedt de basis van het eerste spanningsveld,
namelijk de dialectiek tussen feiten en rechtsnormen. Hiermee wordt onder meer
bedoeld dat feiten en rechtsnormen elkaar wederzijds beinvloeden. Bovendien
houdt het in dat feiten slechts betekenis krijgen in het licht van een rechtsnorm
6n dat aan rechtsnormen slechts inhoud kan worden gegeven als ze worden toege-
past op feiten. Hoewel feiten en rechtsnormen dus zelfstandige grootheden zijn,
hangen ze nauw met elkaar samen. De algemene leer van de rechtsvinding, maar
meer specifiek de bijzonderheden van de fiscale rechtsvinding - met name de
autonomie van het belastingrecht. het legaliteitsbeginsel en de 'wirtschaftliche
Betrachtungsweise' - vormen de basis voor de andere twee spanningsvelden; de
verhouding tussen het fiscale en het civiele recht en de verhouding tussen de
beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid;  dit zijn allemaal rechtsvindings-
factoren. Hoewel het fiscale en het civiele recht onderdeel zijn van hetzelfde
rechtsstelsel. zijn er regelmatig verschillen aan te wijzen. Op andere momenten
echter. blijken ze weer grote verwantschap te vertonen; in sommige situaties zelfs

zodanig. dat het fiscale recht geheel is gebaseerd op het civiele recht. De rechts-
zekerheid en rechtsgelijkheid zijn rechtsbeginselen; en daarmee beginselen die een
relatieve betekenis hebben. Dat betekent dat ze in alle gevallen waarin recht moet
worden gesproken, mee dienen te worden gewogen. Echter in het ene geval slechts

op de achtergrond, maar in het andere geval op de voorgrond. In bepaalde situaties

strijden beide beginselen zeer nadrukkelijk met elkaar.

Kenmerkend voor de spanningsvelden is dus dat het telkens twee afzonderlijke

grootheden zijn, maar dat het ook grootheden zijn die grote verwantschap vertonen.
Bovendien kunnen ze in bepaalde gevallen met elkaar in strijd zijn. Deze tweede fase
heeft tot doel om te laten zien dat de spanningsvelden kunnen worden ontleend aan
de leer van de (fiscale) rechtsvinding. Een dergelijke conclusie is belangrijk, omdat in
het derde deel onderzocht zal worden of de spanningsvelden (en daarmee de
algemene leer van de rechtsvinding) een kader kunnen bieden om de overeenkom-
sten en verschillen tussen de technieken te verklaren. Daarom begin ik dit hoofdstuk
met een beschrijving van de algemene leer van de rechtsvinding. Gedurende die

beschrijving komen we allengs de verschillende spanningsvelden tegen. Zij vormen
immers, zoals gezegd. een onderdeel van de rechtvindingsleer.
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Hoofdstuk 5

Spanningsvelden als onderdeel
van fiscale rechtsvinding

5.1         Recht en rechtsvinding

5.1.1 Rechtsvinding

De beslissing van een rechter is het sluitstuk van een proces waarin hij is nagegaan
wat in die casus in rechte heeft te gelden. De schriftelijke vastlegging is de weerslag
van zijn beslissing en de motivering daarvan. In veel gevallen is hij betrekkelijk
eenvoudig tot een beslissing kunnen komen. In andere gevallen is het een tijdrovend
proces geweest van wikken en wegen. In alle gevallen, of de casus nu eenvoudig is of
moeilijk, heeft er echter een gelijksoortig besluitvormingsproces plaatsgevonden. De
rechter moet zich telkenmale verdiepen in de feiten van het geval en in de
toepasselijke rechtsnormen. In het ene geval zal er verschil van mening zijn tussen
partijen over de uitleg van de feiten en dient hij zich met name in die feiten te
verdiepen en daarover een beslissing te nemen. Vervolgens zal hij het recht moeten
toepassen op de feiten. In het andere geval zijn partijen het weliswaar eens over de
feiten, maar verschillen zij van mening over de uitleg van de toepasselijke normen
(wetten, internationale verdragen, rechtsregels, enz.). Hoewel hij zich dan met name
zal hebben verdiept in de wijze waarop hij de norm moet uitleggen. dient hij zich er
uiteraard ook rekenschap van te geven dat die norm vervolgens moet worden
toegepast op de feiten van het geval. Ten slotte zijn er gevallen waarbij partijen
verschillen over de uitleg van de feiten 6n van de normen. Hij zal dan een oordeel
moeten vellen over beide aspecten. De moeilijkheidsgraad van het besluitvormings-
proces wordt niet bepaald door het antwoord op de vraag of partijen van mening
verschillen over alleen de feiten, alleen de normen of over de feiten en de normen.
Beslissingen zijn over het algemeen eenvoudiger als er over die, of aanpalende,
kwesties al precedenten bekend zijn. Moeilijker wordt het als er weinig aankno-
pingspunten zijn te vinden voor de beslissing.

Aldus beschouwd lijkt het rechtsvindingproces een betrekkelijk eenvoudig en 10-
gisch model. In abstracto is het proces in drie stadia te onderscheiden. Het eerste
stadium betreft de vaststelling van de feiten. Het tweede stadium betreft de uitleg
van de normen. Het derde stadium ziet op het toepassen van de normen op de feiten

of, omgekeerd, de feiten op de normen. De werkzaamheid van de rechter in het
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eerste stadium (vaststelling van feiten) behelst onder meer het beoordelen van het
realiteitsgehalte van de feiten. In dat kader dient hij vast te stellen of feiten al of niet
gesimuleerd zijn. Het recht wordt immers toegepast op de werkelijkheid en niet op
simulaties. In het tweede stadium komt de rechter in aanraking met factoren van
wetsuitleg. Te noemen vallen de taalkundige. historische en systematische uitleg.
maar ook factoren zoals analogie. rechtsverfijning en teleologie. Dit zijn allemaal
factoren om te achterhalen wat de strekking is van de toepasselijke rechtsnorm. Het
derde stadium heeft betrekking op de wisselwerking tussen feit en norm. Feiten
zullen niet altijd klip en klaar op de normen passen, net zomin als normen altijd
passen op de feiten. Normen en feiten zullen als het ware voor elkaar 'pasklaar'
moeten worden gemaakt. Normen zullen moeten worden uitgelegd in het licht van
de feiten en/of de feiten zullen moeten worden uitgelegd in het licht van de normen.
Reeds om die reden past het rechtsvindingproces niet in een logisch model. Scholten
betoogt in zijn Algemeen Deell dat het niet zo eenvoudig is omdat iedere wet en ook
het recht telkens opnieuw uitlegging behoeft.2 Het is een dynamisch proces dat niet
alleen op de logica steunt. Dit kan voortvloeien uit het feit dat de wet zelf niet
eenduidig is, maar ook dat de waardering van het geval in zijn geheel leidt tot de
vaststelling of iets onder een bepaalde norm valt

Er is nog een andere dimensie die het rechtsvindingproces compliceert. Deze
dimensie houdt verband met de inhoud van het rechtsbegrip. Dit behelst de vraag
naar wat recht is en hoe dit tot stand komt. Dit is een veel ruimere vraag dan de
vraag naar de inhoud van wetten en regelingen en hoe deze tot stand komen. Wetten
en regelingen worden in onze rechtsstaat gemaakt door een democratisch gekozen
orgaan en een daaruit gekozen bestuur. Aan de totstandkoming van die normen gaat
echter een fase vooraf, namelijk de fase waarin zich in de sociale praktijk een idee
ontwikkelt over de wijze waarop de maatschappij moet worden geordend. In
sommige gevallen wordt er voor gekozen die ordening ook vast te leggen in wetten
en regelingen. In andere gevallen vindt dat echter niet plaats. Dit kan verband
houden met het feit dat er geen behoefte aan is. maar veelal vloeit dit voort uit de
omstandigheid dat de norm (nog) niet zodanig zichtbaar/voelbaar is dat deze
geconcretiseerd kan worden in een wettelijke regeling. Het is echter ook mogelijk
dat de norm zodanig algemeen is. dat zij moeilijk in woorden is te vatten of
nauwelijks is te concretiseren. Aldus bezien. zijn wetten en regelingen slechts
schriftelijke vastleggingen van bepaalde in de sociale praktijk voorkomende normen.
Het begrip recht is echter veel ruimer en omvat al datgene dat in die praktijk als
recht wordt ervaren. Recht is bovendien geen statisch fenomeen. maar verandert
voortdurend onder invloed van wijzigingen van inzicht in die sociale praktijk.

1. Het Algemeen  Deel  uit de Asser-serie is voor het eerst in 1931 gepublkeerd.  Het is in  1934 in een
tweede druk uitgegeven met enkele wijzigingen. In 1974 is het opnieuw uitgegeven met enkele

aanpassingen aan de moderne tijd. Over deze laatste druk heeft de zoon van Scholten de redactie
gevoerd. Het boek wordt hierna aangehaald als: Scholten 1974.

2. Scholten 1974, p. 1-12.
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Aldus is de problematiek van de rechtsvinding op te splitsen in de vraag naar wat
recht is en de wijze waarop het moet worden geYnterpreteerd (het rechtsbegrip) en
de vraag naar de relatie tussen feit en norm (het dialectische verband). In de
volgende paragrafen zal ik deze vragen behandelen. Daarbij zullen we zien dat de
vragen niet los van elkaar staan, maar met elkaar samenhangen. Allereerst behandel
ik het rechtsbegrip zoals dat met name in de rechtsfilosofie tot ontwikkeling is
gekomen. Vervolgens onderzoek ik of er in het belastingrecht elementen zijn te
onderkennen die een afwijking rechtvaardigen van dit rechtsbegrip. Daarna ga ik in
op het spanningsveld tussen feiten en normen. Daarbij maak ik alvast een opstapje
naar een onderdeel van dit onderzoek; de vraag wanneer in het belastingrecht een
feit een rechtsfeit is.

5.1.2 Recht als integer systeem

In de afgelopen decennia hebben de ideeen van de Amerikaanse rechtsfilosoof
Dworkin aan invloed gewonnen. Hij heeft zijn ideean neergelegd in een aantal
boeken en geschriften waarvan de belangrijkste Taking Rights Seriously (1977), A
Matter Of Principle (1985) en Law's Empire (1986) zijn. De eerste twee publicaties zijn
verzamelingen van opstellen, terwijl Law's Empire 66n verhaal is. Hoewel het soms
lastig is om een goed inzicht te krijgen in zijn ideefn, geeft Law's Empire het meest
complete beeld.3 Ik zal hierna in hoofdlijnen zijn ideeen beschrijven.4

Dworkin betoogt dat het recht als zodanig een systeem is (conceptual part) en voorts
dat dit systeem is gebaseerd op normatieve beginselen (normative part). Het denken
van het recht in de zin van een systeem vloeit voort uit de overtuiging dat er
samenhang is tussen de verschillende elementen die het recht vormen. In dit
systeem zijn niet alleen de elementen van belang die direct zichtbaar zijn (zoals
de rechtssubjecten, de instituties, wetboeken en jurisprudentie) maar ook de
onderliggende, niet zichtbare, normen die het sociale karakter van het recht vormen.
Deze manier van denken is overigens al terug te vinden in de jaren dertig van de
vorige eeuw bij Scholten.

Het systeem ziet volgens Dworkin enerzijds op de wijze waarop de totstandkoming
van wetten en rechtsregels is vormgegeven. Wetten en rechtsregels komen in het
politieke besluitvormingsproces tot stand; een proces   dat   in de westerse   maat-

schappij is gefundeerd op democratische beginselen. Een belangrijke onderdeel
daarvan is de trias politica: de scheiding tussen de wetgevende. uitvoerende en
rechtsprekende macht. Een ander belangrijk facet is de scheiding tussen kerk en
staat. Het krachtenspel is in onze maatschappij op deze wijze verdeeld en geordend.
Het is een systeem dat een waarborg biedt voor een zorgvuldige totstandkoming van
wetten en rechtsregels en een waarborg voor het in die wetten en rechtsregels tot
uitdrukking laten komen van de wens van de meerderheid op de maatschappelijke
ordening. Het zorgt ook voor rechtseenheid omdat er maar 66n macht is die wetten

3. Een goede samenvatting is te vinden in hoofdstuk 11 'Law beyond law'.
4. Zie ook Van Oenen  1994 en Rozemond  1998.
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uit kan vaardigen en er 6*n hoogste rechterlijke instantie is die waakt over de
rechtseenheid.

Onderkend dient te worden dat dit systeem is gebaseerd op (sociale) normatieve
beginselen. Het belangrijkste beginsel is dat elk mens gelijkwaardig is. Dworkin
spreekt in dit kader over "the right to equal concern and respect".5 Dit beginsel komt
onder meer tot uitdrukking in het feit dat iedereen mag stemmen en ieders stem een
zelfde waarde heeft. Maar het blijkt bijvoorbeeld ook uit het recht van eenieder op
individuele bescherming tegen de overheid door een onafhankelijke rechter. Een
tweede belangrijk beginsel is het verlangen naar een bepaalde vorm van zekerheid
over de ordening van macht in onze maatschappij. Door de machtenscheiding wordt
bijvoorbeeld voorkomen dat er teveel macht wordt geconcentreerd bij 66n instituut.
Het legaliteitsbeginsel geeft de zekerheid dat een inperking door de overheid op de
persoonlijke vrijheid van het individu slechts mogelijk is nadat een democratisch tot
stand gekomen wet of rechtsregel daartoe de mogelijkheid opent. De onafhankelijke
positie van de rechter geeft voorts de zekerheid van een serieuze bescherming van
het individu tegen de overheid. Aldus beschouwd. biedt de wijze waarop onze
maatschappij is geordend de ruimte om normatieve beginselen (zoals rechtseenheid,
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid) tot volle groei te laten komen; deze beginselen

zijn vervolgens de basis voor de wijze waarop we onze maatschappij zo optimaal
mogelijk ordenen.

Anderzijds heeft het systeem ook betrekking op de inhoud van wetten en rechts-
regels. De wetten en rechtsregels zijn vaak vastgelegd in verschillende wetboeken.
Ze zijn op een bepaalde manier geordend en kunnen verschillen in zwaarte.
Internationale verdragen zijn vaak van hogere orde dan nationale wet- en regel-
geving. Onze Grondwet is ook in zekere zin van hogere orde dan andere wetgeving.6
Dit komt met name omdat internationale verdragen en de grondwet belangrijke
normatieve beginselen bevatten, zoals de grondrechten. Het belang van de in de
Grondwet neergelegde beginselen blijkt onder meer uit de zware procedure om ze te
WUzigen.

Rechtsbeginselen (zoals grondrechten) zijn bijzondere vormen van rechtsnormen;
zij zijn van hogere orde dan rechtsregels. De belangrijkste reden hiervoor is dat
rechtsbeginselen een ander karakter hebben dan rechtsregels.7 Zo is een wet weer
van hogere orde dan een algemene maatregel van bestuur of een gemeentelijke
verordening. Deze ordening vloeit voort uit het karakter van de desbetreffende
bepalingen (het principiele karakter, de zwaarte van de regeling, de groep waarop ze
betrekking hebben, de mate waarin wordt ingegrepen in het persoonlijke leven van
de burger. enz.). Des te omvangrijker de groep. zwaarder en/of ingrijpender de
regeling, des te principieler het karakter van de regeling en des te dichter men

5. Dworkin 1977, p. 182 en 272 e.v.
6. Zolang andere wetten en regels niet aan de grondwet kunnen worden getoetst,  is er nog niet echt
sprake van een 'hogere' wet.
1 Zie ook Dworkin  1977,  p.  22  e.v.
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aankruipt tegen beginselachtige regelgeving. De rechter heeft ook een belangrijke rol
in de ordening van wetten en regels. Hij bepaalt in het individuele geval welke
rechtsnorm moet worden toegepast en daarmee welke rechtsnorm in het desbe-
treffende geval belangrijker is dan andere rechtsnormen. Voorts kennen we in de
rechterlijke organisatie verschillende niveaus (kantongerechten, rechtbanken, ge-
rechtshoven en Hoge Raad). Ook deze ordeningswijze op wetgevend en recht-
sprekend niveau vloeit voort uit de beschreven normatieve beginselen. Deze
beginselen van hun kant bepalen de wijze waarop de ordening plaatsvindt. Begin-
selen als rechtseenheid en rechtszekerheid komen bijvoorbeeld tot uitdrukking in
het gelaagde systeem van wetten en rechtsregels en de hierarchie bij de rechterlijke
instanties. De rechtsgelijkheid wordt onder meer bevorderd doordat bepaalde
ingrepen in de persoonlijke vrijheid niet verspreid op allerhande niveaus kunnen
worden verordonneerd, maar alleen op centraal niveau wettelijk kunnen worden
vastgelegd.

Aan het rechtssysteem liggen niet alleen beginselen ten grondslag. maar het systeem
wordt ook gevormd en banvloed door de doelen en de belangen van de betrokke-
nen. De doelen van de gemeenschap en van haar wetten en rechtsregels kunnen
velerlei zijn en zijn soms tegenstrijdig. Een van de doelstellingen is bescherming van
de burger. Maar een andere doelstelling kan daarmee in strijd zijn, zoals bijvoorbeeld
de vrijheid van iedere burger om zijn leven in te richten zoals hij dat wil. Het eerste
kan immers ten koste gaan van het laatste. Dit geldt ook voor de belangen van de
betrokkenen. De belangen van verschillende partijen kunnen met elkaar in strijd
zijn. Maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat de belangen van tan persoon
verschillend zijn; in de ene situatie kan hij een tegengesteld belang hebben ten
opzichte van zijn belang in een andere situatie. De doelen, belangen in beginselen
hebben niet alleen invloed op de totstandkoming van het recht (al of niet neergelegd
in wetten en rechtsregels), maar ook op de uitleg van het recht.8

Cruciaal is volgens Dworkin dat een dergelijke samenleving te zien valt als
een (politieke) gemeenschap die is geordend volgens het 'model of principle'.9
Kern hiervan is dat de visie die de leden van deze samenleving op hun samenleven
hebben, niet enkel tot regels valt te herleiden. Het regelsysteem legt rechten en
verplichtingen van de leden vast. Maar deze rechten en verplichtingen zijn uiteinde-
lijk niet te reduceren tot regels. De leden van een dergelijke maatschappij aanvaar-
den dat hun samenleving beheerst wordt door beginselen. Het'model of principle' is
gebaseerd op de idee van juridische integriteit: het rechtssysteem steunt op een
'scheme of principles'. Integer recht is in overeenstemming met de basisbeginselen
van de samenleving, waarmee de burgers zich kunnen vereenzelvigen. Beginselen
vormen dus de basis voor het geheel van rechtsregels en dus voor de rechten en

plichten van rechtssubjecten. Dworkin stelt de eis van juridische integriteit expliciet
zowel voor wetgeving als voor rechtspraak.10

8. Vgl.  Dworkin  1986.  p.  4Z
9. Dworkin 1986, p. 211 e.v. Zie daarover Gribnau 1998, p. 92-97.
10. Dworkin 1986, p. 217, noemt expliciet 'integrity in legislation and integrity in adjudication'.
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In essentie betoogt Dworkin dat er zich in een gemeenschap een rechtsgevoel
ontwikkelt dat is gebaseerd op bepaalde doelen, belangen en beginselen en dat er
van daaruit politieke en maatschappelijk instituties ontstaan die de belangrijkste
krachten in de gemeenschap ordenen, en dat er wetten en regels worden gemaakt
die het recht ordenen. De doelen, belangen en beginselen worden dus neergelegd in
wetten en regels, maar vertalen zich ook in mechanismen die ordening geven aan
instituties en aan die wetten en regels. Het systeem is integer omdat het de doelen
en belangen van alle betrokkenen respecteert, deze doelen en belangen vertaalt
in beginselen en deze beginselen door alle betrokkenen ook worden aanvaard. Dit
integere systeem kan men ook betitelen als 'een sociale praktijk'. Het is een
'rechts'systeem (een rechtspraktijk) omdat de doelen, belangen en beginselen
voortkomen uit de sociale praktijk van de gemeenschap en de gemeenschap zich
daarin herkent.

Het 'recht als integer systeem' is gebaseerd op de gedachte dat het recht wordt
ontleend aan een sociale praktijk; een praktijk die is vertaald in rechtsnormen,
regelingen en ordeningsmechanismen. Aangezien elke gemeenschap zich ontwik-
kelt en verandert, is het ook logisch dat het recht een open en dynamisch karakter
heeft. Maatschappelijke veranderingen kunnen hun weerslag hebben op het rechts-
systeem. Zij kunnen leiden tot bijstelling van de politieke doelen (bij economische
tegenslag moet er bijvoorbeeld een ander financieel beleid worden gevoerd). Een
wijziging kan ook verband houden met veranderingen in de belangen van de burgers
(de vergnjzing leidt ertoe dat de belangen van ouderen zwaarder gaan wegen). En
uiteraard is het ook mogelijk dat de inhoud van bepaalde beginselen aan verande-
ring onderhevig is (in een maatschappij die complexer wordt, hebben burgers meer
behoefte aan rechtszekerheid). Deze benadering is ook terug te vinden bij Scholten
die eveneens het recht als een open systeem ziet. Het systeem is naar zijn mening
gefundeerd op rechtsbeginselen."Het zijn tendensen, welke ons zedelijk oordeel aan
het recht stelt  (...). Ten slotte  doet de rechtsvinding een beroep  op ons zedelijk
oordeel.  Zij  doet dat (...)  ook bij de opsporing van het rechtsbeginsel  in  het
rechtssysteem. Wij kunnen alleen als zodanig aanwijzen wat wij ethisch beamen".11

5.1.3 interpretatie van het recht

Volgens Dworkin is het recht een 'seamless web' waarin altijd een antwoord is te
vinden:2 Als ik het goed zie, bedoelt hij dat er in de sociale praktijk voor elk geval
recht is te vinden. Scholten is dezelfde mening toegedaan als Dworkin, getuige onder
meer zijn uitspraak: "Het recht is er, doch het moet worden gevonden".13 Het sociale
stelsel van normen en waarden dat volgens Dworkin het recht behelst, is gebaseerd
op beleidsdoelen, belangen en rechtsbeginselen. Dit zijn allemaal aspecten die
voortkomen uit het sociale rechtsstelsel, maar het zijn ook aspecten die dit stelsel

11.Scholten 1974. p. 63.

12. Dworkin 1977, p. 115 e.v.
13. Scholten 1974, p. 12.
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vorm geven. Het zijn deze doelen, belangen en rechtsbeginselen die het 'seamless
web' vormen waarin altijd een antwoord is te vinden.

Het antwoord moet volgens hem aan twee vereisten voldoen. Allereerst moet het
antwoord passen in het bestaande recht (dimension of fit).14 Je kunt aan rechtsregels
en aan de rechtspraktijk niet zomaar elke willekeurige uitleg geven. Dit zou niet
worden aanvaard in een sociale praktijk zoals het recht is. Scholten stelt in dit kader
dat "Bij ieder rechtsoordeel (...) niet alleen die regel toepassing (vindt), die direct
wordt gehandhaafd, maar ook talrijke anderen: de rechtsorde is een geheer:5 Hij
schrijft voorts: "Wij wezen al op sommige grenzen die hier getrokken moeten
worden (...); samenvatten kunnen  wij  al  deze  als we zeggen,  dat de nieuwe
beslissing en de nieuwe regel, ook die de rechter opstelt, in het systeem van het
recht van een bepaald volk in een bepaalde tijd hun plaats moeten vinden".16 Hij

betoogt hiermee dat de omstandigheid dat de rechtsorde een geheel is (het systeem
van het recht), vereist dat het antwoord/de beslissing/het rechtsoordeel daarin moet
passen. Daarmee is overigeAs niet gezegd dat de rechter, op basis van reeds
bestaande oordelen, mechanisch tot Zijn beslissing komt. Het is geen zuiver histo-
rische bezigheid waarbij vanuit de bestaande wetten en regels een bestaand
antwoord wordt gegeven. Bedoeld wordt dat de beslissing uit het bestaande recht
kan worden verklaard en daarop aansluit. Vranken betoogt "dat de zekerheid van
een niet omstreden norm uiteindelijk altijd slechts voorlopig is. Op zeker ogenblik
breken inzichten door of doen zich ontwikkelingen of situaties voor die de tot dan
toe gehuldigde opvattingen aantasten en een andere (interpretatie van de) norm als
beter, wenselijker, rechtvaardiger, praktischer of systematisch juister aanmerken,
hetzij in het individuele geval, hetzij meer in het algemeen. Dit houdt in dat de
rechter bij zijn beslissing uiteindelijk altijd in een spanningsveld staat tussen het
bestaande, dit wil zeggen de gangbare betekenis en hantering van de tot het
rechtssysteem behorende normen. en het nieuwe".17

De tweede eis is dat het antwoord de best mogelijke rechtvaardiging moet geven aan
de bestaande rechtspraktijk (dimension of justification).  in deze tweede eis  is de
sociale rechtspraktijk - de maatschappelijke component - als toetssteen terug te
vinden. Ook Vranken wijst hierop als hij schrijft: "een wezenlijk element van de
gebondenheid van de rechter aan wet en recht wordt gevormd door de afstemming
van zijn beslissing op de in het juridisch forum en in de maatschappij levende
opvattingen".18  Uit de dimension of justification spreekt ook de overtuiging van
Dworkin dat het recht als integer systeem vraagt om een interpretatie waarbij wordt
gestreefd naar een normatief optimum. Hij bedoelt hiermee niet alleen dat het de
taak van de rechter is om het systeem zo integer mogelijk te maken; waarbij met
integer' in dit kader wordt bedoeld dat een samenhangend geheel van doelen,

14. Zie onder meer Dworkin. 1977. p. 116 e.v. en 1986, p. 87 e.v.

15. Scholten  1974, p. 47-48.
16. Scholten 1974, p. 75.
11Vranken 1995. p. 68.
18. Vranken 1995, p. 69.
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belangen en (rechts)beginselen moet worden nagestreefd. Er spreekt ook de ambitie
uit om dit streven te optimaliseren. Hij schrijft: 'Roughly, constructive interpretation
is a matter of imposing purpose on an object or practice in order to make of it the
best possible example of the form or genre to which it is taken to belong".19 Het
streven naar optimaliseren komt voort uit het verlangen van de gemeenschap naar
een zo rechtvaardig mogelijke samenleving en van het recht van het individu op een
gelijkwaardige behandeling.

Uit de aangehaalde passage van Vranken blijkt dat er een spanning kan zijn tussen
het vereiste dat het antwoord moet passen en de eis van rechtvaardiging. Vranken
beschrijft dit als de spanning tussen het bestaande en het nieuwe. In de terminologie
van Dworkin. is dit de spanning tussen de bestaande rechtspraktijk waarin het
antwoord moet passen en de normatieve rechtspraktijk waarin de rechtvaardiging
moet worden gevonden. Hoewel de dimensies van 'fit' en justification' dus van een
wat andere orde zijn dan bestaand en nieuw recht. onderkent ook Dworkin dat er
een spanning bestaat. Hij relativeert die spanning wel:'But the formal and structural
considerations that dominate on the first dimension figure on the second as well, for
even when neither of two interpretations is disqualified out of hand as explaining
too little. one may show the text in a better light because it fits more of the text or
provides a more interesting integration of style and content. So the distinction
between the two dimensions is less crucial or profound than it might seem".20 Voor
zover de spanning voelbaar is. vindt er een afweging plaats tussen 'fit' en 'justifica-
tion' en dient de juiste balans tussen die elementen te worden gevonden. De
oplossing moet de rechtsvinder zoeken aan de hand van de conceptuele en norma-
tieve aspecten die het recht tot een integer systeem maken.

5.1.4 Rechtsbeginselen

In de beschrijving van het recht als een integer systeem, wordt benadrukt dat het
systeem mede is gebouwd op rechtsbeginselen. Dit zijn bijzondere vormen van
rechtsnormen die van hogere orde zijn dan rechtsregels:1 Ze hebben namelijk een
ander karakter dan rechtsregels. Rechtsregels zijn weI of niet van toepassing; een
tussenweg is er niet. Als de ene regel conflicteert met de andere regel. kan er maar
66n van toepassing zijn. Rechtsregels dicteren een beslissing. Een rechtsbeginsel
speelt echter altijd een rol, alleen is die rol de ene keer meer en de andere keer
minder dominant (en in bepaalde gevallen zelfs nauwelijks relevant). Zij houden
evenwel hun normatieve betekenis ondanks dat andere beginselen, in bepaalde
gevallen . zwaarder wegen. Zij hebben dus een dimensie van gewicht of belang. Als
rechtsbeginselen in een bepaalde casus conflicteren, zal het relatieve gewicht van
die beginselen in de desbetreffende situatie moeten worden afgewogen.

19. Dworkin 1986, p. 52.
20. Dworkin  1986, p. 231.
21. Vgl. Happ6 1996, p. 78 e.v.
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In zijn dissertatie beschrijft Happ6 drie rechtsbeginselen die van belang zijn voor de
rechtsbescherming van de contribuabelen. Hij behandelt het vertrouwensbeginsel,
het gelijkheidsbeginsel en het legaliteitsbeginsel. Van deze drie zijn de beginselen
van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid de meer fundamentele beginselen. Het
legaliteitsbeginsel is namelijk te herleiden tot het rechtsgelijkheidsbeginsel en het
rechtszekerheidsbeginsel. De door het legaliteitsbeginsel geeiste wettelijke grond-
slag van belastingheffing (art. 104 Grondwet) dient de rechtsgelijkheid en de
rechtszekerheid van de belastingplichtigen. 2 Deze beginselen lopen als een rode
draad door het vervolg van dit onderzoek. Thans beperk ik me tot de hoofdlijnen van
beide beginselen.

Het rechtsgelijkheidsbeginsel vloeit voort uit 'the right to equal concern and respect',
zoals Dworkin het beschrijft.23 Met het beginsel van rechtsgelijkheid wordt tot
uitdrukking gebracht dat eenieder gelijkwaardig is en dus ook recht heeft om in
gelijke gevallen gelijk te worden behandeld en in ongelijke gevallen afwijkend te
worden behandeld. Tevens houdt het in dat de mate van afwijking in de behande-

ling, afhankelijk is van de mate waarin de gevallen ongelijk zijn. Het is van belang om
vast te stellen dat dit beginsel twee dimensies heeft. Ten eerste verlangt het beginsel
dat rechtsregels zodanig worden uitgelegd en toegepast dat in (on)vergelijkbare

feitencomplexen er een (on)gelijke behandeling is. Bezien vanuit verschillende of
vergelijkbare feitencomplexen moet de relevante rechtsnorm een afwijkende of
gelijke behandeling garanderen. Ten tweede verlangt het rechtsgelijkheidsbeginsel
dat er een evenwichtige onderlinge relatie is tussen verschillende al of niet verge-

lijkbare rechtsregels. Ik bedoel hiermee dat normen die betrekking hebben op
terreinen die dicht tegen elkaar aanliggen, regelingen moeten bevatten die nauw
met elkaar verwant zijn en slechts afwijken voor zover er relevante verschillen zijn
in de desbetreffende terreinen. Een goed voorbeeld betreft de heffing over onderne-
mingsresultaten bij natuurlijke en bij rechtspersonen. Aangezien er geen relevante
verschillen zijn in deze situaties, zijn de winstbepalingen van de inkomstenbelasting
op hoofdlijnen ook van toepassing voor de vennootschapsbelasting. Een ander
voorbeeld betreft de regelingen van winst uit onderneming en aanmerkelijk belang.
indien bij het aanmerkelijk belang de heffing van vennootschapsbelasting wordt
meegewogen, sluiten deze regelingen op hoofdlijnen bij elkaar aan wat betreft de
grondslag van de heffing, het moment waarop de inkomsten worden genoten en het
tarief. in beide voorbeelden zien we echter toch verschillen in de wettelijke
regelingen (kennelijk) omdat er op die aspecten relevante afwijkingen zijn. In de
praktijk zal het belang en gewicht van het rechtsgelijkheidsbeginsel groot zijn als de
rechtsgevolgen van vergelijkbare feitencomplexen en/of de rechtsgevolgen van
vergelijkbare regels tot onderlinge spanningen leiden.

22. Daarnaast voorziet het legaliteitsbeginsel in de democratische legitimatie van belastingheffing ('no
taxation without representation'). Het legaliteitsbeginsel geldt zowel voor de belastingwetgever. de

Belastingdienst, de rechter als de belastingplichtige. Zie Gribnau 1998, p. 155-171 en 177-197.

23. Dworkin 1977, p. 272 e.v.
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Het tweede beginsel is het rechtszekerheidsbeginsel. Dit beginsel kent verschillende
aspecten. zoals bekendmaking, duidelijkheid in de zin van helderheid, eenvoud en
duurzaamheid.24 Hier gaat het met name om het aspect van voorspelbaarheid.
Hiermee wordt bedoeld dat de rechtsgevolgen van handelingen voor de burger
voorspelbaar zijn. Dit betekent dat rechtsregels kenbaar zijn; dus tijdig en adequaat
gepubliceerd worden.25 Het houdt ook in dat de burger er op moet kunnen
vertrouwen dat rechtsregels op een eenduidige en voorspelbare wijze worden
uitgelegd. Dit beginsel heeft belangrijke raakvlakken met het legaliteitsbeginsel. In
paragraaf 5.3.2 ga ik daar verder op in.

Op dit moment wil ik met name wijzen op het feit dat het rechtszekerheidsbeginsel
op gespannen voet lijkt te staan met het rechtsbegrip zoals Dworkin dat verdedigt.
Dit rechtsbegrip gaat er immers van uit dat het recht veel meer omvat dan alleen het
gepositiveerde recht (in wetten. regels, jurisprudentie, enz.). Er is dus ook recht dat
niet op een bepaalde wijze is gepubliceerd en dus ook niet zonder meer kenbaar
behoeft te zijn. Dit geldt met name voor rechtsbeginselen. zoals het beginsel van
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.26 Het recht als integer systeem gaat er echter
vanuit dat het recht zijn oorsprong vindt in de sociale rechtspraktijk. Een belangrijk
beginsel van die praktijk is het beginsel van rechtszekerheid. De richter zal bij het
beslechten van een geschil op zoek gaan naar de oplossing die de desbetreffende
sociale rechtspraktijk het beste weergeeft. Daarbij zal hij de voorspelbaarheid van
het recht nadrukkelijk meewegen als er ingrijpende rechtsgevolgen aan de hande-
lingen van de burger zijn verbonden. Hij zal dan hoge eisen stellen aan die voorspel-
baarheid en bijvoorbeeld nagaan of de rechtsregels voldoende kenbaar waren of
konden zijn. Het is echter ook mogelijk dat hij daar minder waarde aan hecht omdat
er zich in de rechtspraktijk ontwikkelingen hebben voorgedaan waardoor de burger
de gevolgen van zijn handelingen (objectief bezien) kon verwachten. Anderzijds is
het ook mogelijk dat burgers met hun handelingen bewust wettelijke grenzen
hebben opgezocht en geen bescherming meer mogen verwachten van het rechts-
zekerheidsbeginsel. Het beginsel staat dus niet op gespannen voet met het rechts-
begrip van Dworkin. Integendeel, het maakt daar een belangrijk en onverbrekelijk
deel van uit. Bovendien blijkt uit de voorbeelden nogmaals dat een rechtsbeginsel
een extra dimensie heeft, namelijk van belang en gewicht.

5.2 Dialectisch verband tussen normen en feiten

Hiervoor beschreef ik al dat het rechtsvindingproces een betrekkelijk eenvoudig en
logisch model lijkt, dat uit drie stadia bestaat: 1. vaststelling van de feiten, 2. uitleg
van de normen en 3. toepassen van de normen op de feiten. Vranken beschrijft het
rechtsvindingmodel aan de hand van twee cirkels. De eerste cirkel heeft betrekking
op het rechtsbegrip. De tweede cirkel gaat over de wisselwerking tussen normen en

24. Zie Gribnau 2006, p. 39-51.
25. Vgl. Happl 1996, p. 31.
26. Het lijkt  er  op  dat de constatering  dat het recht  mede is gebaseerd  op een (ongeschreven)
rechtszekerheidsbeginsel, tot rechtsonzekerheid leidt
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feiten. Omdat beide cirkels verband houden met elkaar noemt hij het rechtsvinding-
proces 'de kwadratuur van de cirkel'.27 In de voorgaande paragrafen ben ik ingegaan

op het rechtsbegrip en de positie van het belastingrecht. Dit heeft met name
betrekking op de normkant van de problematiek (het tweede stadium). Bij de
beschrijving van de wirtschaftliche Betrachtungsweise ben ik al wat meer ingegaan
op het derde stadium. de relatie tussen normen en feiten. Feiten zullen niet altijd
klip en klaar op de normen passen, net zomin als de normen altijd passen op de
feiten. Normen en feiten zullen als het ware voor elkaar 'pasklaar' moeten worden
gemaakt. Normen zullen moeten worden uitgelegd in het licht van de feiten en/of de
feiten zullen moeten worden uitgelegd in het licht van de normen. Alleen al om die
reden past het rechtsvindingproces niet in een statisch logisch model. Voorts zal
hierna blijken dat er geen drie stadia zijn in het rechtsvindingproces, maar dat het
een problematiek betreft waarbij normen en feiten elkaar voortdurend raken en in
elkaar overlopen. In die zin is de kwadratuur van de cirkel, zoals Vranken die
beschrijft met twee dimensies, namelijk de normkant (het rechtsbegrip) en de
wisselwerking met de feiten (dialectische kant), een adequater model.

5.2.1 Het syllogistische model

Om een goed inzicht te krijgen in deze materie. is het zinvol de problematiek te
benaderen vanuit het syllogistische model. Het derde stadium in dit model heeft
betrekking op de wisselwerking tussen feit en norm. Indien het zwaartepunt van de
beslissing van de rechter ligt op de feitenuitleg, kan deze uitleg geschieden in het
licht van de toepasselijke norm. Indien het zwaartepunt ligt op het terrein van de
uitleg van de norm, kan de norm worden uitgelegd in het licht van de vastgestelde
feiten. Het derde stadium beweegt zich tussen het eerste en tweede stadium. Je zou
zelfs kunnen zeggen dat het een natuurlijk onderdeel is van de eerste twee stadia. De
vraag dringt zich nu op of het een proces is dat los staat van de eerste twee stadia.
dan wei of het eerste en tweede stadium vloeiend in elkaar overlopen juist door dat
derde stadium. Of dat er in feite sprake is van andere dimensies.

Bij een zuiver syllogistisch model staan feiten los van normen. Nadat de feiten zijn
vastgesteld kun je via subsumptie deze toepassen op de normen. Daaruit rolt een
beslissing voort. De benadering dat feiten en normen niet los van elkaar staan en
elkaar wederzijds beinvloeden, wordt aangeduid met de term 'dialectiek'. De filosoof
Hegel schrijft (vrij vertaald) over dialectiek: "Er zijn drie aspecten in elke gedachte
die logischerwijs bestaand en waar zijn: de abstracte of rationele vorm die zegt wat
iets is: de dialectische negatie die zegt wat iets niet is; het speculatief concrete
begrijpen: A is ook dat wat het niet is. A is niet-A. Deze drie aspecten (...) behoren
tot elk filosofisch concept. Elk concept is rationeel. is volstrekt tegengesteld aan een
andere en is verenigd in een begrijpen tezamen met zijn tegengestelden. Dit is de
definitie van dialectiek." Dit houdt in het kader van de rechtsvinding in dat normen
enkel kunnen bestaan - enkel waarde en inhoud hebben - in relatie tot feiten.
Bovendien hebben feiten slechts waarde - relevantie - in relatie tot normen. Een

27.Vranken 1995, p. 71.
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norm zonder feiten is niets. Van Dunn6 spreekt over een 'blanketnorm:28 Voorts
heeft een feit zonder norm evenmin waarde; het is geen rechtsfeit. Slechts in hun
onderlinge verhouding komen beiden tot (hun) 'recht'. Het zijn als het ware twee
zijden van 66n medaille. In een dialectische benadering zijn feiten en normen dus
slechts relevant voor zover ze met elkaar verbonden zijn. Voor het recht is dit
essentieel omdat het de verhouding tussen mensen bepaalt en invloed heeft op
(toegepast wordt in) het individuele geval. De essentie van rechtsvinding is dan om
het recht toe te passen door middel van een beslissing in het individuele geval. In de
beslissing verenigen zich de relevante feiten en normen. Overige feiten en normen
zijn niet van belang op het desbetreffende geval. De dialectische benadering maakt
dus geen scherp onderscheid tussen de verschillende stadia. Het zijn twee stadia 'die
in wezen 66n organisch geheel vormen'.29

5.2.2 Wisselwerking tussen normen en feiten

Er is een aantal opvattingen over de oorzaken die ten grondslag liggen aan de
dialectische benadering en de wijze waarop de wisselwerking tussen feit en norm
vorm krijgt. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen de normatieve. de
hermeneutische en de functionele rechtsleer.30

De normatieve benadering 1 gaat uit van een drietal relevante factoren. Allereerst is
daar de rechter die een rol vervult als oordelend mens. De tweede factor is de casus

(de feiten) en de derde factor is de maatschappelijke context (de normen). Elk van
die factoren heeft een relatie met een waardesysteem. Bij de rechter is dat het
persoonlijke waardesysteem; de waarden die de rechter belangrijk vindt en het
rechtssysteem zoals hij zich dat denkt. Bij de casus is dat het waardesysteem dat in
het rechtsgeschil besloten ligt; welke waarden zijn relevant en conflicteren in casu?

Bij de maatschappelijke context moeten we denken aan het waardesysteem dat in
het rechtssysteem van de maatschappij is terug te vinden; welk rechtsbegrip ligt
daaraan ten grondslag en op welke waarden is de maatschappij gebaseerd? De
rechter dient vervolgens te beslissen waarbij hij een oordeel geeft dat wordt
beinvloed door de verschillende, op elkaar inwerkende, waardesystemen.

In de hermeneutische methode32 gaat men uit van kennisverwerving door de rechter
omtrent de feiten en normen. Omdat de rechter de persoon is die de kennis moet
verwerven, vindt dit proces plaats vanuit het perspectief van de rechter. Vanuit zijn
perspectief bepaalt de rechter wat de inhoud en betekenis is van de feiten en
normen. Dit wordt beinvioed door de wijze waarop hij naar het recht kijkt; hij gaat
uit van een bepaald beeld dat hij heeft over het recht (een 'Vorverstandnis').33

28.Van Dunnt 1984, p. 19.
29.Van Dunnt 1984, p. 19
30. Voor een korte beschrijving van de drie methoden verwijs ik naar Pontier 1988, p. 52 e.v.
31.Van Dunnt 1984.
32.Vranken 1995.
33. Het woord 'Vorverstandnis' is ontleend aan her werk van Esser (1972).
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Vanuit dat beeld zal hij kennis verwerven over de feiten en normen. inhoud en
betekenis daaraan toekennen en beslissen wat recht is in de individuele casus.

De functionele rechtsleer 4  gaat uit van de gedachte dat het gedrag (Behaviour) van
de juristen. wetgevers, rechters, burgers enzovoort in een vaste verhouding (een
functie) staat tot enerzijds de verschillende rechtsnormen (Positive law) en ander-
zijds de concrete omstandigheden (Environment). In een formule: B = fPE. Bij de
rechtsvinding is het recht dus niet de enige relevante factor. Het recht wordt opgevat
als een sociale rechtspraktijk. Daarin zijn normen en rechtsbeginselen van belang,
maar ook het systeem waarop het recht is gebaseerd. Deze facetten komen voort uit
en zijn gebaseerd op feitelijke situaties en deze feitelijke situaties van hun kant
hebben weer invloed op die facetten. Dit is de context waarin een beslissing moet
worden genomen over de casus.

De kern van de drie beschreven methoden is dat alle feiten worden gelnterpreteerd
tegen de achtergrond van daarvoor in aanmerking komende normen en anderzijds
dat een van de feiten geabstraheerde norm geen betekenis heeft en uitgelegd moet
worden in het licht van die feiten. Aan de wederzijdse wisselwerking ontlenen beide
elementen hun waarde. Norm en feit worden aldus op een dialectische wijze met
elkaar in verbinding gebracht. Er is dus geen verschil van mening over het feit dAt er
een wisselwerking is tussen feiten en normen. Dit proces van wisselwerking kan zich
op een aantal manieren openbaren. Daarbij kan enerzijds de nadruk liggen op het
vinden van de relevante feiten of de uitleg daarvan in het licht van een - zich min of
meer opdringende - norm. Anderzijds kan de nadruk liggen op het vinden van de
juiste norm of de uitleg daarvan in het licht van een - zich min of meer opdringend -
feitencomplex. Veelal zal het echter een combinatie van die twee zijn. Vranken
schrijft dat de rechter "heen en weer (pendelt) tussen de feiten (...) en de
materieelrechtelijke normen die hij in het concrete geval wil toepassen. Verschui-
vingen in samenstelling betekenis en perspectief van het een werken door in het
ander. De rechter is een instrument van het recht en heeft in het proces van
rechtsvinding tot taak om in de individuele casus het recht te vinden. De wissel-
werking tussen feiten en normen vindt plaats in de sociale rechtspraktijk en de
rechter dient te onderzoeken wat de specifieke relatie daartussen is in die casus".35

5.2.3       Normgerelateerde of feitelijke werkelijkheid

Een feit is een rechtsfeit, als het feit van belang is voor de toepassing van de
relevante norm. De keuze van de relevante feiten, de waardering van die feiten, de
keuze van de toe te passen norm en de uitleg van die norm zijn. zoals we hebben
gezien, kwesties die elkaar wederzijds beinvloeden. De methodiek is weliswaar
dezelfde als in andere rechtsgebieden (privaatrecht, strafrecht enz.), maar bij de
keuze en de uitleg van normen en feiten slaat het belastingrecht nogal eens een
(relatieO autonome weg in. Volgens Geppaart 'kan (de conclusie) geen andere zijn

34. Ter Heide 1965 en Schoordijk 1972.
35. Vranken 1995, p. 72.
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dan dat het in het belastingrecht niet louter gaat om de economische werkelijkheid.
Het gaat om de feitelijke grondslag, al dan niet privaatrechtelijk omschreven, waarop
de wetgever de belastingheffing richt. Deze feitelijke grondslag moet worden ge-
kwalificeerd in het licht van de door de wetgever gegeven fiscale rechtsnormen".36
In 1997 schrijft hij dat "bij de rechtsvinding (...) aldus eerst (moet) worden
onderzocht in welke mate de normstelling fiscaalrechtelijk is".37 Langereis stelt
'dat de rechter bij de interpretatie van een begrip in een belastingwet en derhalve bij
het onderzoek naar de voor de toepassing van dat begrip relevante feiten zal moeten
nagaan wat de functie van die rechtsnorm is, bezien vanuit haar strekking".38

Gegeven de wisselwerking tussen rechtsnormen en feiten zal de rechter. en dus ook
de fiscale rechter, in een individuele casus een bepaald perspectief kiezen om tot een
beslissing te komen. Met name bij moeilijke gevallen, zijnde gevallen waarbij niet
direct duidelijk is welke feiten relevant zijn en hoe ze gewaardeerd moeten worden
en/of gevallen waarbij onzeker is welke norm van toepassing is en hoe deze moet
worden uitgelegd. is het voor de rechter niet eenvoudig om een perspectief te
kiezen. Moet hij de casus benaderen vanuit de keuze voor en de uitleg van norrnen of
de keuze voor en de uitleg van feiten?39 Het perspectief houdt ook verband met de
motivering die de rechter aan de beslissing ten grondslag legt. Is het een feitelijk
of een rechtsoordeel? Uiteindelijk zal de beslissing van de rechter gebaseerd zijn op
een feitencomplex; een juridische werkelijkheid. Deze juridische werkelijkheid kan
een feitelijke werkelijkheid zijn, maar zal meestal ook een werkelijkheid zijn die is
beinvloed door het rechtsnormenstelsel.

Naar mijn mening geldt als uitgangspunt dat op alle rechtsterreinen de juridische
werkelijkheid van belang is. Het is echter mogelijk om de werkelijkheid op ver-
schillende manieren te interpreteren. Het is een kwestie van perspectief. Een object
kan (bijvoorbeeld in een driedimensionale omgeving), vanuit meerdere kanten
bezien, een telkens afwijkend beeld geven. Voor het recht is een zelfde vergelijking
mogelijk. Men kan het feitencomplex namelijk vanuit verschillende hoeken bekij-
ken. Het is de taak van de rechter om het feitencomplex vanuit zoveel mogelijk
hoeken te bekijken en zoveel mogelijk in zijn totaliteit te bezien en vervolgens het
juiste juridische perspectief te kiezen. Het is een proces waarin de rechter 'pendelt
tussen de feiten en de normen' en hij voortdurend zijn blik bijstelt. Uiteindelijk heeft
hij het juiste juridische perspectief gevonden en zijn focus scherp gesteld. Vranken
schrijft dat er sprake is van "een continue proces van beginnen, bijstellen, toespitsen,
opnieuw bekijken en uiteindelijk de knoop doorhakken".40 In bepaalde gevallen zal

36. Geppaart 1994, p. 86.
37. Geppaart 1997, p. 175.
38. Langereis 1988, p. 18.
39. De gedachte dat de rechter kan kiezen voor een bepaald perspectief, lijkt overigens in strijd te zijn
met de objectieve invalshoek van de constructieve interpretatie. Bij de constructieve interpretatie is de
rechter een instrument van het recht en is er geen ruimte voor autonome (subjectieve) elementen.
zoals een perspectielkeuze. Ook hier geldt echter dat verschillende rechters weliswaar verschillende
invalshoeken kunnen kiezen, maar er uiteindelijk Zin de (meest) juiste invalshoek zal zijn.
40. Vranken  1995,  p.  73.
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de rechter het feitencomplex dan vanuit een economische invalshoek bekijken en
daarmee een economische werkelijkheid vaststellen, namelijk als een economische
benadering relevant kan zijn voor de toe te passen norm. In dergelijke situaties is de
norm weliswaar van belang voor het al of niet op economische wijze interpreteren
van de feiten, maar ligt de nadruk op de vaststelling van de feiten.

Het begrip'werkelijk' wordt ook in een andere context gebruikt. Hijmans betoogt dat
rechtsinstituten (waaronder bepaalde rechtsvormen) slechts een ordening beogen te
geven. 1 Het zijn echter geen normen als zodanig. De voornaamste rechtsbron is
volgens hem de werkelijkheid zelf. De rechtswetenschapper dient eerst de werkelijk-
heid te kennen alvorens hij wetenschap krijgt van rechtvaardig en onrechtvaardig.

Hijmans ziet recht dan ook als het inschatten van de relevante maatschappelijke
verhoudingen. Hij betoogt dat we ons vrij moeten maken van de wet. Hiermee
verdedigt hij naar mijn mening ten eerste dat bij de beoordeling van feiten de
uiterlijke vorm niet zozeer van belang is als wei de maatschappelijke werkelijkheid
en ten tweede dat deze maatschappelijke werkelijkheid moet worden beoordeeld
aan de hand van de relevante maatschappelijke verhoudingen. De feiten moeten ten
opzichte van elkaar en in relatie tot de maatschappelijke verhoudingen (het recht) in
de juiste context worden geplaatst. Pas dan kan de rechtswetenschapper beoordelen
wat rechtvaardig en onrechtvaardig is.

Schoken beschrijft in zijn Algemeen Deel de verschillende rechtsvindingfactoren. Bij
een drietal factoren raakt hij de onderhavige materie. Bij de teleologische inter-
pretatie wordt de regel naar zijn bedoeling uitgelegd. De rechter wil het doel helpen
verwezenlijken omdat het maatschappelijke leven zelf er om vraagt. Deze inter-
pretatiefactor heeft voor mijn gevoel een sterke verwantschap met de benadering
van Hijmans. In de sfeer van de analogische wetstoepassing constateert Scholten dat
een norm wordt herleid tot een algemene, niet in de wet neergeschreven. regel van
waaruit vervolgens tot het bijzondere geval wordt geconcludeerd. De rechtsregel
wordt opgerekt om het gelijk(waardig)e geval daaronder te brengen. Ook bij de
rechtsverfijning komen we. aldus Scholten. tot onze conclusie door ontleding van de
wettelijke regeling en herleiding daarvan tot een algemene grondslag. Doch hier
doen we dat niet om in het ongelijke de gelijkheid, maar in het gelijke de ongelijk-
heid te constateren. Bij de laatste twee rechtsvindingfactoren beschrijft Scholten een
onderdeel van het rechtsvindingproces waarbij de werkelijkheid meer vanuit de
normstelling wordt benaderd. De rechter is dan kennelijk in de situatie terecht-
gekomen dat een norm zich niet zonder meer opdringt. Het feitenmateriaal kan
vanuit verschillende perspectieven zijn bekeken, maar leidt in dit geval niet tot een
eenduidige keuze voor een bepaalde toe te passen norm. Hier tekent zich een
tweede perspectief af.

Enerzijds is het dus mogelijk dat er vanuit het feitenmateriaal zich een (al of niet
economische) feitelijke werkelijkheid opdringt waar eenvoudig een norm bij is te
vinden. Anderzijds zullen er situaties zijn waarbij de feitelijke werkelijkheid

41. Humans 1910.
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onvoldoende duidelijk is en de rechter, vanuit een zich opdringende (al of niet
economische) norm(uitleg), een normgerelateerde werkelijkheid constateert. Bij het
bestuderen van de casus zal een bepaalde oplossingsrichting zich in zekere mate
opdringen; het is de richting waarvoor de sterkste aanknopingspunten en argumen-
ten zich aandienen. Het is dus afhankelijk van de mate waarin de verschillende
oplossingsmogelijkheden zich opdringen, in welk perspectief de rechter terecht-
komt. In hoofdstuk 6 zal de juridische werkelijkheid worden onderzocht vanuit het
perspectief van de fiscale rechtsnormatiek. Dit is het perspectief waarbij de feiten
worden uitgelegd in het licht van een zich opdringende (economische) norm. In deze
benadering staat de keuze en de uitleg van de norm voorop. In dat kader is van
belang of de vaststelling dat een feit een rechtsfeit is, een bezigheid is die zich
afspeelt in de sfeer van de normtoepassing en, zo ja, in hoeverre deze vaststelling
wordt beTnvloed door een zich, vanuit de normtoepassing, opdringende (economi-
sche) werkelijkheid. In hoofdstuk 7 wordt aandacht besteed aan de feitelijke (fiscale)
werkelijkheid. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan de vraag in hoeverre
feiten realiteitswaarde hebben en in welke mate feiten op een economische wijze
geYnterpreteerd kunnen worden.

We zullen constateren dat de zoektocht naar de feitelijke werkelijkheid zich met
name bezighoudt met het vaststellen van de reele feiten, en dus ook het ontkennen
van gefingeerde feiten. Verder zullen we merken dat de zoektocht naar de normge-
relateerde werkelijkheid zich met name bezighoudt met het waarderen van reele
feiten. De reele feiten worden getoetst aan de rechtsnormen en op basis daarvan
wordt er een bepaalde lading en zwaarte aan toegekend waardoor het al of geen
'rechtsfeiten' zijn.

5.3 Positie van het belastingrecht

5.3.1 Inleiding

Geppaart heeft in zijn dissertatie onderzocht of de fiscale rechtsvinding afwijkt van
de rechtsvinding in het gemene recht. Hij behandelt achtereenvolgens de verschil-
lende factoren van rechtsvinding en concludeert dat "de fiscale rechtsvinding aan de
hand van de wet geenszins wordt gekenmerkt door methodologische afwijkingen
ten opzichte van de algemene rechtsvindingproblematiek. Veeleer ligt daarin be-
sloten dat de rechter in belastingzaken zoveel mogelijk aansluit bij de algemene
methoden van rechtsvinding". 2 Een van de aspecten die invloed kan hebben op
de rechtsvinding in het fiscale recht en tot afwijkingen kan leiden ten opzichte van
de algemene rechtsvinding, is het legaliteitsbeginsel. Dit beginsel is neergelegd
in artikel 104 van de Grondwet (voorheen artikel 188, tweede lid, van de Grondwet)
en houdt in dat belastingen slechts geheven kunnen worden uit hoofde van de wet.
Deze materie wordt hierna als eerste behandeld. Daarna behandel ik een tweetal
andere tendensen tot afwijking van de algemene rechtsleer die door Geppaart
zijn onderzocht: de autonomie van het belastingrecht en de wirtschaftliche

42. Geppaart 1965. p. 125.
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Betrachtungsweise (economische beschouwingswijze). De autonomie van het be-
lastingrecht kan gevolgen hebben op het gehele terrein van het fiscale recht. De
economische benadering komt pas aan de orde op die terreinen waar economische
processen invloed hebben op de normstelling.

5.3.2 Legaliteitsbeginsel

De heffing van belastingen maakt een inbreuk op het eigendomsrecht van het
rechtssubject. Aangezien dit, in een staatsbestel waarin de vrijheid en de persoon-
lijke levenssfeer van de rechtssubjecten centraal staan, als een zware inbreuk wordt
ervaren. is de heffing van belastingen met sterke waarborgen omgeven. Een derge-
lijke inbreuk is slechts te aanvaarden als deze is gebaseerd op een democratisch tot
stand gekomen wettelijke regeling. In artikel 104 van de Grondwet is daarom
geregeld dat belastingen geheven moeten worden uit hoofde van een wet (het
legaliteitsbeginsel). Het krachtenveld tussen de wetgevende en rechtsprekende
macht heeft in het fiscale recht door het legaliteitsbeginsel een extra dimensie. In
de fiscale literatuur spitste de discussie zich in het verleden veelal toe op de
spanning tussen het legaliteitsbeginsel en analogie. Een analogische rechtstoepas-

sing werd gezien als de enige situatie waarbij de rechter tot een beslissing kwam
door zelf, omdat er geen wettelijke regeling is, een regel op te stellen voor het
desbetreffende rechtsgebied. Alle andere rechtsvindingfactoren werden gezien als
interpretaties, vanuit verschillende hoeken of achtergronden. van bestaande wette-
lijke regelingen. Bepaalde schrijvers waren echter van mening dat ook in andere
gevallen er spanning ontstaat tussen de taak van de wetgever en die van de rechter.
Zo is Antal het niet eens met die gevallen waarin de rechter dusdanig ver gaat dat hij
zijn eigen afwijkende mening in de plaats stelt van de duidelijke tekst van de wet.
Wanneer de rechter hoe langer hoe meer de taak van de wetgever gaat vervullen

worden de grenzen tussen de wetgevende en de rechtsprekende macht steeds
verder verwaterd en heeft o.a. de rechtszekerheid daarvan te lijden". 3 Sikkelerus
merkt op dat in het belastingrecht nog steeds omstreden is of de analogische
wetstoepassing geoorloofd is als daarmee meer belasting zou worden geheven
dan zonder die toepassing zou zijn verschuldigd.44 Geppaart heeft in dit kader de
staatsrechtelijke literatuur onderzocht en trekt daaruit de conclusie dat het desbe-
treffende artikel in de Grondwet gezien wordt als een bevoegdheidstoedeling
waarbij de regering "slechts krachtens opdracht van de wetgever op belasting-
rechtelijk gebied regelend mag optreden".45 Uit de onderzochte literatiur blijkt
volgens hem niet dat het een voorschrift bevat voor de uitlegging van belasting-
wetten.

Het legaliteitsbeginsel is op te delen in twee belangrijke beginselen. Enerzijds het
beginsel dat belastingen slechts kunnen zijn gebaseerd op een regeling die de

43. Antal  1956, p. 21.
44. Sikkelerus  1965,  p.  56.
45. Geppaart  1965, p. 87-88.
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wetgever heeft uitgevaardigd (formele rechtszekerheid). Het andere beginsel is dat
het belastingrecht kenbaar moet zijn (materiele rechtszekerheid). De vraag of, en zo
ja, in hoeverre de belastingplicht rechtstreeks uit de wet moet voortvloeien, behelst
een aantal aspecten, onder meer op het terrein van de bevoegdheden van de rechter.
Dit omvat de vraag 6f de rechter op een autonome wijze de wet mag uitleggen en, bij
bevestigende beantwoording in hoeverre dit mag. Hoewel een beslissing altijd zijn
grond dient te vinden in de wet, behelst het rechtsbegrip veel meer dan die wet. Dit
betekent dat een beslissing, hoewel gegrond op het recht, niet zonder meer voort
behoeft te vloeien uit de wettelijke regelingen of een uitleg van die regelingen.

Het tweede onderdeel van het legaliteitsbeginsel is dat het belastingrecht kenbaar
moet zijn (materiele rechtszekerheid). Happa beschrijft een aantal factoren waar-
door het legaliteitsbeginsel in de loop der jaren een andere invulling heeft ge-
kregen.46 Hij wijst op de ontwikkeling naar een sociale verzorgingsstaat waardoor
bestuursorganen vaak ruime discretionaire bevoegdheden hebben gekregen. In het
belastingrecht is echter nog steeds in sterke mate sprake van gebonden beschik-
kingen. Desalniettemin constateert hij dat ook in het belastingrecht het toepassen
van wetgeving niet in alle gevallen een zaak is van eenvoudige subsumptie. Op dat
punt vet'schilt het belastingrecht niet met andere rechtsgebieden. Het is dus lang
niet altijd op voorhand duidelijk wat in de desbetreffende casus als recht heeft te
gelden. Dit wordt nog eens versterkt door de complexiteit van het belastingrecht en
door het feit dat de maatschappelijke verhoudingen waarop het belastingrecht
betrekking heeft, voortdurend aan grote veranderingen onderhevig zijn. Geppaart
heeft beargumenteerd dat het ook nimmer de bedoeling is geweest van de wetgever
om met artikel  104 van de Grondwet af te dwingen dat het belastingrecht kenbaar is
uit de wet zelf. Uiteraard is het weI zo dat een belangrijke onderliggende gedachte
van het beginsel, dat het recht kenbaar is. moet worden gewaarborgd. In ons
rechtsstelsel is de wet een zeer wezenlijke rechtsbron, maar het bevat regelingen
die voortdurende invulling en aanvulling behoeven. Het recht kan echter ook op een
andere wijze kenbaar zijn voor belastingplichtige.

Geppaart ziet een tweetal aspecten in de algemene theoretische beschouwingen
over rechtsvinding die afwijkend kunnen zijn bij de fiscale rechtsvinding "In de
eerste plaats is in veel gevallen sprake van een nogal eenzijdige orientatie op de rol
van de rechter in civielrechtelijke zaken, waarbij de wetgever veelal een betrekkelijk
grote vrijheid aan de rechter geeft bij de rechtsvinding. Maar daarvan is in het
publiekrecht gewoonlijk aanzienlijk minder sprake. Voor belastingkundigen zijn die
beschouwingen dan ook vaak een brug te ver. In de tweede plaats worden veel
theoretische beschouwingen gekenmerkt door de nadruk die wordt gelegd op meer
rechterlijke vrijheid zonder dat voldoende houvast wordt gegeven voor de wijze
waarop de rechter dan van deze grotere vrijheid gebruik dient te maken".47 Het

46. Happe 1996, p. 13 e.v.
4Z Geppaart 1997, p. 174.
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verschil waarop hij doelt, is het feit dat het civiele recht betrekking heeft op het
gedrag van en de verhoudingen tussen burgers onderling terwijl het fiscale recht
(evenals bijvoorbeeld het strafrecht) betrekking heeft op handelingen van natuur-
lijke en rechtspersonen waaruit verplichtingen voortvloeien ten opzichte van de
overheid. Happ6 wees hier ook al op.

Van belang is om vast te stellen dat de rechter de woorden en bedoelingen van de
wetgever zo goed mogelijk dient te interpreteren en daarbij het rechtsgevoel dat in
de maatschappij leeft tot uitdrukking te brengen. Belastingen worden dus niet alleen
geheven uit hoofde van de wet, maar ook uit hoofde van het recht zoals dat zich in
de sociale rechtspraktijk ontwikkelt. Het antwoord op de vraag in hoeverre de
rechter daarbij terughoudend moet optreden. wordt begrensd door de kenbaarheid
van dat recht. Schoordijk gaat ook in op de spanning tussen het legaliteitsbeginsel en
de autonome rechtsvinding.48 Hij vraagt zich af of het legaliteitsbeginsel niet in
wezen een verbod op analogie inhoudt. Hij schrijft dat analogiseren in het belasting-
recht ingang heeft gevonden. De vraag is alleen, waar ligt de grens van dit
analogiseren?49 Uitgaande van een autonome rechter. hetgeen Schoordijk doet.
worden de grenzen bepaald door de rechter. Volgens hem is dit niet gevaarlijk
want de taakopvatting van de rechter dient te passen in het juridische cultuurbeeld.
En als dit is geworteld in een staatsbestel dat democratische waarden hoog in het
vaandel heeft staan, is vrees ongegrond. Geppaart heeft gezegd dat analogiseren
daar begrensd wordt, waar een redelijke belastingplichtige geen aanspraak te zijnen
laste van de zijde van de fiscus meer behoeft te verwachten; het resultaat van deze
rechtsvinding moet door een redelijke belastingplichtige derhalve voor mogelijk
kunnen worden gehouden. Waar de norm niet meer kenbaar is, is volgens Geppaart
niet langer sprake van de kracht van een wet. Schoordijk stelt hierbij enkele
vraagtekens. Hij vraagt zich af of de aan de wet ten grondslag liggende norm een
statisch gegeven is. Voorts geeft hij aan dat er bij ontwikkelingen in het denken bijna
altijd voortekenen zijn geweest waarin die richting was te onderkennen. Die
voortekenen zijn met name te vinden in het fiscale forum. 'Een rechter die zich
hierop richt, vaart op een goed kompas'.

De opvattingen van Schoordijk en van Geppaart draaien volgens mij om het
antwoord op de vraag op welke wijze het recht voor de contribuabele kenbaar
moet zijn. Geppaart verdedigt dat analogiseren wordt begrensd. De contribuabele
heeft er recht op om beschermd te worden tegen hetgeen achter die grens ligt. De
bescherming houdt in dat het recht met behulp van objectieve bronnen en inter-
pretatiemethoden voor hem kenbaar moet zijn; het bestaande recht heeft in zijn
ogen in een bepaalde mate een conserverend karakter. Schoordijk stelt zich op het
standpunt dat een maatschappij zich ontwikkelt en daarmee haar normen zich
ontwikkelen. De kenbaarheid van de inhoud van een norm ligt. in het zicht op en het
inzicht in de gewijzigde maatschappelijke verhoudingen. Beide schrijvers toetsen de
kenbaarheid van het recht aan heteronome factoren. Geppaart ziet daarbij met name

48. Schoordijk 1997, p. 935 e.v.
49. Voor een analyse van de discussie in Duitsland verwijs ik naar SchOn  1998, p. 74 e.v.
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een rol voor methodologische mechanismen (objectieve bronnen en interpretatie-
methoden) terwijl Schoordijk veel meer de sociale rechtspraktijk als toetssteen
hanteert.

In zijn dissertatie wijst Happl nog op een andere methode waardoor kan worden
gerealiseerd dat het recht kenbaar is. Door de complexiteit van het belastingrecht en
de zich voortdurend en ingrijpend ontwikkelende maatschappelijke verhoudingen.
is het niet meer mogelijk dat de wetgever alles kan regelen via wetten en evenmin
dat met nieuwe wetgeving adequaat in kan worden gespeeld op ontwikkelingen. Hij
signaleert een sterke behoefte aan en toename van lagere regelgeving in het
belastingrecht; 'de eis van nadere normering:50 De toename van het gebruik van
algemene maatregelen van bestuur is veelal gebaseerd op het eerste element van het
legaliteitsbeginsel, dat belastingen voort moeten vloeien uit een door de wetgever
uitgevaardigde regeling. Het heeft ook tot gevolg dat het recht meer kenbaar is. De
toename van het gebruik van beleidsregelingen is gebaseerd op dat tweede element;
de kenbaarheid van het recht. Dit geldt ook voor de toename van standpunten die.
op verzoek van de belastingplichtige, vooraf door de fiscus worden ingenomen ter
zake van concrete casus. De grote hoeveelheid lagere regelgeving vloeit dus mede
voort uit de toegenomen behoefte aan kenbaar (voorspelbaar) recht en komt aan die
behoefte tegemoet.

Concluderend kan worden gesteld dat het legaliteitsbeginsel, door het ingrijpende
karakter van belastingen en de dynamiek van het belastingrecht, een bijzondere
dimensie heeft. Juist op dit terrein is de kenbaarheid van het recht (de voorspel-
baarheid van de beslissing) van groot belang. Methodologisch zie ik echter geen
verschil met andere rechtsterreinen. Ook in het belastingrecht dient de rechter het
recht aan de hand van heteronome factoren te zoeken in de sociale rechtspraktijk.
Het instrumentarium dat hij daarbij gebruikt en de omgeving waarin hij het recht
zoekt, zijn dezelfde als op andere rechtsterreinen. Het vraagt echter weI. zoals Happ6
beschrijft. om een grotere regeldichtheid en een grotere regelbereidheid bij de
fiscus: dit alles vanuit het besef dat de contribuabele recht heeft op zekerheid vooraf
over de fiscale gevolgen van voorgenomen handelingen. Met dit laatste wordt recht
gedaan aan de bijzondere dimensie in het belastingrecht van het legaliteitsbeginsel.

5.3.3 Autonomie van het belastingrecht

Het tweede onderwerp dat om aandacht vraagt bij de bepaling van de positie van het
belastingrecht, is de vraag of het belastingrecht een autonome positie inneemt.
Met autonomie wordt in dit kader bedoeld het autonome karakter van het fiscale
recht (haar normen en begrippen) ten opzichte van andere rechtsgebieden en dus
niet een, door bepaalde schrijvers veronderstelde, autonome positie die de rechter
heeft in het rechtsvindingproces.

50. Happe 1996, p. 32.
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In zon dissertatie gaat Geppaart in hoofdstuk IV uitgebreid in op de autonomie van
het belastingrecht. Hij omschrijft de leer van de autonomie van het belastingrecht als
de vraag naar de mate waarin het belastingrecht zijn zelfstandigheid markeert
tegenover andere delen van de wetenschap. Dit onderzoek omvat twee aspecten:
het legislatieve aspect. op welke wuze accentueert de wetgever de autonomie en het
interpretatieve aspect, op welke wijze is de rechter gebonden aan begripsvorming in
andere delen van het recht. Er zijn drie stromingen te onderkennen. Ten eerste de
binding aan het burgerlijk recht (tot circa 1900), vervolgens de zelfstandigheid van
de rechter (vanaf circa 1900) en ten slotte de eenheid van de rechtsorde. Deze laatste
is een synthese waarbij enerzijds wordt erkend dat het belastingrecht in de
algemene rechtsorde moet passen en anderzijds dat de eigen aard een zelfstandige
begripsvorming kan rechtvaardigen. Geppaart heeft een voorkeur voor de eenheid
van de rechtsorde. Meer concreet houdt dit in dat op legislatief niveau zoveel
mogelijk wordt aangeknoopt bij deugdelijk materiaal uit het algemene recht, maar
als dit er niet (afdoende) is, moeten zelfstandige begrippen worden gebruikt. Op
interpretatief niveau dienen civielrechtelijke begrippen in beginsel te worden uit-
gelegd conform hun oorspronkelijke betekenis, maar als enige factor van rechtsvin-
ding dit vereist, moet volgens Geppaart worden afgeweken. De uitleg van
civielrechtelijke begrippen is uit hoofde van de eenheid van rechtsorde in eerste
instantie dus afhankelijk van de civielrechtelijke inhoud daarvan, aldus Geppaart.

De eigen aard van het belastingrecht kan vervolgens een zelfstandige begripsvor-
ming rechtvaardigen. Een dergelijke autonome begripsvorming is volgens Geppaart
gerechtvaardigd indien de fiscale normen, uit kracht van erkenning door de wet, in
beginsel op 66n niveau staan met civielrechtelijke normen. Subsumptie dient dan te
geschieden aan de hand van een eigen fiscaairechtelijke kwalificatie. Enerzijds door
vastlegging van de fiscale rechtsregels en anderzijds door het vaststellen van de
werkelijke fiscale grondslag. Van Houte drukt dit aldus uit: "lndien de werkelijkheid
op zijn fiscale aspecten moet worden beoordeeld. zal deze werkelijkheid fiscaal
gefilterd moeten worden".51 Autonome rechtsvinding dient volgens Geppaart ove-
rigens niet alleen op grond van de eenheid van rechtsorde terughoudend te worden
gehanteerd, maar ook uit hoofde van het legaliteitsbeginsel (met name het ken-
baarheidsvereiste). Begrippen dienen in zijn ogen te worden geYnterpreteerd op de

wijze waarop ze worden gebruikt in het rechtsgebied waaraan ze zijn onttrokken.
Schuttev er is van mening dat de autonomievraag een vraag betreft van de uitleg-
ging (= rechtsvinding) op het fiscaalrechtelijke terrein.52 Hij is van mening dat fiscale

regelingen die afwijken van het civiele recht niets van doen hebben met autonomie.
Voor elke casus dient de fiscale positie vastgesteld te worden. Daarbij is van belang
dat privaatrechtelijke normen en begripsbepalingen niet a priori geschikt zijn om als
basismateriaal te dienen bij de belastingrechtelijke rechtsvinding. "En dan openbaart
zich telkens de mogelijkheid van zelfstandigheid van het belastingrecht in de

51.Van Houte 1998, p. 460.
52. Schuttev er 1972, p. 46 e.v.
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gegeven problematiek".53 Autonomie is volgens Schuttevaer dan ook niet meer of
minder dan 66n der facetten van de interpretatieproblematiek.                                    1

Veel begrippen die worden gehanteerd in de belastingwetten komen voort uit het
civiele recht omdat de belastingheffing aanvankelijk was gekoppeld aan civielrechte-
lijke vormen. We zien dit bijvoorbeeld terug bij de belastingen van rechtsverkeer.
Begrippen kunnen zijn ontleend aan het civiele recht en - in hun civielrechtelijke
context - in fiscale regelingen worden gebruikt. Langzamerhand is de betekenis van
veel civielrechtelijke begrippen in het fiscale recht echter anders ingevuld omdat het
belastingrecht zijn eigen karakteristieken en achtergronden heeft (gevonden). De
heffing van belastingen hangt in veel gevallen immers nauw samen met economi-
sche processen en het antwoord op de vraag welk geldelijk belang de belasting-
plichtige heeft bij goederen en handelingen. Om die reden constateren Gribnau en
Happ6 "dat de economische realiteit soms voorrang heeft boven de privaatrechte-
lijke vorm die belastingplichtigen gekozen hebben. In dit opzicht zou men het
belastingrecht - materieel - autonoom kunnen noemen: de economische realiteit
prevaleert daarmee boven rechtseenheid en rechtvaardigt de divergentie".54 Ook
Adriani en Van Hoorn bepleiten de autonomie van het belastingrecht omdat dit
rechtsgebied rechtsverhoudingen op een andere wijze tegemoet treedt dan het
burgerlijke recht.55 Schiessl schrijft in zijn bijdrage aan het IFA-congres van 2002:
"Die Auffassung vom Vorrang des Zivilrechts konnte sich nicht durchsetzen. Viel-
mehr erfordert die Teleologie des Steuerrechts eine eigenstandige Wertung. (...) Es
bestehe auch keine Vermutung dafur, dass die zivilrechtlichen Begriffe auch im
Steuerrecht denselben Inhalt haben".56

De eenheid van rechtsorde is naar mijn mening dan ook niet zonder meer een
argument om te verdedigen dat civielrechtelijke begrippen op een civielrechtelijke
wijze moeten worden get'nterpreteerd. Het belastingrecht is in die zin autonoom, dat
het haar eigen begrippenkader kan samenstellen en hanteren zonder daarbij op
enigerlei wijze gebonden te zijn aan de uitleg die in andere rechtsgebieden wordt
gehanteerd. De afgelopen decennia is er naar mijn gevoel sprake van een omslag nu,
zelfs bij van oudsher civieljuridische wetten zoals de belastingen van rechtsverkeer,
de invloed van de economische realiteit in belangrijke mate is toegenomen. Ik noem
als voorbeeld de regeling van de economische eigendomsverkrijging in de over-
drachtsbelasting.57 Het komt de duidelijkheid en inzichtelijkheid van wetteksten
echter weI ten goede als het gebruik van civielrechtelijke (of andersoortige) be-
grippen zo veel mogelijk wordt vermeden als ze worden gebruikt in een afwijkende
context of met een andere inhoud. Dit pleit voor een zekere mate van eenduidig
gebruik van juridische begrippen. Er is nog een ander argument dat voor een
eenheid van rechtsorde pleit. Dit houdt verband met het feit dat het belastingrecht,

53. Schuttevder 1972, p.  52.
54. Gribnau & Happl 2000, p. 11.
55. Adriani-Van Hoorn  1954.
56. Schiessl 2002. p. 306.
57. Artikel 2, tweede  lid, WBR (tekst 2009).

114



Positie van het betastingrecht 53A

net als elk ander rechtsgebied, onderdeel is van de sociale rechtspraktijk en als
rechtsgebied per definitie een relatieve zelfstandigheid heeft. Scholten schrijft in dit
kader: 'de rechtsorde is een geheel'.58 Dit aspect speelt bijvoorbeeld een rol daar
waar rechtsbeginselen voor verschillende rechtsgebieden hun gelding hebben.
Schoordijk wijst in dit kader op beginselen als goede trouw en redelijkheid en
billijkheid die hun equivalent in het fiscale recht kennen in de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur.59 Op die terreinen is er geen sprake van autonomie. Derge-
lijke beginselen zijn zo wezenlijk, dat de toepassing daarvan uit een oogpunt van
eenheid van rechtsorde - naar analogie - in alle rechtsgebieden geboden is.

Dat het belastingrecht een autonome positie inneemt. staat al lang niet meer ter
discussie. Deze autonome positie is mede ingegeven door het - in de loop van de
jaren toegenomen - belang van de economische realiteit in het belastingrecht. Er is
echter wel sprake van een relatieve autonomie omdat het belastingrecht zijn
verankering heeft in de sociale rechtspraktijk. De relatieve autonomie van het
belastingrecht is een erkenning dat het een zelfstandig rechtsgebied is dat zijn eigen
karakter en eigen doelstellingen heeft. Het fiscale rechtsgebied is een onderdeel van
de sociale rechtspraktijk en gelijkwaardig aan het civiele recht, het strafrecht, het
bestuursrecht en andere rechtsgebieden. De normen en begrippen die in het fiscale
recht worden gehanteerd, zijn niet ondergeschikt aan de inhoud en uitleg van
normen en begrippen op andere rechtsgebieden. Feiten en normen kunnen op een
eigen wijze worden ingevuld. Weliswaar kan dit een afwijking geven van de uitleg
van feiten en normen op die andere terreinen. maar die andere uitleg kan niet
zonder meer als uitgangspunt dienen voor het fiscale recht. De uitleg op andere

gebieden kan echter weI richtinggevend zijn als ze daaraan, met behoud van de
strekking die daaraan op dat terrein wordt gegeven, zijn onttrokken.

5.3.4 'Wirtschaftliche Betrachtungsweise' (economische beschouwingswijze)

Reeds in de jaren dertig wees Polak er op dat de belastingheffing een economische
basis heeft en met name de inkomsten- en vermogensbelasting naar economische
categorietn wordt geheven. De vele - in die tijd vooral civieljuridische - verschij-

ningsvormen dienen volgens hem dan ook "... niet naar hun vorm. maar naar
hun economische aard te worden gerubriceerd bij de toetsing ervan aan den wil van
den belastingwetgever".60 Hij pleit vervolgens voor de vrije wetstoepassing die "...
naar de economische beweegredenen van den wetgever vereischt allereerst het
terugvinden van die beweegredenen uit het stelsel der wet en uit toelichting en
discussie bij het tot stand brengen ervan. Dat men ten aanzien van nieuwe, na dat tot
stand brengen opgekomen verschijnselen niet te eng te werk moet gaan bij het
opsporen van die beweegredenen. spreekt van zelf'.61 De tendens die Polak signa-

leert, vloeit voort uit het feit dat het fiscale recht op bepaalde terreinen - in meer of

58. Scholten 1974, p. 48.
59. Schoordijk  1997, p. 931.
60. Polak 1934, p. 14.
61. Polak 1934, p. 19.
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mindere mate - raakvlakken heeft met de wijze waarop de economie omgaat met
feiten en (rechts)verhoudingen. Het fiscale leven en, als gevolg daarvan, de fiscale
normatiek is op velerlei terreinen sterk verweven met economische processen en
het antwoord op de vraag welk geldelijk belang de belastingplichtige heeft bij
goederen en handelingen. Dit leidt er toe dat op die terreinen een economische
uitleg van de feiten en normen een belangrijk element is in de afwegingen die de
rechter maakt bij (het komen tot) zijn oordeel.

In de literatuur werd de tendens naar een meer economische beschouwingswijze
van het fiscale recht gekoppeld aan de in Duitsland ontwikkelde leer van de
wirstchaftliche Betrachtungsweise. Antal stelt dat de rechter. naast het autonome
karakter van het belastingrecht, ook door middel van interpretatie de eigen aard van
het belastingrecht in concreto tot recht laat komen.62 Hij wijst hierbij op de
wirtschaftliche Betrachtungsweise en de twee aspecten die daarin zijn aan te wijzen.
De eerste, het geven van een economische inhoud aan vage wettelijke termen die
interpretatie behoeven, doet zich in het bijzonder voor bij het begrip goed koop-
mansgebruik. Overigens is dit niets bijzonders; alle wetten dienen in verband met
hun doel te worden uitgelegd. Waar het fiscale recht in sterke mate economisch is
georienteerd, spreekt vanzelf dat de interpretatie daarrnee rekening houdt. De
tweede vorm, een in fiscale zin interpreteren van begrippen die wel een precieze

civielrechtelijke inhoud hebben, hebben we (volgens Antal) bijvoorbeeld gezien bij
de economische eigendom.63 Volgens Geppaart is de wirtschaftliche Betrachtungs-
weise een uitleggingmaatstaf voor de wet (de normen) en een waarderingsmaatstaf
voor de feiten.64 Als uitleggingmaatstaf voor de wet omvat het enerzijds het
interpretatieve aspect van de autonomie van het belastingrecht en anderzijds het
interpretatievraagstuk in zijn algemeenheid. In feite houdt dit in, het onderzoek naar
de betekenis van de teleologische interpretatiefactor. Voor zover het een waarde-
ringsmaatstaf voor de feiten is, wordt aansluiting gevonden met het leerstuk van de
schijnhandeling en van de wetsontduiking. Beide schrijvers signaleren dat econo-
mische processen invloed hebben op de inhoud en de uitleg van de wet, maar ook op
het waarderen van feiten. Hierna wordt op beide aspecten ingegaan.

Allereerst ga ik in op de invloed van economische processen op (de uitleg van) de
wet. Belastingwetten knopen voor de belastingheffing in veel gevallen aan bij
economische processen en/of begrippen. In de directe belastingen wordt de belas-
ting bijvoorbeeld geheven naar de mate waarin een belastingplichtige belang heeft
bij een goed of een zaak. Daarbij speelt de juridische eigendom nauwelijks of geen
rol. Belangrijkste wettelijke exponent hiervan is waarschijnlijk de bepaling van de
winst uit onderneming zoals die in de inkomsten- en vennootschapsbelasting is
vorm gegeven. Het totaalwinstbegnp is sterk economisch getint omdat het een saldo
is van alle geldelijke voor- en nadelen die uit de onderneming voortvloeien. Ook het
jaarwinstbegrip heeft een sterke economische inslag nu deze wordt bepaald aan de

62. Antal  1956,  p. 24 e.v.
63. Een ander voorbeeld is her leveringsbegrip in de omzetbelasting.
64. Geppaart 1965, hoofdstuk V.
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hand van het begrip 'goedkoopmansgebruik'. Op andere terreinen is zelfs heel
expliciet gekozen voor een koppeling met de economie. Voor de vermogensrende-
mentsheffing  (box  3  in  de  Wet  IB  2001)  en de Successiewet,  is de waarde  van  de

bezittingen en schulden dan weI van verkrijgingen. gekoppeld aan de waarde in het
economisch verkeer. In de overdrachtsbelasting is (als antimisbruikmaatregel) be-
paald dat de verkrijging van de economische eigendom van onroerende zaken ook
een belastbaar feit is.

In bepaalde gevallen blijkt niet zozeer uit de letterlijke wettekst zelf, maar uit de
context van de bepaling of uit de systematiek van de wet dat een economische
invalshoek is bedoeld. In de jaren vijftig heeft dit in de jurisprudentie van de
Hoge Raad onder meer geleid tot de ontwikkelingen van de begrippen 'econo-
mische eigendom' en 'economisch goed'; begrippen waarbij wordt gekeken naar
het economische belang bij een goed. Voorts is bijvoorbeeld in de sfeer van het
aanmerkelijk belang het vervreemdingsbegrip gekoppeld aan de mate van belang
in de desbetreffende vennootschap. Ook in de vermogensbelasting had dit zijn
weerslag. Indien iemand het volledige economische belang had bij een goed maar
geen juridisch eigenaar was, werd (nagenoeg) de gehele waarde van het desbe-

treffende goed in de belastingheffing betrokken. De waarde in het economisch
verkeer van de juridische eigendom was veelal te verwaarlozen. in de omzetbe-
lasting is op veel plaatsen eveneens een verbinding gelegd met economische aspecten.
Zo is het belastingsubject niet gekoppeld aan juridische begrippen als natuurlijk- of
rechtspersoon, maar is 'de ondernemer' als uitgangspunt genomen. Hiermee wordt
bedoeld de (productie-)entiteit die een bepaalde mate van zelfstandigheid in het
economisch verkeer heeft. Dat de ondernemer in veel gevallen samenvalt met een
natuurlijke of rechtspersoon, doet aan het uitgangspunt niet af.

Geppaart wijst er op dat in Duitsland een tweetal groepen van elementen zijn
genoemd die van belang zijn voor de uitlegging van de wet in het kader van de
wirtschaftliche Betrachtungsweise. Ten eerste wordt genoemd het doel van een
belastingwet en de economische betekenis daarvan. Als tweede worden genoemd de
volksovertuiging/verkeersopvatting en de ontwikkeling der verhoudingen. Volgens
Geppaart leveren deze factoren geen elementen op waardoor wordt afgeweken van
de normale methoden van rechtsvinding. De in de eerste groep opgesomde ele-
menten zijn zeer nauw met elkaar verwant en zijn niet bijzonder omdat zij vallen
onder de uitlegging van de wet met inachtneming van het doel en de strekking
van die wet (teleologische uitleg). De in de tweede groep opgesomde elementen
beinvloeden elkaar wederzijds en zijn in die zin niet bijzonder omdat zij vallen onder

respectievelijk de sociologische en evolutionaire rechtsvinding. Bedacht dient te
worden dat Geppaart zijn onderzoek heeft gericht op de vraag of de fiscale rechts-

vinding systematisch of feitelijk afwijkt van de algemene rechtsvindingleer. Hij
concludeert dat de genoemde elementen daarvoor geen aanleiding geven. Voor
mijn onderzoek is niet zozeer van belang of deze elementen een afwijking recht-
vaardigen van de algemene rechtsvindingleer, maar welke invloed deze elementen
als zodanig hebben op de uiteindelijke beslissing van de fiscale rechter.
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De invioed van economische processen op de inhoud van fiscale wetten kan blijken
uit het gebruik door de wetgever van aan de economie ontleende begrippen
(bijvoorbeeld: bedrijfsmiddel, afschrijven, beleggen). De invloed van het gebruik
van economische begrippen op de uiteindelijke beslissing van de rechter is dan
evident; met de kanttekening dat, evenals bij het gebruik van bijvoorbeeld civiel-
juridische begrippen, een economische uitleg slechts gegeven is als met het
opnemen van dat begrip ook is beoogd om een regeling te treffen met een inhoud
die overeenkomt met die zoals die wordt gehanteerd in de economische leer. Het
hanteren van begrippen die ook in de economische leer worden gebruikt, houdt dus
niet impliciet in dat het desbetreffende begrip op een economische wijze moet
worden uitgelegd. Om een juiste inschatting te maken van de (beoogde) inhoud van
het gehanteerde begrip, zal aanvankelijk veelal een beroep kunnen worden gedaan
op de wetsgeschiedenis. In een later stadium kan de uitleg op grond van de
wetsgeschiedenis, onder invloed van andere rechtsvindingfactoren, vervagen. Het
is echter ook mogelijk dat geen economische begrippen worden gehanteerd. maar
dat uit de context van een bepaling of de systematiek van de wet blijkt dat een
economische benadering in een bepaald gebied gewenst is. Hier blijkt de invloed van
de economie niet direct uit de wettekst zelf, maar uit andere factoren. Deze gevallen
zijn in essentie niet anders dan de gevallen waarbij de invloed w61 direct uit de
wettekst blijkt. Een belangrijk verschil kan overigens zijn dat in de gevallen uit de
eerste groep de wetgever bewust de koppeling met de economie in de wettekst
heeft neergelegd omdat die niet zonder meer voor de hand lag, terwijl in de gevallen
uit de tweede groep veelal sprake zal zijn van economische processen die zozeer zijn
verweven met het fiscale recht dat zij hun invloed hebben op een belangrijk deel van
dat recht. Ik wijs in dit kader nogmaals op het feit dat in de directe belastingen,
zonder een expliciete bepaling in die richting, inkomen en vermogen in veel gevallen
aan de belastingplichtige worden toegerekend in zoverre deze het economische
belang bij de desbetreffende goederen heeft.

Zoals gezegd hebben economische processen niet alleen invloed op de normstelling
maar ook op de vaststelling en waardering van feiten. Ingeval de wet een econo-
misch begrip bevat, ligt het voor de hand dat dit invloed heeft op het vaststellen en
waarderen van de feiten (tenzij een andere inhoud van het begrip is beoogd). De
feiten zullen vanuit een economische invalshoek worden bekeken. Het is echter ook
mogelijk dat de wet geen expliciete verwijzing kent naar een economische invals-
hoek, maar dat deze weI blijkt uit de context van een bepaling of de systematiek van
de wet. Met name in die gevallen is het interessant om te onderzoeken wat de rol is
van economische processen op de fiscale feiten. De onderhavige materie zal veelal
aan de orde zijn als in de normstelling niet is aangesloten bij economische processen
of men bij het vormgeven van wettelijke regelingen deze processen niet of on-
voldoende heeft onderkend. Daarmee is echter niet gezegd dat de wetgever bewust
ervan heeft afgezien om bepaalde economische aspecten niet onder de desbetref-
fende regeling te brengen. Het is voor een wetgever immers ondoenlijk om inzicht te
hebben in de vele vormen waarin de handelingen die ze met belastingheffing wil
treffen, zich kunnen uiten. In die gevallen dat de wetgever bewust aansluiting heeft
gezocht bij de juridische vorm, zal een economische benadering uiteraard ook niet
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aan de orde komen. Een economische benadering is dan immers strijdig met hetgeen
de wetgever voor ogen heeft gehad. De onderhavige problematiek speelt dus in die
gevallen dat de fiscale norm niet (kenbaar) is betnvloed door de economische leer en
de fiscale norm niet aansluit bij de juridische vorm. In die gevallen kan het feiten-
complex dusdanig zijn. dat het economisch bezien gelijk of gelijkwaardig is aan de
materie die is geregeld in de desbetreffende fiscale norm en ook gelijk ofgelijkwaardig
moet worden behandeld.

Geppaart onderzoekt in dit kader de samenhang tussen de rechtsvorm en de eco-
nomische werkelijkheid.65 Hij maakt een nadere analyse aan de hand van vier
groepen: 1. de economische werkelijkheid stemt niet overeen met de voorstelling
die partijen door middel van rechtsvormen daaraan beogen te geven (absolute of
relatieve simulatie), 2. de rechtsvorm is gebrekkig of ontbreekt. 3. er is divergentie
tussen rechtsvorm en economische werkelijkheid en 4. de rechtsvorm is uitdrukkelijk
gekozen uit fiscale motieven (wetsontduiking). Ook Sleddering maakt onderscheid in
een viertal situaties: 1. vorm = wezen. 2. het wezen is in de vorm te onderscheiden,
3. de juridische werkelijkheid contra de economische realiteit (de richtige heffing) en
4. het wezen contra de vorm (simulatie). 6 Voor de onderhavige materie zijn met name

van belang de situaties 1 en 3 zoals Geppaart die beschrijft. Bij Sleddering zijn dit de
categoriean 2 en 4. Hoewel categorie 3 in naamgeving ook van belang lijkt te zijn,
beschrijft hij daar echter de gevallen waarbij de juridische werkelijkheid in de
desbetreffende fiscale normen als belastbaar feit heeft te gelden en enkel uit hoofde
van de wetsontduikingleer een economische benadering dient te worden gehanteerd.
Beide schrijvers komen overigens tot een enigszins andere categorisering omdat ze een

lichtelijk afwijkende benadering kiezen. Voor de onderhavige materie is dit echter niet
van belang: het onderzoek richt zich in eerste instantie namelijk op het verschil tussen

de gepresenteerde - veelal civielrechtelijke - rechtsvorm en de economische werke-
lijkheid.

Waar we in dit onderdeel naar op zoek zijn, zijn situaties die qua vormgeving
verschillend zijn maar economisch bezien aan elkaar gelijk zijn en ook gelijk moeten
worden behandeld. Een goed voorbeeld hiervan is het arrest van de Hoge Raad
waarin de vraag wordt behandeld ofeen verkoop van aandelen (cum dividend) vier
dagen voor de vervaldag van het dividend. tot belastingheffing over dat dividend
leidt.67 De Hoge Raad oordeelt dat het een belast dividend is omdat het "dividend-
bewijs een zelfstandig en van het aandeel los te denken vorderingsrecht vertegen-

woordigt en de tegenwaarde daarvan in den voor aandeel tn dividendbewijs
bedongen verkoopprijs als een duidelijk te onderkennen en te berekenen deel is
begrepen". De Hoge Raad stelt in dit arrest vast dat het dividendbewijs, ondanks dat
het dividend nog niet is vervallen en het dividendbewijs nog onderdeel uitmaakt van
het aandeel, een zelfstandig vorderingsrecht is dat los gedacht moet worden van het

65. Geppaart  1965 , p. 177 e.v.
66. Sleddering 1958.
67. HR 16 januari 1957, nr. 13 073, BNB 1957/56.
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aandeel en als zodanig is vervreemd.68 Hij brengt hiermee tot uitdrukking dat dit         I
geval economisch bezien gelijk is aan een handeling die zonder meer tot belasting-             
heffing leidt namelijk het vervreemden van een afzonderlijk dividendbewijs los van
het aandeel. Het zelfstandige vorderingsrecht wordt economisch gelijkwaardig ge-
acht aan het zelfstandige dividendbewijs: een dividendbewijs dat - afgezien van het
feit dat het stoffelijk en goederenrechtelijk nog verbonden is met het aandeel - ook
niets meer of minder is dan een vorderingsrecht.

Een tweede voorbeeld uit de jurisprudentie is het arrest van de Hoge Raad in HR
28 juni 1978, BNB 1978/253. In deze zaak is onder meer de vraag aan de orde of de
vestiging van een vijftienjarig genotsrecht op een onroerende zaak tegen een bedrag
ineens, is belast voor de inkomstenbelasting. Belanghebbende betoogt dat het
resultaat zich in de onbelaste vermogenssfeer bevindt. Hof en Hoge Raad oordelen
anders. De Hoge Raad overweegt "dat immers het tegen betaling van een som ineens
op een onroerend goed vestigen van een tijdelijk recht van vruchtgebruik (...) in
feitelijk en maatschappelijk opzicht veelal zozeer overeenstemt met verhuur van dat
goed, dat het in de regel is aan te merken als een wijze van rendabel maken van dat
goed". Vervolgens formuleert de Hoge Raad in welke situaties sprake is van een
tijdelijk recht van vruchtgebruik. Ook in dit geval komt de Hoge Raad tot zijn oordeel
omdat hij vaststelt dat een bepaald geval 'in feitelijk en maatschappelijk opzicht'
overeenstemt met een belaste situatie. De vestiging van een tijdeluk vruchtgebruik
op een onroerende zaak is in de ogen van de Raad gelijk aan de verhuur van die zaak.
De betaling ineens van de vestigingssom vertroebelt het beeld. maar wordt helder
als je dat vergelijkt met het geval dat de huursom voor een bepaalde tijd wordt
vooruitbetaald. Dergelijke betalingen zijn gewoon belast.

In de omzetbelasting doen zich dergelijke gevallen ook voor. In de beslissing van de
Tariefcommissie in BNB 1958/349 deed zich het geval voor dat een assurantietussen-
persoon werd ingeschakeld door een aantal rederijen om hun vloten bij een
verzekeraar in Londen te verzekeren. Partijen kwamen overeen dat de afsluitings-
courtage. waarvan het gebruikelijk is dat deze door de verzekeraars wordt betaald
aan de tussenpersoon, door de tussenpersoon moest worden doorbetaald aan een
aantal aan de rederijen gelieerde partijen. In geschil was of de omzetbelasting was
verschuldigd over de provisie die de tussenpersoon aan de rederijen in rekening
bracht of over dit bedrag verminderd met de doorbetaalde courtage. De TC oor-
deelde dat het bedrag dat de tussenpersoon verplicht heeft doorgegeven aan de
gelieerde partijen geen deel uit maakt van de vergoeding waarover omzetbelasting
verschuldigd is. "immers niet gezegd kan worden aan haar te zijn voldaan ter zake
van een door haar bewezen dienst". De tariefcommissie kiest hier voor een
economische benadering waarbij zij zich richt op het uiteindelijke resultaat van de
rechtsverhouding. Deze benadering houdt in dat de rechtsverhouding aldus moet
worden uitgelegd dat de courtage aan de rederijen toekomt en deze de desbetref-
fende gelden afstaan aan de gelieerde partijen terwijl de tussenpersoon slechts

68. Deze zaak speelt nog in de tijd dat het aandeel in papieren vorm bestond en de dividendbewijzen
daar jaarlijks van losgeknipt moesten warden.
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doorgeefluik is voor de geldstroom. Een dergelijk geval is economisch gelijk aan het
geval dat dit bedrag geen onderdeel is van de provisie die de rederijen en de
tussenpersoon zijn overeengekomen, zodat daarover geen omzetbelasting is ver-
schuldigd:9

De belangrijkste reden om uit te gaan van de economische werkelijkheid is dat het
uit een oogpunt van rechtvaardigheid passend is om - economisch bezien - gelijke
gevallen gelijk(waardig) te behandelen. Geppaart schrijft dat de economische
beschouwingswijze voortvloeit uit het verlangen de belastingheffing af te stemmen
op gelijke economische verhoudingen.m De toetssteen in dit geval is de recht-
vaardigheid van een gelijke fiscale normtoepassing bij (ver)gelijk(bar)e feitencom-
plexen. Ook Polak heeft hierop gewezen.71 We raken hiermee het terrein van de
rechtsbeginselen, en met name het rechtsgelijkheidsbeginsel. De voorbeelden die
hier zijn beschreven, zijn allemaal gevallen waarbij het feitencomplex in economi-
sche zin (of anders geformuleerd: voor de toepassing van het fiscale recht) zozeer

gelijkwaardig is aan een ander geval dat zij. ondanks dat er verschillen zijn in
(juridische) vormgeving gelijk moeten worden behandeld. Hiervoor heb ik reeds de
spanning beschreven tussen de beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.
De wirtschaftliche Betrachtungsweise (of economische beschouwingswijze) kent
dan ook haar begrenzingen. Volgens Geppaart vloeien nadere begrenzingen voort uit
de belastingwet zelf, het burgerlijke recht (met name bij de uitleg van civielrechte-
lijke begrippen) en algemene rechtsbeginselen (onder meer geen heffing dan uit
hoofde van de wet).72  Ik deel de mening van Geppaart dat de belastingwet zelf een
begrenzing kan inhouden. In het voorgaande heb ik reeds aangegeven dat een
economische beschouwingswijze niet voor de hand ligt als de wettelijke norm geen
enkele relatie heeft met een economisch proces. Dit blijkt in het bijzonder als
begrippen uit het burgerlijk recht zijn overgenomen en met het gebruik van deze
begrippen ook is bedoeld de civielrechtelijke inhoud te hanteren. Er kunnen zich
echter maatschappelijke ontwikkelingen voordoen waardoor de strekking van der-
gelijke bepalingen verschuift en er een meer economisch getinte invulling aan wordt
gegeven. Uiteindelijk is er echter een natuurlijke limiet aan het op een economische
wijze oprekken van de inhoud van bepalingen. Die wordt. evenals bij andere factoren
van rechtsvinding, bereikt op het moment dat het bevoegdheidsterrein van de
wetgever wordt betreden.

De wirtschaftliche Betrachtungsweise wordt ook begrensd door het beginsel van de
rechtszekerheid. In dit kader is met name van belang dat rechtszekerheid ziet op de
kenbaarheid (in de zin van voorspelbaarheid) van het recht. Het recht kan kenbaar
zijn uit de wet zelf (formele rechtszekerheid), maar ook uit andere hoofde (materiele
rechtszekerheid). Ingeval in de sociale rechtspraktijk het gevoel manifest wordt dat

69. Deze materie is in de Wet OB 1968 inmiddels wettelijk geregeld in art. 8 lid 5 Wet OB 1968 jo. art. 4
lid 1 onderdeel c Uitvoeringsbesluit (tekst 2009).
70. Geppaart 1965,  p.  163  e.v.
71. Polak 1934.

72. Geppaart 1965, p. 165.

121



5A Hoofdstuk 5 / Spanningsvelden als onderdeel van Jiscale Techtsvinding

een (meer) economische invalshoek op een bepaald terrein de voorkeur heeft, kan
dit gegeven van belang worden bij de uitleg van de relevante wettelijke bepalingen.
Aangezien de heffing van belastingen direct ingrijpt op de rechten van de burger.
vraagt een verandering in het recht (in dit geval een meer economische invalshoek)
een kritische blik van de rechter. Had de contribuabele een meer economische
invalshoek mogen verwachten? Of mocht hij vertrouwen op de'oude' uitleg? Daarbij
is niet alleen van belang of er zich in de sociale rechtspraktijk zichtbare ontwikke-
lingen hebben voorgedaan, maar ook of de wettelijke bepaling zover kan worden
opgerekt dat de nieuwe uitleg daaronder is te vatten. De grens bevindt zich daar
waar de beslissing geen draagvlak meer heeft in de sociale rechtspraktijk, 6f omdat
de maatschappelijke ontwikkelingen (nog) onvoldoende zichtbaar zijn 6f omdat de
nieuwe invalshoek niet meer past bij (de strekking) van de desbetreffende wettelijke
bepaling. Overigens moet er in dit kader op worden gewezen dat de maatschappij in
de afgelopen jaren steeds meer is gefiscaliseerd. Het gedrag van burgers wordt in
toenemende mate (mede) bepaald door de fiscaliteit en de begeleiding van burgers
door professionele belastingadviseurs is sterk toegenomen. Deze fiscalisering van
onze maatschappij heeft geleid tot een sterkere mate van kenbaarheid van het fiscale
recht bij de gemiddelde contribuabele. Hieraan is overigens ook debet dat de
Belastingdienst veel meer aandacht besteedt aan voorlichting aan de burger. De
grenzen voor de toepassing van een economische beschouwingswijze zijn daardoor
verschoven. Er is meer ruimte voor ontstaan.

5.4 Samenvatting en conclusies

De centrale vraag van dit onderzoek is, wat de precieze inhoud en betekenis is van
de rechtsvindingtechnieken waarmee de fiscale werkelijkheid kan worden vastge-
steld, hoe deze technieken zich verhouden tot thema's uit de algemene leer van de
(fiscale) rechtsvinding en of er in die thema's een verklaring is te vinden voor de
overeenkomsten en verschillen tussen deze technieken; zijn het ordeningsmecha-
nismen? Daarvoor is allereerst van belang om zicht te krijgen op het rechtsbegrip en
rechtsvinding. Het rechtsbegrip biedt de basis voor de leer van de (fiscale) rechts-
vinding; een materie waarin de vraag aan de orde komt hoe het recht, in zijn
algemeenheid en in de individuele casus, kan worden gevonden. In dit hoofdstuk is
gezocht naar thema's uit de leer van de (fiscale) rechtsvinding die een vet'klaring
kunnen geven voor de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende
relevante rechtsvindingtechnieken.

Dworkin schrijft dat het recht een integer systeem is dat gebaseerd is op doelen,
belangen en beginselen die in een bepaalde verhouding tot elkaar staan. Het 'recht
als integer systeem' is gebaseerd op de gedachte dat het recht een sociale rechts-
praktijk is en dat deze praktijk zich vervolgens vertaalt in regels en ordenings-
mechanismen. De doelen, belangen en beginselen worden dus neergelegd in wetten
en regels, maar vertalen zich ook in mechanismen die ordening geven aan instituties
en aan die wetten en regels als zodanig (conceptual part). Het systeem is integer
omdat het de doelen en belangen van alle betrokkenen respecteert, deze vertaalt in
beginselen en deze beginselen door alle betrokkenen ook worden aanvaard
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(normative part). Er is sprake van een 'rechts'systeem omdat de doelen. belangen en
beginselen voortkomen uit de sociale praktijk van de gemeenschap en de gemeen-
schap zich daarin herkent.

In paragraaf 5.2 heb ik de koppeling gelegd tussen normen en feiten en beschreven
dat er een dialectisch verband is tussen beide aspecten. Hiermee wordt enerzijds
bedoeld dat feiten worden gernterpreteerd tegen de achtergrond van daarvoor in
aanmerking komende normen en anderzijds dat een van de feiten geabstraheerde
norm geen betekenis heeft en uitgelegd moet worden in het licht van die feiten.
Slechts aan de wederzijdse wisselwerking ontlenen beide elementen hun waarde. De
rechter heeft in het proces van rechtsvinding tot taak om in de individuele casus het
recht te vinden. De wisselwerking tussen feiten en normen vindt plaats in de sociale
rechtspraktijk. De rechter dient te onderzoeken wat, gegeven de sociale rechtsprak-
tijk. de specifieke relatie is tussen de feiten en normen in de desbetreffende casus.
Daarbij kan hij een tweetal invalshoeken kiezen om de fiscale werkelijkheid te
achterhalen. Enerzijds is het mogelijk dat er vanuit het feitenmateriaal zich een (al of
niet economische) werkelijkheid opdringt waar eenvoudig een norm bij is te vinden
(in mijn terminologie: een feitelijke werkelijkheid). Anderzijds zullen er situaties zijn
waarbij de feitelijke werkelijkheid onvoldoende duidelijk is en de rechter, vanuit een

zich  opdringende  (al  of niet economische) norm(uitleg), een normgerelateerde
werkelijkheid constateert. Bij het bestuderen van de casus zal een bepaalde oplos-
singsrichting zich in zekere mate opdringen. Het is dus afhankelijk van de mate
waarin de verschillende oplossingsmogelijkheden zich opdringen, in welk perspec-
tief de rechter terechtkomt. In onderzoeksfase 3 wordt de fiscale werkelijkheid
onderzocht vanuit het normgerelateerde perspectief (kwalificatie van feiten) en
vanuit het feitelijke perspectief (interpretatie van feiten).

Vervolgens ben ik ingegaan op de positie van het belastingrecht in het rechts-
systeem. Daarbij geinspireerd door Geppaart. heb ik onderzocht of het belastingrecht

methodologische afwijkingen kent en in hoeverre het een eigen karakter heeft.
Allereerst heb ik de rol van het legaliteitsbeginsel (artikel 104 Grondwet) onder de

loep genomen. Dit beginsel heeft twee belangrijke elementen. Enerzijds het beginsel
dat belastingen slechts gebaseerd kunnen zijn op een regeling die de wetgever heeft

uitgevaardigd (formele rechtszekerheid). Het andere beginsel is dat het belasting-
recht kenbaar moet zijn (materiele rechtszekerheid). Beide elementen zijn dus terug
te voeren op het rechtszekerheidsbeginsel. Met het formele aspect is, zo heeft

Geppaart aangetoond, niet bedoeld dat het een voorschrift bevat voor de uitlegging
van belastingwetten. Het is enkel een bevoegdheidstoedeling. Het ligt namelijk voor
de hand dat de heffing van belastingen een wettelijke grondslag moet hebben omdat
het direct ingrijpt in de rechten van de burger. Daarmee is tevens een van de redenen

aangestipt waarom de rechtszekerheid in het belastingrecht van groot belang is. In
het verleden is dan ook vaak de vraag gesteld of er bij de rechtsvinding in het
belastingrecht ruimte is voor analogiserende wetsuitleg en of de rechter niet terug-
houdend moet optreden. Naar mijn mening worden belastingen niet alleen geheven
uit hoofde van de wet, maar ook uit hoofde van het recht zoals dat zich in de sociale

rechtspraktijk ontwikkelt. Het antwoord op de vraag in hoeverre de rechter daarbij
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terughoudend moet optreden, wordt begrensd door de kenbaarheid van het recht.
Door het ingrijpende karakter van belastingen en de dynamiek van het belasting-
recht heeft het legaliteitsbeginsel in het belastingrecht een bijzondere dimensie.
Juist op dit terrein is de kenbaarheid van het recht (de voorspelbaarheid van de
beslissing) van groot belang. Methodologisch zie ik echter geen verschil met andere
rechtsterreinen. Het vraagt echter weI, zoals Happe beschrijft, om een grotere
regeldichtheid en een grotere regelbereidheid bij de fiscus. Daarmee wordt recht
gedaan aan die bijzondere dimensie.

Daarna heb ik aandacht besteed aan de autonome positie die het belastingrecht zich
inmiddels heeft verworven. De autonomie van het belastingrecht is van belang
omdat hiermee de notie wordt weergegeven van het eigen karakter en de eigen
inhoud van het fiscale recht en de gelijkwaardigheid van het fiscale ten opzichte van
het civiele recht. maar ook ten opzichte van het straf- en het bestuursrecht. De
normen en begrippen die in het fiscale recht worden gehanteerd, zijn niet onder-
geschikt aan de inhoud en uitleg van normen en begrippen op andere rechts-
gebieden, zoals bijvoorbeeld het civiele recht. Een eigen fiscale invulling van feiten
en normen is weliswaar een afwijking van de uitleg van feiten en normen op die
andere terreinen. maar die andere uitleg kan niet zonder meer als uitgangspunt
dienen voor het fiscale recht. De uitleg op andere gebieden kan weI richtinggevend
zijn als ze daaraan, met behoud van de strekking die daaraan op dat terrein wordt
gegeven, zijn onttrokken.

Ten slotte ben ik uitvoerig ingegaan op de uit Duitsland overgewaaide 'wirtschaftli-
che Betrachtungsweise' (economische beschouwingswijze). Deze economisch be-
paalde benadering is ingegeven door het feit dat het belastingrecht vaak aanknoopt
bij economische processen. De benadering kent twee facetten. Het is een uitleg-
gingmaatstaf voor de wet (het recht) en daamaast een waarderingsmaatstaf voor de
feiten. De invloed van economische processen op de inhoud van het fiscale recht kan
blijken uit het gebruik door de wetgever van aan de economie ontleende begrippen.
Het is echter ook mogelijk dat geen economische begrippen zijn gehanteerd, maar
dat uit de context van de bepaling of de wetsystematiek blijkt dat een economische
benadering is gewenst. In beide gevallen zal de strekking van de desbetreffende
bepaling moeten worden gezocht en kan blijken dat de bepaling economisch moet
worden uitgelegd. Dit betekent ook dat in dergelijke gevallen de feiten op een
economische wijze in aanmerking moeten worden genomen. Een dergelijke benade-
ring kan tot spanningen leiden als in de normstelling niet is aangesloten bij
economische processen of men bij het vormgeven van wettelijke regelingen deze
processen niet of onvoldoende heeft onderkend. Daarmee is echter niet gezegd dat
de wetgever bewust ervan heeft afgezien om bepaalde economische aspecten niet
onder de desbetreffende regeling te brengen. Het is voor een wetgever immers
ondoenlijk om inzicht te hebben in de vele vormen waarin de handelingen die ze
met belastingheffing wil treffen. zich kunnen uiten. In die gevallen dat de wetgever
bewust aansluiting heeft gezocht bij de juridische vorm, zal een economische
benadering uiteraard ook niet aan de orde komen. Een economische benadering is
dan immers strijdig met hetgeen de wetgever voor ogen heeft gehad.
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De vraag of een economische beschouwingswijze mogelijk is. speelt dus met name
in die gevallen dat de fiscale norm niet (kenbaar) beYnvloed is door de economische
leer en de fiscale norm niet aansluit bij de juridische vorm. 1n die gevallen kan het
feitencomplex dusdanig zijn dat het economisch bezien gelijk of gelijkwaardig is aan
de materie die is geregeld in de desbetreffende fiscale norm en ook gelijk of
gelijkwaardig moet worden behandeld. De belangrijkste reden om uit te gaan van
de economische werkelijkheid is dat het uit een oogpunt van rechtvaardigheid
passend is om economisch bezien gelijke gevallen gelijk(waardig) te behandelen. De
toetssteen in dit geval is de rechtvaardigheid van een gelijke fiscale normtoepassing
bij (ver)gelijk(bar)e feitencomplexen. De economische benadering wordt beargu-
menteerd door het beginsel van de rechtsgelijkheid, maar hij wordt begrensd door
een ander rechtsbeginsel, namelijk de rechtszekerheid. Het recht en de wijze waarop
dat toepassing vindt in de desbetreffende casus. moet voor de contribuabele immers
voorspelbaar zijn. De grens bevindt zich daar waar de beslissing geen draagvlak
meer heeft in de sociale rechtspraktijk, Of omdat de maatschappelijke ontwikke-
lingen (nog) onvoldoende zichtbaar zijn 6f omdat de nieuwe invalshoek niet meer
past bij (de strekking) van de desbetreffende wettelijke bepaling.

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de spanningsvelden onderdeel zijn van de algemene leer
van de rechtsvinding, dan wel van voortvloeien uit de bijzonderheden van de fiscale
rechtsvinding. Dit is belangrijk omdat de verklarende kracht van de spanningsvelden
op de materie van de fiscale werkelijkheid - die ik in deel 3 zal onderzoeken - zijn
basis vindt in de (fiscale) rechtsvinding. De materie van de fiscale werkelijkheid kan
dan worden geordend aan de hand van algemene of fiscale elementen van de
rechtsvinding en daarmee worden ontdaan van onzekerheden en onduidelijkheden.

125



ONDERZOEKSFASE 3

Fiscale werkelijkheid: een ander perspectief
(Het zichtbaar maken van de verklarende kracht van de spanningsvelden)

In deze derde fase worden de spanningsvelden en de verschillende technieken
(fraus legis. fiscale kwalificatie en simulatie) met elkaar in verbinding gebracht De
spanningsvelden, die hun basis vinden in de rechtsvinding dienen als uitgangspunt
voor een beschrijving en afbakening van de technieken. Het is de bedoeling om
daarmee zichtbaar te maken wat de verklarende kracht is van de spanningsvelden bij
het aan de hand van de verschillende technieken, bepalen van de fiscale werkelijkheid.

Als basis voor mijn betoog onderscheid ik de eerder genoemde twee invalshoeken;
de normgerelateerde werkelijkheid (het kwalificeren van feiten) en de feitelijke
werkelijkheid (het interpreteren van feiten). De reden om deze invalshoeken als
basis te nemen. is dat in elke casus waarin de rechtsvinding zich richt op de
feitenuitleg. de beslissing van een rechter - methodologisch bezien - gebaseerd
moet zijn op 66n van beide invalshoeken. Dit spanningsveld speelt altijd een rol bij
de uitleg van feiten en dus ook bij het vaststellen van de fiscale werkelijkheid. De
andere twee spanningsvelden spelen niet altijd een rol bij de rechtsvinding. Zij
kunnen echter wei van belang zijn bij de rechtsvinding in het fiscale recht en zijn in
ieder geval van belang voor het vaststellen van de fiscale werkelijkheid. De door mij
gekozen opbouw biedt derhalve de mogelijkheid om de materie te beschrijven
vanuit de algemene theorie van de rechtsvinding en vervolgens, daar waar nodig, de
specifieke fiscale spanningsvelden te incorporeren.

In de hoofdstukken over het kwalificeren van feiten (hoofdstuk 6) en het inter-
preteren van feiten (hoofdstuk 7), komen de verschillende spanningsvelden aan de
orde. Er wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de materie; opge-
bouwd vanuit de eenvoudige naar de meer complexe kwesties. Tegelijkertijd wordt
aandacht besteed aan de vraag of, en zo ja, hoe de spanningsvelden de materie
kunnen ordenen. Deze ordening kan van grote waarde zijn in zeer complexe casus,
en in het bijzonder in situaties dat er meerdere (rechts)handelingen worden verricht
die een grote mate van samenhang hebben. Daaraan wordt in hoofdstuk 8 aandacht
besteed. Bij een dergelijk 'samenstel van rechtshandelingen' kunnen alle spannings-
velden samenkomen in een casus. De spanningsvelden bieden dan een ordenings-
instrument, dat de mogelijkheid geeft om dergelijke casus op een gestructureerde en
meer voorspelbare wijze op te lossen.

Alsdan kan een beschrijving en afbakening van de technieken worden gegeven die.
naar mijn mening. juister en preciezer is dan thans in de literatuur en jurisprudentie
wordt gehanteerd. Bovendien wordt de samenhang tussen de technieken veel
zichtbaarder. Het belangwekkende van mijn benaderingswijze is, dat daaruit blijkt
dat de spanningsvelden een kader bieden om tot een beslissing te komen in een
individueel geval en de technieken slechts mechanismen zijn. De technieken als
zodanig hebben geen verklarende kracht, maar de spanningsvelden wel.
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HOOFDSTUK 6

Kwalificatie van feiten

6.1         inleiding

In onderzoeksfase 2 heb ik aandacht besteed aan de methode en aspecten van fiscale

rechtsvinding. Er is aandacht besteed aan de positie van het belastingrecht Ik ben van
mening dat het belastingrecht een relatief autonome positie inneemt in de algemene
rechtsorde. Dit rechtvaardigt een relatief zelfstandige taakvervulling bij de uitleg van
rechtsnormen en de keuze van feiten. Omdat het belastingrecht op veel terreinen
wordt beinvloed door economische processen, dienen de rechtsnormen en feiten, in
bepaalde gevallen, bovendien een meer economische invulling te krijgen. Deze invul-
ling kan nogal eens strijdig zijn met het civieljuridische begrippenkader waarop veel
materiele belastingwetten van oudsher zijn gebaseerd. Omdat de heffing van belas-

tingen een inbreuk maakt op het eigendomsrecht van de contribuabele, heeft het

legaliteitsbeginsel in het betastingrecht een bijzondere dimensie. Om die reden is juist
op dit terrein de rechtszekerheid - in de zin van de kenbaarheid van het recht en de

voorspelbaarheid van de beslissing van de rechter - van groot belang.

Dit hoofdstuk gaat in op de vraag welke invloed de toepasselijke rechtsnorm heeft

op de beoordeling van het feitencomplex (de normgerelateerde werkelijkheid). De
feiten worden vanuit het perspectief van de toepasselijke rechtsnorm in ogenschouw
genomen. Een eerste vraag die moet worden beantwoord, is wanneer feiten relevant
zijn voor de toepassing van de desbetreffende rechtsnorm. Indien ze voor de
toepassing van die rechtsnorm van belang zijn, krijgen de feiten een juridische
betekenis. Het zijn rechtsfeiten. Een nevenvraag is. wat de relatief autonome positie
van het fiscale recht voor betekenis heeft en in welke mate economische aspecten
invloed hebben op de relevantie van feiten. Het is niet alleen van belang om de
relevante feiten te selecteren. maar ook om die feiten een juridische betekenis

te geven. De tweede kwestie die in dit hoofdstuk aan de orde komt betreft dan ook

de vraag op welke wijze er aan feiten juridische betekenis wordt gegeven. Het zal
blijken dat deze juridische betekenis afhankelijk is van het karakter dat aan die
feiten wordt toegekend. Ze worden voorzien van een juridische lading omdat
ze moeten passen bij/in de relevante rechtsnorm. Ook in dit kader komt de vraag
aan de orde wat de rol is van de relatieve autonomie van het fiscale recht en in
hoeverre economische processen van belang zijn. In dit hoofdstuk zullen we zien dat
de keuze van de toepasselijke rechtsnorrn en de interpretatie daarvan, van groot

belang is voor de selectie van de relevante feiten en de karakterisering van die feiten.
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6.1                                                                                                     HOOFDSTUK 6 1 Kwaluicatie van feiten

De twee elementen die ik hier beschrijf, vat ik samen in de term 'kwalificatie'. Met de
term 'kwalificatie' of'kwalificatie van feiten' bedoel ik, gelet op het voorgaande: het
betekenis toekennen aan en karakteriseren van feiten in het licht van de relevante
rechtsnorm.

Met een voorbeeld kan ik dit kwalificatieproces verduidelijken. Zo is voor de
inkomstenbelasting aftrekbaar de rente ter zake van de financiering van de eigen
woning. Voor de beoordeling van de aftrekbaarheid van de rente is dan niet van
belang dat er hypothecaire zekerheid is verstrekt op de desbetreffende woning ter
zake van de lening. Dit feit heeft dus voor de desbetreffende norm geen betekenis.
Wel is van belang of de woning een eigen woning is in de zin van de wet; zijnde de
woning die als hoofdverblijf fungeert. In dat kader kan van belang zijn dat het gezin
van de belastingplichtige er permanent in woont. Dit feit krijgt dan een bepaaide
lading; er wordt een bepaald karakter aan toegekend. Het wordt een rechtsfeit.
Tevens kan van belang zijn dat belastingplichtige door de week elders verblijft, maar
ook dat hij overigens in de woning woont en van daaruit zijn sociale leven heeft.
Beide aspecten zijn van belang en er wordt een bepaald karakter en een zekere
zwaarte aan toegekend. Ook dit zijn dus rechtsfeiten. Uiteindelijk zal een aantal
rechtsfeiten zwaarder wegen dan andere rechtsfeiten. In dit geval betreft dat de
rechtsfeiten dat zijn gezin in de woning woont. hij er ook vaak verblijft en hij er zijn
sociale leven heeft. De omstandigheid dat hij door de week elders verblijft is
weliswaar een rechtsfeit, maar in deze situatie niet van voldoende zwaarte.

We zullen zien dat twee spanningsvelden regelmatig van belang zijn in het
kwalificatieproces: 1. de spanning tussen een civielrechtelijke en een eigen fiscaal-
rechtelijke, meer economische uitleg van rechtsnormen en 2. de spanning tussen het
gelijkheidsideaal (gelijke gevallen gelijk behandelen) en het rechtszekerheidsbegin-
sel (de kenbaarheid en voorspelbaarheid van het fiscale recht).

Ter zake van het eerstgenoemde spanningsveld zal in dit hoofdstuk vaak een
vergelijking worden gemaakt met het civiele recht en de daaruit voortkomende
rechtsvormen en rechtsverhoudingen. We zullen zien dat in de huidige tijd de fiscale
(rechts)verhoudingen niet meer klakkeloos vanuit het civiele recht worden beoor-
deeld. Het civiele recht is als vergelijkingsmateriaal gekozen omdat het fiscale recht
aanvankelijk was gebaseerd op rechtsvormen en rechtsverhoudingen uit het civiele
recht. Een dergelijke vergelijking biedt de kans om te onderzoeken of, en zo ja. in
hoeverre er bij de beoordeling en weging van feiten dwarsverbanden bestaan of zijn
verbroken. Voorts is in de afgelopen decennia in toenemende mate de spanning
tussen het fiscale recht en het gebruik van civielrechtelijke begrippen en achter-
gronden duidelijk geworden. Een vergelijking met andere rechtsgebieden zoals het
strafrecht of bestuursrecht zou ook mogeluk zijn, met name in relatie tot het formele
fiscale recht. Aangezien ik de problematiek echter wil beschrijven vanuit het
materiele fiscale recht, ligt ook vanuit die optiek een vergelijking met het civiele
recht voor de hand.
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Het tweede spanningsveld dat aan de orde komt betreft de spanning tussen het
rechtsgelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. We zullen zien dat in veel

gevallen de rechter een economische benadering kiest omdat daarmee - in eco-
nomische zin - gelijke gevallen ook gelijk worden behandeld. De fiscale wet- en

regelgeving is lang niet altijd adequaat aangepast aan de ontwikkelingen en dus ook
niet op het gelijk behandelen van casuBtiek die weliswaar civieljuridisch afwijkend
is, maar vanuit maatschappelijk oogpunt gelijkwaardig is. Voor deze kwestie is niet
alleen van belang dat gelijke gevallen zoveel mogelijk onder dezelfde rechtsnorm
worden gebracht. maar ook dat de regelgeving op aanpalende terreinen - relatief
bezien - op elkaar is afgestemd.

In paragraaf 6.2 ga ik eerst in op het begrip kwalificatie zoals dat zich historisch heeft
ontwikkeld. Vervolgens beschrijf ik in paragraaf 6.3 de factoren van rechtsvinding.
Daarbij zal ik nog eens kort ingaan op de beschreven spanningsvelden (civiel versus
fiscaal 6n rechtsgelijkheid versus rechtszekerheid). Vanaf paragraaf 6.4 wordt het
betoog casuistischer en zal ik beschrijven wat de invloed is van deze twee span-
ningsvelden op het vaststellen van de normgerelateerde werkelijkheid.

6.2 Het begrip 'kwalificatie'

Reeds vanaf de eerste beslissing van een rechter over de toepassing van recht op een
individuele casus. heeft hij de feiten moeten kwalificeren. Ook toen al was van
belang dat hij oordeelde over de vraag welke feiten relevant zijn en wat het karakter
is van die feiten. Dit geldt uiteraard ook voor de eerste rechter die een beslissing
heeft moeten nemen in een fiscaal rechtsgeschil. Sinds het inzicht is doorgedrongen
dat er een wisselwerking is tussen feit en rechtsnorm. is de kwalificatie van feiten
echter in een ander daglicht komen te staan. De kwalificatievraag is complexer
geworden omdat het vaststellen van de feiten en de uitleg van het recht veel meer in
elkaar over lijken te lopen. Voor het fiscale recht is daarbij voorts van belang dat er in
toenemende mate gebruik wordt gemaakt van economische begrippen. Dit is logisch

voor een rechtsstelsel dat zich richt op het belasten van - veelal - economisch

getinte processen en fenomenen. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard een grote
invioed op de kwalificatie van de feiten in het belastingrecht.

De discussie in de fiscale literatuur over het kwalificeren van feiten, begint in het
eerste deel van de twintigste eeuw als het inzicht doorbreekt dat het fiscale recht
wordt bernvloed door economische processen en fenomenen. Men wordt zich er van
bewust dat het civielrechtelijke begrippenkader dat tot op dat moment wordt
gehanteerd, niet meer afdoende is om begrippen zoals inkomen, vermogen en
schenking op een juiste en evenwichtige wijze voor de belastingheffing af te
kaderen. Geppaart heeft er terecht op gewezen dat in de literatuur niet altijd
voldoende onderscheid is gemaakt tussen de invloed van de economie op de

normstelling en de invloed daarvan op de in de maatschappij voorkomende
economische fenomenen.1 Aanvankelijk werd deze thematiek behandeld in het

1. Geppaart 1965, p. 158 e.v.
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kader van discussies over vorm. wezen en werkelijkheid.2 Daarbij zocht men door de
civielrechtelijk vorm naar datgene dat van belang is voor het fiscale recht. Dit laatste
werd aangeduid als het wezen of de werkelijkheid. Methodologisch geeft dit een
onscherp beeld omdat tevens de simulatiegevallen worden behandeld. De eerste
schrijver in Nederland die volgens Geppaart de verschillende aspecten belicht, is
Antal. Antal verwijst ook naar de wirtschaftliche Betrachtungsweise waarin beide
aspecten worden behandeld.3

Historisch bezien is het dan ook verklaarbaar dat het kwalificeren van feiten in de
fiscale literatuur vaak aangeduid wordt met de term 'fiscale kwalificatie'. om
daarmee tot uitdrukking te brengen dat het anders is dan de civiele kwalificatie
van feiten.4 Omdat inmiddels wordt erkend dat het fiscale recht een relatief
autonome positie heeft. kan naar mun mening worden volstaan met de term
'kwalificatie'. De bezigheid is immers methodologisch in alle rechtsgebieden
gelijk. De toevoeging 'fiscale' is dan enkel zinvol als men daarmee wil benadruk-
ken dat de uitkomst van de kwalificatie afwijkt van die op andere rechtsterreinen.
Zo kan een betaling aan een directeur-grootaandeelhouder van een BV in het
fiscale recht een uitdeling zijn van winst terwijl deze in het civiele recht wordt
aangemerkt als salaris. Hier wijkt de fiscale kwalificatie a f van de civielrechtelijke
kwalificatie.5

Zoals in onderdeel 3.3 reeds opgemerkt, spreekt de Hoge Raad voor het eerst in HR
15 december 1999, BNB 2000/126 over een 'zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie'.
De Hoge Raad overweegt: "Voor een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie, met
als consequentie daarvan andere fiscale gevolgen dan de contracterende partijen op
grond van de gekozen civielrechtelijke vorm verwachtten, en daardoor veelal een
hogere of lagere belastingheffing, kan plaats zijn indien de aan de gekozen rechtsvorm
verbonden fiscale gevolgen niet aanvaardbaar zijn gezien het economische resultaat
ervan en gelet op de strekking van de belastingwet". In zijn noot in de BNB vraagt Van
Dijck zich af wat de Hoge Raad bedoelt met de term fiscaalrechtelijke kwalificatie. Zijn
kritiek op het gebruik van het begrip fiscaalrechtelijke kwalificatie komt er op neer dat
de wijze waarop de Hoge Raad dit begrip invult zo onbestemd is dat hieruit niets valt af
te leiden. Wat de Hoge Raad naar mijn inschatting bedoelt te zeggen. is dat het
mogelijk is dat de uitleg van feiten in het fiscale recht afwijkt van het civiele recht.
Daarvan kan volgens de Raad sprake zijn "indien de aan de gekozen rechtsvorm
verbonden fiscale gevolgen niet aanvaardbaar zijn gezien het economische resultaat

2. Zie ook Humans 1910, Polak  1934 en Sleddering  1958.
3. Antal  1956, p. 24 e.v.
4. Geppaart 1965, Langereis  1988 en 1Jzerman 1991. Hoewel 1Jzerman  ook  de term kwalificatie
hanteert, bedoelt hij daarmee een vaststelling als uitkomst van een conversie van de civielrechtelijke
feiten.
5. Een aantal schrijvers hanteert ten onrechte  de term 'herkwalificatie'. Daarin zit namelijk de
veronderstelling dat het feitencomplex eerst volgens een ander rechtsstelsel (veelal het civiele recht)
moet worden beoordeeld en daarna, op grond van het eigen normenstelsel van het fiscale recht, een
andere kwalificatie krijgt. Zoals gezegd, acht ik deze benadering achterhaald. Vgl. Uzerman 1991,
p. 68 en Tiley 2004, p. 311.
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ervan en gelet op de strekking van de belastingwet". Hierbij valt op dat er kennelijk
'fiscale gevolgen' kunnen zijn die niet aanvaardbaar zijn en die, onder omstandig-
heden, dus anders moeten zijn. De formulering van de Hoge Raad is inderdaad
verwarrend. Bedoeld zal zijn dat er, door het volgen van de civielrechtelijke kwalifi-
catie, aan de verschillende stappen fiscale gevolgen zouden zijn verbonden die, in
relatie tot de fiscale rechtsnorm en met name een economische invulling daarvan. geen
recht doen aan de strekking van die rechtsnorm. Wat de Hoge Raad dus eigenlijk
betoogt, is dat de strekking van de rechtsnorm tot uitdrukking moet worden gebracht
en dat die strekking een zodanige fiscale/economische benadering van de feiten kan
vereisen dat de civielrechtelijke benadering niet passend is.

Aldus geformuleerd komt de benadering van de Hoge Raad overeen met het
kwalificatiebegrip zoals dat hiervoor is beschreven, namelijk het betekenis toeken-
nen aan en karakteriseren van feiten in het licht van de relevante (in casu: fiscale)
rechtsnormen; dus onder omstandigheden afwijkend van een civielrechtelijke
benadering.

6.3 Enkele belangrijke factoren van rechtsvinding

Indien we het begrip kwalificatie op deze wijze hanteren, is het logisch dat ook in het
fiscale recht gebruik kan worden gemaakt van alle voorhanden zijnde rechtsvin-
dingfactoren. De kwalificatie van de feiten in het fiscale recht dient immers plaats te
vinden in het licht van de relevante fiscale rechtsnormen. Dat geldt mutatis
mutandis voor alle rechtsgebieden. Ook hierin uit zich de relatief autonome positie
van het belastingrecht. Geppaart heeft in zun dissertatie naar mun mening overtui-
gend aangetoond dat er geen methodologische verschillen zijn tussen de rechtsvin-
ding in het fiscale recht en die op andere terreinen (zie ook paragraaf 5.3). We
dienen ons er echter wel rekenschap van te geven dat het legaliteitsbeginsel, en met
name het aspect van de rechtszekerheid, bij de uitleg van fiscale rechtsnormen
bijzondere aandacht vraagt voor de voorspelbaarheid van de beslissing. Bovendien
dient bij de uitleg van die rechtsnormen rekening te worden gehouden met de
economische aspecten die op velerlei terreinen aan het fiscale recht ten grondslag

liggen.

In zijn Algemeen Deel heeft Scholten een groot aantal factoren van rechtsvinding
beschreven.6 In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat al deze factoren van
belang zijn voor het fiscale recht en voor het kwalificeren van feiten in het fiscale
recht. Omdat de voorspelbaarheid van het belastingrecht zo belangrijk is, lijkt het
aannemelijk dat factoren als de taalkundige interpretatie van de wet (uitleg naar de
letterlijke tekst) en de wetshistorische interpretatie (uitleg aan de hand van de
toelichting op de wet en de verhandelingen in het parlement) een prominente rol
vervullen. Geppaart heeft onderzocht of er in de rechtspraak in de voorafgaande
jaren algemene tendensen waren te onderkennen.7 Een voorzichtige conclusie van

6. Scholten 1974.

7. Geppaart  1965 , p. 112 e.v.
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hem is dat er een soort rangorde is van factoren en de taalkundige en historische
factoren in het belastingrecht inderdaad van groot belang zijn. Hij noemt in dit kader
ook het beroep op het systeem en de strekking van de wet als belangrijke factoren.

Een meer economische invalshoek wordt vaak bepleit vanuit de overtuiging dat
economisch bezien gelijke gevallen ook voor het fiscale recht gelijk moeten worden
behandeld. In dat kader zal nogal eens een beroep worden gedaan op de strekking
van de wet (ook wei aangeduid als teleologische uitleg) of op een analogische

wetstoepassing. Met een beroep op de strekking van de wet wordt dan verdedigd
dat de desbetreffende rechtsnorm de bedoeling heeft om ook het economisch gelijke
geval te treffen. Bij een analogische wetsuitleg wordt de wettelijke norm opgerekt en

toegepast op gevallen die. bij eerste beschouwing, er niet onder lijken te vallen maar
weI op 66n lijn kunnen worden gesteld met de in de desbetreffende rechtsnorm
geregelde gevallen. Het is lang niet altijd eenvoudig om te achterhalen welke van
deze twee factoren de rechter heeft gebruikt. Wat we in ieder geval kunnen
constateren is dat hij tot uitdrukking heeft willen brengen dat er sprake is van -
voor het fiscale recht - gelijke gevallen die een zelfde fiscale behandeling verdienen.
Naar mijn inschatting is het belang van de teleologische en analogische factoren in
de afgelopen decennia - sinds de dissertatie van Geppaart - toegenomen. Ik verwijs
hiervoor naar de vele voorbeelden in dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken.
Deze ontwikkeling komt voort uit het feit dat op veel fiscale terreinen de wetten nog
waren gebaseerd op civielrechtelijke vormen terwijl er een sterke tendens was om
aan te sluiten bij economische uitgangspunten. In dergelijke gevallen zal de rechter
geregeld een beroep doen op die rechtsvindingfactoren om al doende het recht te
vinden. Een van de interessante ontwikkelingen in dat kader is het feit dat rechters
in toenemende mate belang hechten aan de samenhang van rechtshandelingen in
bepaalde situaties. Als aannemelijk is dat rechtshandelingen met elkaar samen-

hangen, kan de rechter - onder omstandigheden - het zelfstandige karakter van de
losse handelingen relativeren en het uiteindelijke resultaat van de handelingen als
uitgangspunt nemen. Het belang van de veelal civielrechtelijke rechtshandelingen
moet dan wijken voor het economische eindresultaat.

Het gevolg van de spanning tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid is dat er bij
de rechtsvinding in het fiscale recht een spanning kan zijn tussen de voorspelbaar-
heid van het recht en het gelijk behandelen van gelijke gevallen. De rechter staat
voor de vraag of hij in een concreet geval de letterlijke wettekst en/of de wethistorie
volgt dan wei een teleologische en/of analogische uitleg. Een dergelijk dilemma is in
het bijzonder aan de orde als de rechtsnorm is gebaseerd op civielrechtelijke
vormen. de casus niet is te betitelen als een dergelijke vorm, maar daar economisch
bezien weI gelijkwaardig aan is. In het vervolg van dit betoog zullen we dergelijke
situaties met regelmaat tegenkomen.
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6.4 Relevantie van feiten

6.4.1 Verhouding tot fiscale rechtsnormen

Na deze eerste verkenning van het kwalificatiebegrip en beschrijving van enkele

belangrijke factoren van rechtsvinding, wil ik ingaan op het eerste aspect van
feitenkwalificatie, namelijk het betekenis toekennen aan feiten. Anders gezegd:
het vaststellen van relevante feiten. Een feit is pas relevant als het van belang is
voor de keuze van de relevante rechtsnorm en de toepassing van die norm. Indien
een feit relevantie heeft, is het een rechtsfeit. Het feit betnvloedt dan. tezamen met
de andere rechtsfeiten. de uiteindelijke beslissing. De rechter zal moeten beslissen of
een feit, voor het te behandelen geschil, een rechtsfeit is. Hij kan dit niet zonder een
inschatting te maken van de rechtsnorm die mogelijk van toepassing is op de
uiteindelijke beslissing. Het is goed mogelijk dat in een specifiek geval bepaalde
feiten voor de belastingheffing niet van belang zijn en voor een civielrechtelijke
kwestie weI. Daarmee is het feit nog geen schijnhandeling voor het belastingrecht,
het feit kan weI degelijk reeel zijn. Het is echter niet relevant voor de toepassing van
de fiscale rechtsnormen. Uzerman schrijft: "Het uiteindelijke oordeel omtrent de
feiten is steeds een oordeel omtrent de fiscaal relevante feiten, de feiten die
bepalend zijn voor de fiscale gevolgen. De belastingrechter behoort de aanwezigheid
van schijnhandelingen in burgerrechtelijke zin uiteraard weI te constateren, maar
het is niet nodig dat hij zich daarover expliciet uitspreekt".8

De relevantie van feiten en daarmee de vraag of er een rechtsfeit is. is afhankelijk van
het toe te passen rechtsgebied en van de keuze van de toepasselijke rechtsnorm. Het

belastingrecht kent een groot aantal rechtsnormen. Sommige feiten zijn voor de ene
fiscale rechtsnorrn van belang, maar niet voor een andere. Zo is in de omzetbelasting
het karakter van het geleverde goed niet zonder meer van belang voor het antwoord
op de vraag of er omzetbelasting in rekening moet worden gebracht. De vraag of
omzetbelasting in rekening moet worden gebracht is namelijk eerst afhankelijk van
het antwoord op de vraag in welk kader de leverancier de desbetreffende activiteiten
verricht. Is hij ondernemer voor de omzetbelasting? Pas als deze laatste vraag
bevestigend wordt beantwoord, kan het karakter van het geleverde goed van belang
zijn. De levering van goederen is namelijk belast of vrijgesteld, afhankelijk van het
karakter van het goed. De rechter zal zich rekenschap moeten geven van de concrete

vraag die aan hem wordt voorgelegd en de feiten die daarbij van belang kunnen zijn.
Maar hij ontkomt er niet aan om de mogelijk toepasselijke rechtsnormen ook in
ogenschouw te nemen.

Voorts is van belang dat bepaalde rechtsfeiten zwaarder kunnen wegen dan andere
rechtsfeiten. Voor het antwoord op de vraag of een betaling aan een directeur-

grootaandeelhouder belast moet worden als loon dan weI als een dividenduitkering,
kan een groot aantal feiten van belang zijn. Uiteindelijk zal 660 feit, of zullen
meerdere feiten in samenhang bezien, leiden tot een beslissing. De feiten die in

8.1Jzerman 1991, p. 81.
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tegengestelde richting wijzen, zijn dan wel degelijk relevant maar niet doorslagge-
vend. De keuze van de relevante feiten wordt in sterke mate beinvloed door de
uiteindelijk toepasselijke rechtsnorm. Anderzijds bepaalt het feitenmateriaal ook in
sterke mate de specifieke rechtsnormen die toepasselijk kunnen zijn. Het complex
aan feiten beperkt immers de seleaie van de toe te passen rechtsnormen. Het
onderzoek naar de relevante feiten omvat derhalve mede een onderzoek naar de
mogelijk toepasselijke rechtsnormen en de uitleg daarvan. Feiten die in een andere
richting wijzen dan de uiteindelijke beslissing, zon wei relevant maar niet door-
slaggevend geweest. In onderdeel 6.5 ga ik verder in op het gewicht van rechtsfeiten.

6.4.2 Verhouding tot civiele rechtsnormen

Met het voorgaande is eigenlijk al voor een belangrijk gedeelte antwoord gegeven
op de vraag op welke wijze de relevante feiten voor het fiscale recht worden
geselecteerd. De relevantie is namelijk afhankelijk van de toepasselijke geachte
rechtsnorm en de uitleg daarvan. Aangezien we in het belastingrecht fiscale rechts-
normen toepassen. moeten de feiten vanuit de toepasselijke fiscale rechtsnorm
worden geselecteerd en beoordeeld. Dit is echter een te simplistische benadering
omdat er dan aan voorbij wordt gegaan dat veel fiscale regelingen een civielrechtelijke
achtergrond hebben of dat in die regelingen gebruik is gemaakt van civielrechtelijke
begrippen. Het is dan ook de vraag of er bij de uitleg van civielrechtelijke begrippen in
fiscale regelingen. uit moet worden gegaan van een civielrechtelijke uitleg.

In dit kader is het van belang om te constateren dat het de wetgever niet altijd lukt
om regels in woorden te vatten die eenduidig en niet voor tweedrlei uitleg vatbaar
zijn. In een aantal gevallen is het onvermijdelijk dat dezelfde woorden, uitdruk-
kingen of zinsdelen in verschillende regels worden gebruikt maar deze woorden,
uitdrukkingen of zinsdelen, met inachtneming van de bedoeling van de desbetref-
fende regel. een enigszins afwijkende inhoud hebben: Langereis wijst er terecht op
dat dit zelfs binnen 66n wet voorkomt'o Het ligt naar mijn mening weI voor de hand
dat de wetgever zoveel mogelijk probeert om reeds bestaande begrippen te ge-
bruiken, en met name begrippen waarover weinig discussie is, ook als deze uit
andere rechtsgebieden komen zoals het burgerlijke recht. Geppaart bepleit dit uit
een oogpunt van eenheid van rechtsorde:' Dit betekent echter niet dat voortdurend
moet worden getracht om civielrechtelijke begrippen die in fiscale regelingen zijn
gebruikt, een civiele invulling te geven. Het gebruik van het desbetreffende begrip
kan immers zijn gebaseerd op de overtuiging dat daarmee de best mogelijke
bewoordingen zijn gebruikt om de bedoeling van de wetgever weer te geven. De
bedoeling van de fiscale wetgever kan echter in meer of mindere mate afwijken van
de uitleg die in het civiele recht aan de begrippen wordt gegeven. Bovendien kan een

9. Zo heeft het begrip 'ondernemer' in de ene belastingwet een andere betekenis dan in de andere
belastingwet.
10. Denk aan het begrip 'beleggen' in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
11. Geppaart 1965, p. 142 e.v.
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dergelijk begrip een afwijkende inhoud krijgen omdat het in een ander - namelijk
een fiscaal - kader is geplaatst.

Geppaart verdedigt dat het bij een belastingwet met van oorsprong burgerrechte-
lijke begrippen, gaat om het tot gelding brengen van een fiscaairechtelijk normen-
stelsel. "Intussen staat daar tegenover dat, op grond van het beginsel van
rechtszekerheid, in andere - in aantal afnemende - gevallen de belastingwet
onwrikbaar vasthoudt aan de privaatrechtelijke begripsvorming".12 Uzerman stelt
dat "het niet zonder betekenis (is) indien de wetgever zijn wil heeft uitgedrukt in
civielrechtelijke terminologie. Waar dat geschiedt is er initieel reden de civielrechte-
lijke benadering te volgen".13 Ook hij benadrukt telkens dat de rechtszekerheid om
een terughoudende opstelling vraagt bij het fiscaal anders uitleggen van civiel-
rechtelijke begrippen. In zijn ogen vloeit dit overigens mede voort uit het legali-
teitsbeginsel:4 Langereis stelt daarentegen "dat de rechter bij de interpretatie van
een begrip in een belastingwet en derhalve bij het onderzoek naar de voor de
toepassing van dat begrip relevante feiten zal moeten nagaan wat de functie van die
rechtsnorm is, bezien vanuit haar strekking":5 Hij wijst er nog op dat "de rechter
zelfde begrippen in 6*n wet reeds verschillend uitlegt".16 Ik deel de mening van

Langereis dat het niet goed mogelijk is om op alle rechtsterreinen een eenduidige
betekenis aan woorden te geven (dat lukt zelfs niet binnen 66n wet) en dat telkens
moet worden nagegaan welke inhoud er is beoogd met de desbetreffende woorden,
uitdrukkingen of zinsdelen.17

Ingeval in fiscale regelingen gebruik is gemaakt van civielrechtelijke begrippen of
achtergronden dient derhalve, ondanks het feit dat de herkomst een bepaalde
richting uit wijst, getoetst te worden of beoogd is om met de fiscale rechtsnorm
aansluiting te houden bij de civielrechtelijke inhoud/achtergrond. Het is namelijk

goed mogelijk dat is beoogd om slechts een gedeelte van de civielrechtelijke
strekking over te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het leveringsbegrip in de omzet-
belasting of het systeem van kapitaal en winstreserves bij vennootschappen zoals
dat in de inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting is vormgegeven. Zelfs

het schenkingsbegrip in de successiewet is anders (namelijk door de materiele
schenking uitgebreider) dan in het civiele recht. Telkens zal men vanuit de wettekst.
wetgeschiedenis, het systeem van de wet of anderszins moeten zien te achterhalen
op welke wijze het civielrechtelijke begrip of de civielrechtelijke achtergrond in het
concrete geval moet worden uitgelegd. Enerzijds zal men daarbij aansluiting zoeken

bij de civielrechtelijke context. Geppaart heeft er terecht op gewezen dat de eenheid
van rechtsorde van de rechtsvinder verlangt om in dergelijke situaties zoveel

12. Geppaart 1997, p. 175.
13. Uzerman 1991, p. 68.
14. Uzerman 1991. p. 51

15. Langereis 1988, p. 18.
16. Langereis 1988, p. 18.
17. Overigens  deel  ik  ook de mening van Geppaart  van de eenheid van rechtsorde  in  de  zin  dat alle
rechtsterreinen tot Zin sociale rechtspraktijk behoren en er daarom voor elk rechtsterrein een

beperkte ruimte is voor een autonoom systeem (zie paragraaf 4.4.3).
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mogelijk een verbinding te leggen:8 Anderzijds kan de rechter zich vrij voelen om
een fiscale invulling te geven aan dergelijke regelingen. Hiertoe is hij zelfs verplicht
als de beslissing daarmee beter past in het fiscale rechtssysteem dan wei de
beslissing de bedoeling van de wetgever beter weergeeft.

Naar mijn inschatting neemt in het fiscale recht de civielrechtelijke betekenis van
aan het civiele recht ontleende begrippen af. Onder invloed van maatschappelijke
processen wijzigt het karakter van de fiscale wetgeving voortdurend. Geppaart heeft
in zijn dissertatie gewezen op het belang van de wirtschaftliche Betrachtungsweise.
Twee decennia later constateert hij dat in het fiscale recht in toenemende mate
afstand wordt gedaan van het gebruik van civielrechtelijke vormen en steeds meer
gebruik wordt gemaakt van economische begrippen.19 Ik meen ook dat dat logisch
is. Het burgerlijke recht richt zich in hoofdlijnen op de rechtsverhoudingen van
personen onderling, terwijl het fiscale recht zich steeds meer is gaan richten op
de economische gevolgen (in de zin van financiele gevolgen en belangen) van die
rechtsverhoudingen. Consequentie van deze ontwikkeling is onder meer dat de
impact van de nog resterende civielrechtelijke begrippen en achtergronden afneemt.
De drang om dergelijke begrippen op een civielrechtelijke wijze in te vullen is
minder sterk omdat het gehele systeem een meer economische invulling krijgt en
inmiddels op vele deelterreinen - ook terreinen waarin nog gebruik wordt gemaakt
van civielrechtelijke begrippen - van economisch getinte begrippen gebruik wordt
gemaakt. Een civielrechtelijke invulling ligt dan niet meer zo voor de hand. Ik bepleit
overigens niet dat in het fiscale recht de civielrechtelijke uitleg moet verdwijnen. Ten
eerste niet omdat in bepaalde gevallen de fiscale wetgever ook bewust een civiel
rechtsbegrip heeft gehanteerd en de bedoeling heeft gehad om daar een civiel-
rechtelijke inhoud aan te geven. Daarnaast zien we op bepaalde terreinen ook in het
burgerlijke recht een meer 'economische' benadering, bijvoorbeeld in het aansprake-
lijkheidsrecht.20 Het blijft, zoals gebruikelijk in het recht, een kwestie van de juiste
dosering.

6.4.3 Relevantie van civiele rechtsfeiten

Een ander aspect dat om behandeling vraagt, is de vraag hoe het fiscale recht omgaat
met omstandigheden en feiten die voortvloeien uit civielrechtelijke rechtsverhou-
dingen (rechten, verplichtingen. aansprakelijkheden e.d.). Deze rechtsverhoudingen
kunnen zijn gebaseerd op het verbintenissenrecht. het rechtspersonenrecht of het
goederenrecht, maar bijvoorbeeld ook op regelingen omtrent huwelijk, boedelverde-
ling, schenking en dergelijke. In hoofdstuk 7 zal ik uitgebreid aandacht besteden aan
de al of niet rechtsgeldig tot stand gekomen overeenkomst en de vraag wat de

18. Geppaart 1965, p. 142 e.v.
19. Geppaart  1994. p. 85.
20. Een goed voorbeeld is de vereenzelvigingbenadering bu stichtingen (transparantie) door de Hoge
Raad in zijn arresten van 9 juni 1995, nr. 8551. N/ 1996,213 en 13 oktober 2000. nr. 098/377HR, NJ
2000/698. Deze benadering sluit nauw aan op het fiscale recht. Zie uitgebreid: onderdeel 6.5.2.
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feitelijke werkelijkheid is. Op dit moment beperk ik me tot de vraag in hoeverre reele
civielrechtelijke feiten relevant zon voor het fiscale recht.

Het fiscale recht breekt niet in op de rechtsverhouding zoals die in het civiele recht
tot stand komt De rechtsverhouding geldt als feit voor het belastingrecht. Zo leidtde
aansprakelijkheid van een ondernemer voor de levering van een ondeugdelijk
product waardoor de klant schade lijdt, ertoe dat hij een passiefpost op zijn balans
mag opnemen. De verplichting tot terugbetaling van loon kan voor de werknemer
leiden tot een negatieve inkomst. De kapitaalvennootschap (BV of NV) is subjectief
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De overdracht van een goed is in
beginsel een levering voor de omzetbelasting. Er zijn legio voorbeelden. De constate-
ring dat dergelijke rechtsverhoudingen als feit in aanmerking worden genomen, is
overigens logisch. Men kan immers niet ontkennen dat de rechtsverhouding in het
maatschappelijk verkeer. en tussen de betrokkenen, realiteit is. Ook voor deze
civielrechtelijke rechtsverhoudingen geldt echter dat ze slechts mee worden
gewogen voor zover ze relevant zijn voor de toepasselijk geachte rechtsnorm.

Een soortgelijke benadering geldt voor buitenlandse rechtsverhoudingen. Met de
internationalisering van onze maatschappij worden we steeds vaker geconfronteerd
met buitenlandse rechtsstelsels, en dus ook buitenlandse rechtsverhoudingen. Denk
bijvoorbeeld aan een buitenlands samenwerkingsverband dat in Nederland activi-
teiten verricht. De Hoge Raad heeft reeds in zijn arrest van 10 juni 1953 ter zake van
de rechten van een beneficiary van een Engelse trust beslist dat "... niet beslissend is
hoe die rechten naar Engels recht moeten worden gequalificeerd, maar of de inhoud.
die deze rechten naar Engels recht hebben, voldoet aan de vereisten, waarvan de
Nederlandse wet (...) de toepasselijkheid van hare bepalingen afhankelijk stelt".21  De

rechtsverhoudingen zoals die onder het buitenlandse recht tot stand zijn gekomen,
worden derhalve als uitgangspunt genomen. Zij bepalen immers het karakter van
het samenwerkingsverband. Van daaruit dient vervolgens aan de hand van de in
Nederland geldende fiscale rechtsnormatiek de casus te worden beoordeeld.

De vraag komt op of dit niet tot rechtsongelijkheid leidt ingeval een buitenlands
samenwerkingsverband dat vergelijkbaar is met een Nederlandse rechtsvorm.
onderhevig is aan andere civielrechtelijke regelingen. Zo verkrijgen rechtsvormen
in bepaalde Amerikaanse staten veel sneller rechtspersoonlijkheid dan in Nederland.
Het karakter daarvan is overigens anders omdat de rechtspersoonlijkheid dan enkel
dient om als procespartij op te treden in gerechtelijke procedures. Moet nu worden
geconcludeerd dat, omdat rechtspersoonlijkheid in Nederland meestal leidt tot
subjectieve belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, de buitenlandse rechts-
vorm ook belastingplichtig is? Of is er sprake van een andere rechtsgrond die de
rechtsverhouding heeft bepaald? Naar mijn mening moet dit laatste het uitgangspunt
zijn. Anders zou in de onderhavige casus de (toevallig) van toepassing zijnde civiel-
rechtelijke regelgeving, in materieel ongelijke gevallen leiden tot een gelijk oordeel.
Niet de constatering dat er in het buitenland sprake is van rechtspersoonlijkheid is in

21. HR  10 juni 1953, nr. 11  284, BNB 1953/204.
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het voorbeeld van belang, maar de materiele inhoud van de rechtsverhouding.22 1n het
genoemde voorbeeld is dan enkel van belang dat de rechtsvorm als procespartij kan
optreden in gerechtelijke procedures. Dit leidt op zichzelf echter niet tot belasting-
plicht voor de vennootschapsbelasting.23

Een ander voorbeeld is te vinden in de wijze waarop Europese regelgeving wordt
toegepast en uitgelegd. met name door het Hof van Justitie EG. Deze regelgeving is
geschreven zonder al te veel acht te slaan op de specifieke civiele rechtsvormen die
de verschillende lidstaten hanteren. De rechtsvorm die een burger moet hanteren
om in een bepaalde lidstaat iets te realiseren. kan in een andere lidstaat immers
geheel anders zijn; qua vorm 6n qua inhoud. Er is slechts in zeer beperkte mate
sprake van een stelsel van Europees burgerlijk recht waarop een eventuele be-
lastingheffing kan worden gebaseerd. De regelgeving (richtlijnen e.d.) vormt dan ook
een vrij abstracte set van rechtsnormen met een eigen begrippenkader. De uitleg en
invulling daarvan, kan dus niet anders geschieden dan los van elke nationale
civielrechtelijke vorm.24

6.5 Karakteriseren van feiten

In onderdeel 5.2 heb ik betoogd dat een feit een rechtsfeit is, als het feit relevant is
voor de toepasselijk geachte norm. In het verlengde van de discussie over de
relevantie van feiten en daarmee de vraag wat de rechtsfeiten zijn, ligt de proble-
matiek van de wijze waarop de rechtsnorm invloed heeft, op het toekennen van een
fiscaaljuridisch karakter aan rechtsfeiten. Daarmee bedoel ik dat een rechtsfeit in het
licht van de relevante rechtsnorm wordt ingekleurd. Het rechtsfeit krijgt een
bepaalde lading mee; er wordt een bepaalde inhoud aan het rechtsfeit gegeven.
Het betekent tegelijkertijd  dat het rechtsfeit een relatieve zwaarte (of gewicht) krijgt
toegemeten.

Voor het antwoord op de vraag of iemand ondernemer is voor de inkomsten-
belasting is onder meer van belang in welke mate hij zelfstandig is. In dat kader
zal een rechter toetsen of de belastingplichtige zelf invulling mag geven aan de wijze
waarop hij opdrachten vervult. Een belangrijke indicatie kan zijn dat er in de
overeenkomst met opdrachtgevers alleen wordt vastgelegd wat het eindresultaat
moet zijn. Dit rechtsfeit krijgt dan een bepaalde lading en een zekere zwaarte mee

22. Rechtspersoonlijkheid  is  een  vorm van, zoals Scholten  (1974,  p.  44  e.v.) het omschrijft,  een
'constructie'. Met een constructie bedoelt hij het systematiseren van het recht door het gebruik en
de beschrijving van eenduidige begrippen. Het hanteren van buitenlandse constructies en deze

klakkeloos vertalen naar de in Nederland gangbare vorm is gevaarlijk. Het karakter van de constructie
en de plaats daarvan in het buitenlandse rechtsstelsel kan namelijk heel anders zijn dan in Nederland.
Zie recent ook Gribnau, 2009, p. 11.
23. Voor een uitgebreide behandeling van de kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen, verwijs  ik
naar Van Kempen 2005.
24. Dit is bijvoorbeeld  te  zien  aan de wijze waarop  het  Hof van Justitie  EG  te  werk  gaat  in  de

omzetbelasting bij het leveringsbegrip. bijvoorbeeld in Hvj EG 8 februari 1990, C-320/88, BNB 1990/
271 (SAFE).
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voor het antwoord op de vraag of hij ondernemer is; de rechtsnorm beinvloedt dus
het karakter van het rechtsfeit. Het feit dat hij zijn eigen werktijden mag kiezen, zegt
ook niet zonder meer iets over de mate waarin hij zelfstandig is in de manier waarop
hij zijn werkzaamheden verricht. Dit feit kan weliswaar relevant zijn, maar de lading
die daaraan wordt gegeven en de zwaarte van dit feit kunnen van een geheel andere

orde zijn. Een werknemer kan immers ook vaak zijn eigen werktijden bepalen.

Zonder rechtsnorm hebben feiten geen juridische betekenis. De rechtsnorm bepaalt
enerzijds of er aan de feiten betekenis toekomt en anderzijds welke inhoud en welk
gewicht er aan de desbetreffende rechtsfeiten kan worden toegekend. In deze fase
van het onderhavige onderzoek wil ik nagaan hoe rechtsfeiten gekarakteriseerd
worden in het licht van fiscale normen; dus de inhoud en het gewicht dat aan het
rechtsfeit wordt gegeven. Om de spanning te laten zien met het civiele recht, wil ik
in onderdeel 6.5.1 een vergelijk maken van de kwalificatie van feiten in relatie tot
civiele rechtsnormen. In onderdeel 6.5.2 zal ik laten zien hoe feiten worden
gekarakteriseerd in het spanningsveld van het rechtsgelijkheidsbeginsel en het
rechtszekerheidsbeginsel. Deze twee onderdelen behandel ik aan de hand van een
tweetal thema's: het economische eigendomsbegrip (onderdeel  6.5.1) en de fiscale
transparantie van stichtingen (onderdeel 6.5.2).

6.5.1 in het spanningsveld van fiscale en civiele rechtsnormen (economische

eigendom)

Hiervoor heb ik al vermeld dat de discussie in de fiscale literatuur over het
kwalificeren van feiten, begint als het inzicht doorbreekt dat het fiscale recht wordt
be'invloed door economische processen en fenomenen. Men wordt zich er van
bewust dat het civielrechtelijke begrippenkader niet meer afdoende is om begrippen
als inkomen, vermogen en schenking op een juiste en evenwichtige wijze voor de
belastingheffing af te kaderen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het eigendomsbegrip.
Aan de hand van dit eigendomsbegrip zal ik onderzoeken wat de spanning kan zijn
tussen fiscale en civiele rechtsnormen.

Het belang van het begrip eigendom (in de zin van juridische eigendom) voor het
fiscale recht, is in de loop der jaren afgenomen. In het fiscale recht is de mate waarin
een belastingsubject een financiele betrokkenheid heeft bij een goed (een recht of
een zaak) van groter belang gebleken. Bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting
gaat het niet alleen om de financiele betrokkenheid, maar ook (voor het moment van
genieten of winstneming) om het afstand doen van die betrokkenheid. Voor de
omzetbelasting, het recht van successie of schenking en de overdrachtsbelasting is
met name het verkrijgen of het afstand doen van betrokkenheid bij goederen van
belang.

Jurisprudentie
In HR 19 oktober 1955. BNB 1955/377 wijst de Hoge Raad een arrest waarin hij voor
het eerst een fiscaal eigendomsbegrip hanteert dat af\,vijkt van het eigendomsbegrip
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in civielrechtelijke zin. De Hoge Raad overweegt: "dat de omstandigheid, dat iemand
eigenaar van en als zodanig zakelijk gerechtigd is tot enig goed. niet uitsluit. dat
economisch het belang daarbij een ander toekomt. terwijl dit belang - hetwelk men
den economischen eigendom zou kunnen noemen - deel kan uitmaken van het
bedrijfsvermogen van dien ander; (...)dat, in geval de juridische en de economische
eigendom niet in tan hand zijn, de waardeveranderingen den economischen
eigenaar raken en bij inbreng door dezen van den economischen eigendom in een
bedrij f die waardeveranderingen de bedrij fswinst op dezel fde wijze beinvioeden als
ware hij ook de zakelijk gerechtigde tot het goed". Naar aanleiding van dit arrest
kwam de vraag op waaraan het'economische eigendom' precies moest voldoen. HR
24 december 1957, BNB 1958/84 overweegt de Hoge Raad op dat punt: "wil iemand
als 'economisch eigenaar' van een zaak, waarvan de eigendom naar burgerlijk recht
aan een ander toebehoort, kunnen worden aangemerkt, vereist is, dat economisch
het belang bij die zaak geheel aan hem toekomt, hetgeen insluit, dat het risico van de
waardeveranderingen en het eventuele tenietgaan van de zaak ten volle door hem
wordt gedragen".

Hoewel er in deze formulering twee elementen zijn aan te wijzen (het belang bij de
waardeontwikkeling en het risico van tenietgaan), is er in de loop van de jaren in de
jurisprudentie nog een derde element aan de orde gekomen, namelijk de vraag of er

tevens een belang is vereist bij de voordelen die het desbetreffende goed afgeeft.25

Ter zake van de mate waarin de waardeveranderingen de desbetreffende persoon
aan moeten gaan, had de Hoge Raad in HR 29 mei 1957, BNB 1957/220 al overwogen
dat als iemand alleen de waardevermindering van een pand aangaat, "belangheb-
bende niet als 'economisch eigenaar' van het pand kan worden beschouwd". De
opvatting van Den Boer in diens noot onder HR 21 januari 1959, BNB 1959/85 dat
men in geval van een optie op aandelen dit zou kunnen zien als een overdracht van
de economische eigendom, is dus onjuist. Bedacht dient te worden dat van de optie
slechts gebruik zal worden gemaakt als de waardeontwikkeling gunstig is. Een
ongunstige ontwikkeling van de waarde deert de optiehouder niet zodat de waar-
deveranderingen hem niet volledig aangaan. Ook in HR 17 april 1991, BNB 1991/181
wordt door de Hoge Raad bevestigd, dat de economische eigenaar het belang moet
hebben bij de waardeveranderingen. Over de mate waarin men belang dient te
hebben, komt Bruins Slot, in navolging op het rapport van de Commissie fiscale
aspecten van leasing.26 tot de conclusie dat er sprake moet zijn van een geheel of
nagenoeg geheel belang.

27

De betekenis van het tweede criterium, het risico van tenietgaan, is wat onduide-
lijker. Bruins Slot wijst er op dat die betekenis voor de directe belastingen nooit
expliciet door de Hoge Raad is vastgesteld.28 Voor de overdrachtsbelasting is dat in

25. Bruins Slot 2006, p. 47 e.v. en Rosendal 2009, p. 4 e.v.
26. Vereniging voor Belastingwetenschappen  2001.
2Z Bruins Slot 2006, p. 89 e.v.
28. Bruins Slot 2006, p. 58 e.v.
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HR 3 november 1999, BNB 2000/23 echter weI gebeurd. In een geval waar door
partijen uitdrukkelijk is bepaald dat het risico van tenietgaan van het pand achter-
blijft bij de verkoper, beslist de Hoge Raad dat er geen overdrachtsbelasting is
verschuldigd.29

Het derde element, het belang bij de voordelen, komt pas in recentere jurisprudentie
aan de orde. In HR 22 november 2002, BNB 2003/34 noemt de Hoge Raad dit
element: "De economische eigendom van de aandelen, waaronder het recht op
dividend". In HR 8 oktober 2004, BNB 2004/437 is deze kwestie aan de orde bij een
pand. Ook uit dit arrest lijkt naar voren te komen dat het belang bij de voordelen. in
dit geval van het pand, een wezenlijk element is van de economische eigendom.30

Civiel en fiscaal eigendomsbegdp

Volgens de Hoge Raad is er sprake van een economische eigendom als het risico van
waardeveranderingen, het belang bij de voordelen en het eventuele tenietgaan van
het goed ten volle worden gedragen door een ander dan de burgerrechtelijke
eigenaar. In zijn dissertatie merkt Geppaart op dat de wetgeving in Duitsland termen
als 'Wirtschaftsgut' en 'wirtschaftliche Eigenheit' kent.31 Hij beschrijft een drietal
elementen uit de Duitse rechtspraak. Allereerst is een privaatrechtelijke aanspraak
van de economische eigenaar jegens de civielrechtelijke eigenaar vereist. Het tweede
kenmerk is dat zich de bijzonderheid voordoet van het geval dat de economische
inhoud van het eigendomsrecht naar een ander dan de civielrechtelijke eigenaar is
overgeheveld. Het derde vereiste is dat de economische eigenaar de wil moet
hebben om te bezitten (animus domini). Met economische eigendom wordt volgens
hem bedoeld het geval dat "iemand de beschikking heeft over een zaak waarvan hij
burgerrechtelijk geen eigenaar is maar waarvan economisch het belang hem geheel
toekomt; in deze figuur is derhalve sprake van een splitsing tussen de rechten van de
zakelijk gerechtigde en de economisch belanghebbende".32

Deze Duitse benadering sluit nauw aan bij de jurisprudentie van de Hoge Raad. Het
volledige belang bij de waardeveranderingen en de voordelen, komt naar mijn
mening overeen met het aspect dat Geppaart beschrijft als het overdragen van de
economische inhoud van het eigendom. Het dragen van het risico van tenietgaan van
het goed sluit aan bij de privaatrechtelijke aanspraak jegens de civielrechtelijke
eigenaar. Wat hier immers mee wordt bedoeld is dat er geindividualiseerde goe-
deren zijn, namelijk de goederen van de civielrechtelijke eigenaar. waarvoor het
risico van teniet gaan wordt gelopen. Ik vraag mij weI af of in de huidige tijd nog wel
van belang is of de economische eigenaar de wil moet hebben om te bezitten.

29. Dit arrest heeft later geleid tot een aanpassing van artikel 2 WBR.
30. Of dit de huurpenningen betrefr dan wei het gebruiksrecht, is  in de literatuur omstreden. Bruins
Slot (2006, p. 56) verdedigt dat het gaat om het gebruiksrecht, terwijl onder meer Eijkenduijn en
Rosendal (WFR 2005/917) verdedigen dat het de huurpenningen betreft.
31. Geppaart 1965, p. 196 e.v.
32. Geppaart 1965. p. 201.
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Volgens mij is veel meer van belang dat hij de goederen feitelijk in bezit heeft en
deze ook voor zichzelf gebruikt.

Bruins Slot onderscheidt een zakenrechtelijk en verbintenisrechtelijk perspectief.33
De overdracht van het economische eigendom heeft volgens hem geen zakenrechte-
lijke gevolgen, maar er zijn weI verbintenisrechtelijke gevolgen. De rechtsverhou-
ding heeft immers weI degelijk betekenis tussen partijen. Hij constateert dat
civilisten de economische eigendom wel kennen, maar niet als eigendomsbegrip
erkennen.

Het verschil met het civiele eigendomsbegrip is dus dun. Het civiele eigendomsbe-
grip houdt namelijk in dat de desbetreffende persoon het gebruik heeft van de
goederen. de beschikking heeft over de goederen en de vruchten daaruit trekt.34 Het
fiscale of'economische' eigendomsbegrip wijkt slechts af op het beschikkingsaspect
van zaken. De economische eigenaar kan, in zakenrechtelijk zin, niet over de zaak
beschikken. Hij kan de zaak immers niet bezwaren of overdragen. In feitelijke zin
kan hij er echter wei over beschikken, bijvoorbeeld in de vorm van het gebruik van
een onroerende zaak. Wat voorts opvallend is in de omschrijving van het econo-
mische eigendomsbegrip, is dat nog aandacht wordt besteed aan de gerechtigdheid
tot de waardeveranderingen. in het civiele recht is dat aspect op zichzelf bezien van
minder belang. De gerechtigdheid tot die waardeveranderingen vloeit immers
automatisch voort uit het civielrechtelijke eigendom.

Relevantie economische eigendom voor Jiscale recht
Het belang van het economische eigendomsbegrip voor de belastingen is steeds
verder toegenomen. De laatste jaren staat het weer bijzonder in de belangstelling,
onder meer in het kader van leasing.35 de deelnemingsvrijstelling36 en de ontwik-
kelingen in de sfeer van de wetgeving en rechtspraak van artikel 2, tweede lid, WBR
(tekst 2009).37 lk merk daar bij op dat het begrip economische eigendom nogal eens
wordt verward met het geval dat er slechts sprake is van een economisch belang;
ook Bruins Slot vraagt daar aandacht voor.38 In het geval van een optie bijvoorbeeld,

is er doorgaans geen sprake van economische eigendom maar alleen van een

33. Bruins Slot p. 33 e.v.
34. De juridische eigenaar heeft uiteraard wei de mogelijkheid om het recht op de vruchten (al of niet
tijdelijk) aan derden af te staan.
35. Onder meer in de recente studies naar het economische eigendomsbegrip van de Commissie fiscale

aspecten van leasing in Vereniging voor Belastingwetenschap 2002, nr. 217 en 218, de dissertatie van
Bruins Slot uit 2006 en de bespreking daarvan in de Vereniging voor Belastingwetenschap 2007,
nr. 231.
36. Met name naar aanleiding van HR 22 november 2002, nr. 36 272, BNB 2003/34 (FALCONS) waarin
de HR heeft beslist dat de resultaten op opties op aandelen onder omstandigheden onder de
deelnemingsvrijstelling vallen.  Vgl.  HR 14 oktober  2005,  nr.  41  275, BNB 2006/7  en  HR 13 oktober
2006, nr. 42 725, BNB 2007161.
37. In dir artikellid is geregeld dat de overdracht van de'economische eigendom' van onroerende zaken
belast is voor de overdrachtsbelasting.
38. Bruins Slot 2006, p. 47 e.v.
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economisch belang. Het verschil is dat er bij economische eigendom een (nagenoeg)
volledig belang is bij een goed en bij een economisch belang slechts een gedeeltelijk
belang. Ook de omschrijving in artikel 2, tweede lid, WBR van 'economische eigen-
dom' is. na de aanpassing per 12 november 1999 zodanig, dat de gehanteerde term
een ruimere lading dekt.39 Sindsdien lijkt het namelijk voldoende dat'enig risico van

waardeverandering' wordt overgedragen. Dit zou betekenen dat de overdracht van
een economisch belang volstaat voor de heffing van overdrachtsbelasting. In de
literatuur wordt getwist over de vraag of deze uitleg juist is, dan wel dat bedoeld is
dat het gehele economische eigendom over moet zijn gegaan, maar dan met meer-
dere (deel)gerechtigden.40

In de inleiding op deze paragraaf heb ik er al op gewezen dat in het fiscale recht, de
mate waarin een belastingsubject is betrokken bij een goed (een recht of een zaak),
van groot belang is. Afgezien van de omschrijving van het begrip 'economische

eigendom' in de overdrachtsbelasting, zijn er echter geen wettelijke bepalingen
aangaande de inhoud van de begrippen eigendom of economische eigendom. In de
inkomsten- en vennootschapsbelastingwetten is evenmin bepaald dat een dergelijke
vorm van betrokkenheid is vereist, bijvoorbeeld om de goederen te kunnen activeren

op de ondernemingsbalans. Er moeten dus andere redenen zijn waarom men bij de
uitleg van die wettelijke normen zo hecht aan eigendom of economische eigendom.

Ik meen dat de verklaring er in is gelegen dat de belastingheffing aangrijpt bij een
toestand of een handeling die betekenis heeft in het economisch verkeer.41 Een

eigendom of economische eigendom behelst zo'n toestand en de overdracht daarvan
betreft een dergelijke handeling. Daarom is een dergelijke betrokkenheid bij goe-
deren zo wezenlijk voor het fiscale recht. Bruins Slot stelt: "Het meest voor de hand
liggende bezwaar om voor fiscale doeleinden altijd maar bij de juridische eigendom

aan te sluiten, is dat buiten beschouwing blijft dat iemand een zodanig belang bij een
object heeft dat kan worden geconstateerd dat alleen de juridische titel hem
ontbreekt om zich volkomen eigenaar te noemen. Afgezien van de juridische titel
heeft de economische eigenaar dus hetzelfde belang bij het object als de volkomen
eigenaar". 2

De vervolgvraag is dan, welke vorm van betrokkenheid het fiscale recht eist. Dit is
een vraag naar de relevantie van de verhouding van het belastingsubject tot het

object (de zaak). Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting is van belang aan
wie het resultaat uit en de waardeontwikkeling van de zaak toekomt. Die elementen

bepalen immers het inkomen of de winst. Een juridische betrokkenheid, in de zin

39. Deze aanpassing is opgenomen in het Belastingplan 2000-1, nr. 26.820.

40. Ambergen 2008, Gassler 2006, p. 51, Hofman  2007, p. 197 e.v. en Rosendal 2009,  p. 6 e.v.  In  zijn
conclusie van 3 december 2008 (NTFR 2009/90) stelt A-G Wattel zich op het standpunt dat het een
alles of niets benadering is. Het gehele economische eigendom moet over gaan wil er sprake zijn van
een belaste transactie.
41. in het verleden was de economische betekenis van die toestand of handeling niet altijd relevant,
maar hechtte men meer aan de juridische betekenis.

42. Bruins Slot 2006. p. 19.
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dat het recht bestaat om de zaak in civielrechtelijke zin over te dragen, is niet van
wezenlijk belang. In bepaalde gevallen volstaat het dan dat er enkel een bepaalde
mate van een economisch belang is. Zo behoort een optieresultaat (een typisch geval
van een economisch belang) tot de belastbare winst van een onderneming en kan
dat resultaat onder omstandigheden zelfs onder de deelnemingsvrijstelling vallen.

Een punt waar in de literatuur kritiek op wordt geuit is, dat de Hoge Raad geen
ruimte lijkt te bieden voor een gezamenlijke economische eigendom. De situatie dus
dat meerdere belanghebbenden de eigendom krijgen toegerekend, en wel voor het
deel waartoe ze economisch zijn gerechtigd. Bruins Slot heeft in zijn dissertatie de
argumenten aangedragen voor een dergelijke benadering. in ieder geval voor de
vennootschapsbelasting, Hij stelt dat de vennootschapsbelasting bij uitstek een
heffing is met een materieeleconomische inslag. Vanuit die optiek is het niet te
rechtvaardigen dat, ingeval men niet (nagenoeg) geheel economisch eigenaar is, de
Hoge Raad de eigendom alsnog toerekent aan de juridische eigenaar. 3 Hij pleit dan
ook voor een benadering vanuit het economische belang, en dan in het bijzonder de
mate waarin men economisch belang heeft. Bavinck 4 wil niet helemaal met hem
meegaan. enerzijds omdat hij praktische problemen voorziet' 5 en anderzijds omdat
hij voor sommige regelingen het beter acht om vast te houden aan 66n eigenaar.

46

Het is helder dat er in de directe belastingen veel belang wordt gehecht aan een
economische betrokkenheid bij goederen. Voor de winstbepaling van ondernemin-
gen. waaronder de heffing van vennootschapsbelasting, volstaat dat er sprake is van
een economisch belang. Ontwikkelingen van47 en rendementen uit 8 een econo-
mische belang, hebben invloed op de winst. Voor de vraag wie een goed mag
activeren en voor de investeringsregelingen lijkt het er echter op dat er een
(nagenoeg) geheel belang moet zijn. Dat geldt ook voor de overdrachtsbelasting.
Daar waar het goed als zodanig niet centraal staat. lijk een economische belang te
volstaan, maar daar waar dat goed wel centraal staat, wordt een (nagenoeg) geheel
belang vereist.

Het fiscale recht heeft, zoals ik hier voor al heb beschreven. een ander karakter en
een andere rechtsgrond dan het civiele recht en is om die reden een eigen weg
ingeslagen. Het civielrechtelijke eigendomsbegrip gaf onvoldoende inhoud aan het
eigendomsbegrip waar het fiscale recht om vroeg. Het fiscale recht heeft zijn eigen,

43. Uit de jurisprudentie wordt niet duidelijk  of een belang  dat iets minder  is  dan het geheel,
voldoende is voor economische eigendom. Voor een overzkht van de relevante jurisprudentie verwijs
ik naar Bruins Slot 2006, p. 89 e.v. HU concludeert dat her moet gaan om een (materieel) geheel belang;
aangeduid als '(nagenoeg) geheel'.
44. Zie zijn budrage als debater in Vereniging voor Belastingwetenschap 2007.
45. De  berekening/verdeling van het eigendom kan ingewikkeld zijn. Bovendien kunnen er tegen-
strijdige belangen zijn bij partijen. Voorts wijsr hij op grensoverschrijdende situaties. waardoor er
onevenwichtige situaries kunnen ontstaan.
46. Bijvoorbeeld voor de overdrachtsbelasting, maar ook voor investeringsregelingen.
41 Denk aan optierechten.
48. Denk bijvoorbeeld aan een recht op huurinkomsten.
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van het civiele recht afwijkende. eigendomsbegrip geformuleerd: de economische

eigendom. Bovendien is een economisch belang in een aantal gevallen voldoende. In

zijn algemeenheid kun je dan ook constateren dat de belastingheffing niet alleen

aangrijpt bij de zaak, maar steeds vaker ook bij gerechtigdheden tot die zaak. Die
rechten bepalen immers of zaken voor personen waarde hebben in het economisch
verkeer.

49

Het thema (economische eigendom) en het spanningsveld (fiscale en dviele rechts-

normen)
Deze analyse, over het verschil tussen het civiele en het fiscale eigendomsbegrip.

is nodig om het kader neer te zetten voor het antwoord op de vraag, op welke wijze
feiten moeten worden gekarakteriseerd in de sfeer van het fiscale eigendomsbegrip.
Daarbij is in ieder geval duidelijk dat als feit niet zonder meer relevant is of
belastingplichtige de juridische eigendom heeft, hoewel het over het algemeen
nog steeds als uitgangspunt geldt. De juridische eigendom geeft wei een indicatie
van de betrokkenheid van die persoon tot de zaak. Als de juridische eigendom

namelijk niet op enigerlei wijze economisch is aangetast. heeft de desbetreffende

persoon ook de economische eigendom van die zaak. Het fiscale eigendomsbegrip is,
zoals gezegd, onder meer van belang voor het antwoord op de vraag wie er mag
afschrijven op de zaak. Dat is immers degene ten laste van wie de waardedaling van

de zaak komt.

Vanuit die optiek is de volgende casus interessant voor het antwoord op de vraag
welke invioed rechtsnormen hebben op het karakteriseren van de feiten. Stel X heeft
een machine (waarde van 100) en hij sluit een tweetal optiecontracten met Y. Het
ene contract houdt in dat Y over een jaar de machine voor 100 mag kopen. Het
andere contract houdt in dat X de machine over een jaar voor 100 aan Y mag
verkopen.50 De fiscale vraag is wie er in dat jaar op de machine mag afschrijven? Van

belang is daarbij dat als de machine in waarde stijgt, Y waarschijnlijk van zijn
kooprecht gebruik zal maken. De waardestijging gaat hem dus aan. Voorts is van

belang dat als de machine in waarde daak, X waarschijnlijk van zijn verkooprecht
gebruik zal maken. De waardedaling gaat Y dus ook aan. Vanuit de fiscale norm-

stelling bezien, dienen in dit voorbeeld de feiten (met name de rechten en plichten
die zijn belichaamd in de optierechten) zodanig te worden uitgelegd dat de volledige
waardemutatie gedurende dat jaar voor rekening is van Y en hij na een jaar ook
(juridisch) eigenaar wordt van de machine:'  Mag Y in dit jaar al op de machine

afschrijven? Daarvoor is niet alleen vereist dat de gehele waardemutatie hem
aangaat maar ook dat hij het risico loopt van tenietgaan van de machine. Van
belang is dus tevens of het om een geindividualiseerde machine gaat. Hebben de

opties alleen maar betrekking op die ene machine? Zo ja, dan loopt Y ook het risico

van tenietgaan en mag hij afschrijven op de machine. Materieel beschouwd kun je

49. Een zaak heeft als zodanig voor personen geen waarde. De vorm en de mate waarin iemand tot een

zaak betrokken is, bepaalt voor die persoon de waarde.

50. Zie ook Bruins  Slot 2006,  p.  69  e.v.  voor een soortgeluke casus.

51. lk ga er in het voorbeeld van uit dat een cash-settlement niet mogelijk is.

147



6.5.2 HOOFDSTUK 6 1 Kwal(licatie van feiten

deze situatie ook beschrijven als de koop van de machine met een uitgestelde
levering.

We zien hier een voorbeeld waarbij in het fiscale recht aan een rechtsnorm inhoud
wordt gegeven. door te onderkennen dat de norm een economisch karakter heeft en
waarbij vanuit dat perspectief op zoek wordt gegaan naar de relevante feiten en
vervolgens aan deze feiten betekenis wordt gegeven. De civieljuridische vorm waarin
een en ander wordt gegoten is niet zonder meer van belang; de rechtsverhouding
van Y tot de zaak (zijn economische betrokkenheid en het risico van tenietgaan dat
hem aangaat) levert echter weI een feitencomplexop dat past bij de fiscale rechtsnorm.

Het spanningsveld tussen het fiscale recht en het civiele recht, in het bijzonder op
het niveau van de rechtsnormen, biedt ons in dit geval de mogelijkheid om een deel
van de thematiek te ordenen. Als we onderkennen dat het fiscale recht een eigen.
van het civiele recht afwijkende, betekenis kan toekennen aan civielrechtelijke
feiten, resteert de vraag of, en zo ja, in welke mate daarvan sprake is in het
voorliggende geval. Het onderkennen van de mogelijke spanning, geeft handvatten
om daarbij naar antwoorden te zoeken.

6.5.2 In het spanningsveld van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid (fiscale

transparantie)

In dit onderdeel komen we toe aan het karakteriseren van feiten in het licht van het
spanningsveld tussen de beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. We
zullen zien dat er zich situaties voordoen waarin de rechtsgelijkheid dwingt tot een
selectie van feiten die afwijkt van het civiele recht. We zullen ook situaties tegen-
komen waarin de feitenselectie, door de rechtsgelijkheid, afwijkt van wat voor de
hand lijkt te liggen; de rechtszekerheid staat dan onder druk. We zullen tevens zien
dat, door de spanning tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. de feiten een
andere betekenis kunnen krijgen.

De problematiek behandel ik aan de hand van het thema 'fiscale transparantie'.

Jurisprudentie
Sinds 1 januari 1957 is wettelijk geregeld aan welke materiele On formele criteria
moet zijn voldaan wil er sprake zijn van een rechtsgeldig opgerichte stichting met
rechtspersoonlijkheid.52 polak heeft betoogd dat vanaf 1957 "enkel beslissend (is), of
de in art. 3 gestelde formele vereisten zijn in acht genomen. Zo ja, dan is er een
stichting; de wil doet daarbij niet ter zake".53 Deze benadering past ook in de
bedoeling van de Wet op de Stichtingen om te voorkomen dat men op een gegeven
moment constateert dat er een gebrek aan de oprichting kleeft en men met

52. Wet op Stichtingen van 31  mei  1956, Stb. 32Z
53. Polak 1956, p. 44.
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terugwerkende kracht moet vaststellen dat de stichting al die tijd nietig was.54

Sindsdien kunnen gebreken in de oprichtingshandeling slechts leiden tot ver-
nietiging en ontbinding van de stichting. V66r 1957 werd aan de hand van de
rechtsgeldige afzondering van het vermogen bepaald of er een stichting tot stand
was gekomen; een wettelijke regeling was er niet. Vanaf dat jaar was de uiterlijke
vorm. tezamen met de notariele vastlegging. voldoende. In zijn conclusie bij HR
14 september 1977. BNB 1978/15 merkt A-G Van Soest op dat er met de invoering
op 26 juli 1976 van boek 2 van het BW "met nog meer zekerheid (kan) worden
gesteld , dat een stichting tot stand komt. indien zij slechts aan de in de wet
gestelde formele eisen voldoet".

Desalniettemin is er nogal wat fiscale jurisprudentie waarin door de rechtsvorm van
de stichting heen wordt gekeken; de stichting wordt als 'transparant' aangemerkt.
Dit kan betekenen dat het vermogen van de stichting wordt behandeld "als ware het
eigen vermogen van de belastingplichtige zelf'.55 De behandeling als eigen
vermogen heeft gevolgen "voor de financi itle transacties die gedurende die situatie
tussen het lichaam en degene die de beschikkingsmacht heeft plaatsvinden".56 De

rechtsgeldigheid van de stichting wordt in de jurisprudentie echter niet betwist,
onder omstandigheden wordt er echter geheel of gedeeltelijk door de stichting heen
gekeken.57 Evenals bij het fiscale eigendomsbegrip, is de reden hiervoor gelegen in

de rechtsgrond van het belastingrecht en het karakter van de desbetreffende
belastingsoort. Bij de problematiek van de fiscale transparantie zien we bovendien
een interessant onderscheid tussen de verschillende belastingsoorten. dat een goed
inzicht geeft in de redenen waarom feiten moeten worden gekarakteriseerd in het
licht van de relevante rechtsnorm.

De jurisprudentie voor de inkomsten- en (de voormalige) vermogensbelasting heeft
betrekking op de gevallen waarbij natuurlijke personen een bepaalde beschikkings-
macht in de stichting hebben. in die gevallen dient men te toetsen aan het criterium
zoals dat door de Hoge Raad in HR 30 oktober 1985, BNB 1986/16 is geformuleerd:
"(de)  belastingplichtige  (kan)  over  het  in een stichting aanwezige vermogen  (...)
beschikken als ware het eigen vermogen". Voor de loonbelasting is in dit kader van
belang dat deze heffing aangrijpt bij de arbeid die door natuurlijke personen in
dienstbetrekking wordt verricht. Het ligt dan ook voor de hand dat de criteria van dit
arrest hierop eveneens van toepassing zijn. Dit temeer als men bedenkt dat de
loonbelasting het karakter heeft van voorheffing op de inkomstenbelasting en op
hoofdlijnen een zelfde systematiek kent als deze belasting. In BNB 1996/94 dat
handelt over de loonbelasting, legt de Hoge Raad dan ook een zelfde criterium aan
als hij doet voor de inkomsten- en vermogensbelasting. In HR 18 december 1991.

54. Als men na jaren functioneren van de stichting dit bemerkt, zou dit bijvoorbeeld kunnen leiden tot
een grote hoeveelheid ongeldige leveringen, nietige overeenkomsten en vorderingen uit onverschul-
digde betaling.
55. HR 30 oktober 1985, nr. 22 715, BNB 1986/16.
56. HR 10 januari 1996, nr. 30 659, BNB 1996/94.
5Z In de literatuur wordt dit fenomeen ook aangeduid  met de termen 'Durchgriff of 'lifting  the
corporate veil': zie onder meer Nillesen 1992.
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BNB 1992/142, gewezen voor de vennootschapsbetasting overweegt de Hoge Raad in
een geval waarbij twee stichtingen betrokken waren dat: "belanghebbende een
afzonderlijke, van de stichting A te onderscheiden rechtspersoon, (is) die een bedrijf
uitoefent, waaraan, met name gelet op alle door haar in het kader van dat bedrijf
ontplooide activiteiten. een zelfstandig karakter niet kan worden ontzegd".58 Ver-
volgens kreeg de belanghebbende de WIR-bijdrage die de inspecteur hem met de
stelling dat sprake was van fiscale transparantie had geweigerd. In HR 25 augustus
1993, BNB 1993/339 gewezen voor de omzetbelasting, formuleerde de Hoge Raad in
een geval waarbij een stichting als belanghebbende betrokken is en deze beheerst
wordt door sportvereniging A: "De feiten en omstandigheden laten geen andere
conclusie toe dan dat belanghebbende door het verhuren van het kunstgrasveld een
bedrijf zelfstandig uitoefent (...) en dat zij een afzonderlijke van A te onderscheiden
rechtspersoon is".

Uit de opgesomde jurisprudentie blijkt dat er verschillen zijn tussen de te onder-
scheiden belastingen. Voor de inkomsten-, loon- en vermogensbelasting bestaat de
mogelijkheid dat de stichting transparant is, terwijl de stichting voor de omzet- en
vennootschapsbelasting als zelfstandige belastingplichtige wordt behandeld.59 In de
lijn hiermee liggen een tweetal uitspraken van Hof 's-Gravenhage waarin dit Hof
oordeelt: "dat wat mogelijk voor de heffing van inkomsten- of vermogensbelasting
heeft te gelden (...) niet per definitie ook moet gelden voor de heffing van
omzetbelasting (loonbelasting). Het evidente verschil in toe te passen rechtsregels
tussen deze en gene heffing verhindert immers zulk een automatisme".60 Anderzijds
komt naar mijn mening uit de opgesomde jurisprudentie een beeld naar voren dat
een aantal belastingen toch in samenhang kunnen worden bezien.

Literantur
In zijn annotaties bij HR 14 september 1977. BNB 1978/15, HR 22 juli 1981, BNB 1982/42
en HR 30 oktober 1985, BNB 1986/16 onderzoekt Van Dijck de samenhang van de
inkomsten- en vermogensbelastingaspecten met die van de vennootschapsbelasting
en de Successiewet. Hij ziet in beginsel geen onevenwichtigheden die nopen tot een
correctiemechanisme zoals de fiscale transparantie.61 Het beschikken over het ver-
mogen wordt beheerst door de inkomstenbelastingen het schenkingsrecht en leidt tot
een evenwichtig resultaat Ter zake van het beheer over het vermogen ziet hij mogelijk
een probleem als dit geschiedt ten dienste van de oprichter-bestuurder (bijvoorbeeld
als deze zijn jacht en/of vakantiebungalow tot een belegging van de stichting maakt).

58. Zie ook HR 29 september 1999, nr. 34 682, V-N 1999/46.1.
59. In Hof 's-Gravenhage 27  mei 2008, nr. BK-07/00642, V-N 2008/56.20 neemt het Hof dit ook als
uitgangspunt, maar overweegt dat uitzonderingen mogelijk zijn op grond van algemene of bijzondere
bepalingen of als doel en strekking van zulke bepalingen worden miskend. Wat her Hof hiermee
bedoelt blijft echter onduidelijk.
60. Hof 's-Gravenhage 17 september  1996, nr. 94/1763, infobulletin 96/782  en Hof 's-Gravenhage
17 september 1996, nr. 94/1764. infobulletin 96/862.
61. De begrippen 'evenwichtig' en 'onevenwichtig' worden in dit kader gebruikt om aan te geven of het
totale fiscale resultaat al of niet in overeenstemming is met de belastingheffing die de wetgever ter
zake van de desbetreffende situatie of handelingen heeft beoogd. Zie ook het vervolg van mijn betoog.

150



Karokteriseren van feiten 6.5.2

In zijn beleving is dit echter niet te wijten aan de vrijstelling in de vennootschaps-
belasting voor (niet-nijvere) stichtingen, maar in het ontbreken van aanknopings-
punten in de inkomstenbelasting. In een latere noot werpt hij echter op dat als het
gedrag kan worden herleid tot een gebruik voor eigen doeleinden, de desbetreffende
persoon genotgerechtigde is en als zodanig in de heffing kan worden betrokken. De
enige onevenwichtigheid die naar zijn mening resteert, is het bijzondere (lage) tarief
voor schenkingen aan algemeen-nutinstellingen, "indien althans het ten algemene nut
afgezonderde vermogen in strijd met de statuten voor private doeleinden wordt
aangewend".

Zwemmer heeft verdedigd dat het feit dat de stichting voor de vennootschaps-
belasting (veelal) niet belastingplichtig is, het onderscheid rechtvaardigt met de
BV.62 Die vrijstelling is in zijn ogen alleen maar gerechtvaardigd als de oprichter
afstand heeft gedaan van de zeggenschap over het in de stichting ondergebrachte
vermogen. "Ware dit anders dan zou het een vermogensbezitter vrij staan zelf
vast te stellen of. en zo ja. welk gedeelte van zijn vermogen onder de belasting-
vrijdom zou kunnen worden gebracht." Hij is van mening dat het schenkingsrecht
in deze niet meegewogen mag worden omdat dit alleen maar fungeert als een
afkoopsom voor toekomstig successierecht. Hij bedoelt daarmee dat het schenkings-
recht los staat van de beoordeling omdat het een 'voorheffing' is op het niet te
vermijden (en dus los te beoordelen) successierecht. Zijn argument van belastingvrij-
dom voor stichtingen is verworpen door onder meer Aardema, Moltmaker en
Nillesen.63 Ook Van Dijck is het niet met Zwemmer eens en stelt in zijn noot onder
HR 22 juli 1981, BNB 1982/42, dat als men deze stichtingen weI in de vennootschaps-

belasting zou betrekken, dan zou "dit in de systematiek van de Wet Vpb niet dienen te
geschieden overeenkomstig de bepalingen in zake de winstberekening maar overeen-
komstig de i.b.-bepalingen in zake inkomsten (...) Maar dan ontbreekt de mogelijkheid
vpb te heffen, indien een stichting om niet aan iemand het genot van goederen afstaat
(...), doordat - juist als in de i.b. - een genoten inkomst ontbreekt".

Nillesen verdedigt dat het verschil in de fiscale behandeling van een betrokkene bij
een BV of een stichting voortvloeit uit het normenstelsel van de inkomstenbelasting.
Hij is van mening dat er een verschil is in die stelsels ingeval de rechtspersoon geheel
afhankelijk is van 66n persoon. In de inkomstenbelasting is een normenstelsel
neergelegd dat alle mogelijke handelingen van een dergelijk persoon met de BV
behandelt. Hij betoogt dat er daarom in de inkomstenbelasting geen ruimte voor de
rechter is om - zelfs bij 66n-persoons-BV's - af te wijken van dit stelsel. De BV is dus

altijd zelfstandig belastingplichtig ook "als die BV geheel afhankelijk is van 66n
persoon die zich ook als zodanig opstelt en dienovereenkomstig handelt". Nillesen
beroept zich op dit punt op de kenbaarheid/voorspelbaarheid van het recht en
daarmee op een onderdeel van het legaliteitsbeginsel. De zelfstandige belasting-
plicht bij de 66n-persoons-BV is ter zake van de stichting die geheel afhankelijk is

62. Zwemmer, FED Algemeen, p. 169-173.

63.Aardema FED IB '64: Art 24: 179, Conclusie A-G Moltmaker bij HR 30 oktober 1985, nr. 22715, BNB
1986/16 en Nillesen 1992.
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van 66n persoon volgens hem echter niet te vinden in het normenstelsel van de
inkomstenbelasting. Daarom wordt de zelfstandige belastingplicht onder omstan-
digheden doorbroken. Ter zake van de nijvere stichtingen die zelfstandig belasting-
plichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, is hij van mening dat de rechter slechts
in bijzondere situaties de onzelfstandigheid zal uitspreken.64 Maar ook bij het
formuleren van de zelfstandige belastingplicht van de nijvere stichting, is de
wetgever niet uitgegaan van een volledige zeggenschap van 66n persoon in die
stichting. Ook in die gevallen is toerekening aan die persoon in beginsel dus
mogelijk.

Ik sluit mij op hoofdlijnen aan bij de benadering van Nillesen. In de hierna volgende
analyse zal ik dit nader onderbouwen. Daarbij zal ik aandacht besteden aan de
belastingheffing die de wetgever voor ogen heeft gestaan en de argumenten om de
transparantie van een stichting te gebruiken om deze bedoeling ook aangeduid met
het begrip 'evenwicht'. te realiseren.

Analyse
De belastingheffing van ondernemingen kent een aantal verschillende situaties.
Allereerst is daar de situatie van een natuurlijk persoon die voor eigen rekening
en risico een onderneming drijft. Hij wordt in de inkomstenbelasting belast als
ondernemer (box  1). Dat geldt ook voor samenwerkingsverbanden van onder-
nemers, zoals de maatschap of vennootschap onder firma (waar onder de
commanditaire vennootschap). De participanten in deze samenwerkingsvormen
worden allen, indien de onderneming mede voor hun rekening en risico wordt
gedreven. in de inkomstenbelasting belast als (quasi-)ondernemer.65 In de vorige
eeuw is een tweede situatie op gang gekomen, namelijk dat ondernemingen
worden gedreven in de vorm van een kapitaalvennootschap. De belastingheffing
heeft zich hierop aangepast door de invoering van (uiteindelijk) de vennoot-
schapsbelasting. Een derde situatie was het geval dat stichtingen activiteiten
gingen ontplooien die vergelijkbaar waren met die van ondernemingen. in
beginsel zijn de activiteiten van stichtingen vrijgesteld voor de vennootschaps-
belasting. Maar toen ze ook ondernemingsactiviteiten gingen ontplooien, zijn
deze - uit een oogpunt van gelijkheid - ook in de belaste sfeer getrokken.

Hiermee lijkt er een redelijk evenwichtige belastingheffing te zijn van onderne-
mingsactiviteiten, waar onder die van stichtingen. Daarvoor is ook belangrijk dat de
winstbepalingen voor alle drie de situaties gelijk zijn. Een potentiele onevenwichtig-
heid zit hem echter in de vrijstelling voor stichtingen voor andere activiteiten.
Sommige activiteiten zijn, als ze worden verricht door een natuurlijk persoon of
kapitaalvennootschap, wel degelijk belast; denk bijvoorbeeld aan inkomsten uit

64. Nijvere stichtingen zijn stichtingen die voldoen aan art. 2, eerstelid, onderdeel d, Wet Vpb 1969 en
dus ondernemingsactiviteiten verrichten, dan wei in concurrentie treden met ondernemingen van
natuurlijke personen of pensioen- of VUT-regelingen uitvoeren (art. 4 Wet Vpb 1969).
65. Met een 'quasiondernemer' bedoel  ik de medegerechtigde  in een commanditaire vennootschap.
Deze wordt ook als ondernemer belast, maar krijgt minder faciliteiten dan andere ondernemers.
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vermogen. Het wettelijk systeem kent derhalve een intrinsieke spanning, namelijk
voor zover dergelijke inkomsten bij stichting op komen. maar op enigerlei wijze
(ondanks dat het in strijd is met het doel van de stichting) toch ten goede komen aan
een natuurlijk persoon of kapitaalvennootschap. Voor een aantal van dergelijke
bijzondere situaties gaat de Hoge Raad - indien wordt voldaan aan bepaalde
voorwaarden - uit van fiscale transparantie.

BU de toepassing van fiscale transparantie gaat het telkens om situaties waarbij er
een beschikkingsgemachtigde is en een afhankelijk lichaam. in casu de stichting
waartussen financiele transacties plaatsvinden. Indien op deze partijen dezelfde
fiscale rechtsnormen van toepassing zijn - ze zijn bijvoorbeeld allebei belasting-
plichtig voor de vennootschapsbelasting - zullen de fiscale gevolgen in beginsel
evenwichtig zijn. Er lijkt in dergelijke situaties. bezien vanuit de normstelling,
geen reden om af te wijken van de gebruikelijke normtoepassing. De figuur van de
stichting wordt op een wijze gehanteerd die de wetgever kennelijk heeft beoogd,
zodat er geen aanleiding is om de vraag te stellen of de stichting transparant is.
Het heffingsevenwicht kan echter worden verstoord als ter zake van dezelfde
rechtshandelingen of rechtstoestand, 66n van de partijen recht heeft op een
vrijstelling of een bijzonder tarief, of als partijen onderhevig zijn aan verschil-
lende fiscale normenstelsels. De ene valt bijvoorbeeld onder de vennootschaps-
belasting en de andere onder de inkomstenbelasting. Derhalve dient te worden
onderzocht wat de invloed is van vrijstellingen of een bijzonder tarief op de
transparantie van stichtingen en in hoeverre de verschillende fiscale stelsels een
evenwichtig resultaat bewerkstelligen. Daarbij beperk ik mij tot de hoofdlijnen
van de desbetreffende belastingwetten.

In de vennootschapsbelasting is er de nodige wetgevende aandacht geweest voor
de zelfstandige belastingplicht van stichtingen. De nijvere stichting is belasting-
plichtig en de niet-nijvere stichting is vrijgesteld. De belastingplicht van nijvere
stichtingen is er om de concurrentie met andere ondernemers niet te verstoren.
De vrijstelling voor niet-nijvere stichtingen beoogt de toename te bevorderen van
vermogen dat is afgezonderd voor een bepaald doel (bijvoorbeeld ten behoeve
van het algemene nut). In de vennootschapsbelasting heeft de wetgever bewust
een verschil aangebracht tussen nijvere en niet-nijvere stichtingen. in de omzet-
belasting is het onderscheid tussen stichtingen enerzijds en natuurlijke personen,
rechtspersonen of andere samenwerkingsvormen anderzijds echter niet relevant.
Ongeacht de rechtsvorm waarin ze opereren. zijn ze, te beoordelen aan de hand
van de aard van de handelingen, al of niet zelfstandig belastingplichtig. Het kan
weliswaar interessant zijn om belaste of vrijgestelde handelingen af te zonderen
in een stichting, maar het daarmee behaalde fiscale voordeel vloeit niet voort uit
het rechtskarakter van de stichting. De wetgever heeft in de omzetbelasting dus
geen bijzondere regelingen behoeven te treffen rondom de stichting. Voor de
vennootschapsbelasting en de omzetbelasting lijkt er, ondanks het feit dat
voordelen behaald kunnen worden door activiteiten af te zonderen in al of niet
vrijgestelde stichtingen. dan ook geen reden om een stichting als transparant te
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beschouwen.66 Voor de vennootschapsbelasting niet, omdat de wetgever een
dergelijk voordeel voor niet-nijvere stichtingen heeft beoogd en voor de omzet-
belasting niet, omdat het voordeel niet voortvloeit uit de rechtsvorm van de
stichting maar uit het karakter van de afgezonderde handelingen.

Voor de inkomsten- en loonbelasting is er vaak een verschil in fiscale behandeling
tussen de beschikkingsgemachtigde en de stichting. De beschikkingsgemachtigde is
immers een natuurlijk persoon waarvoor de inkomsten- en loonbelasting relevant
zijn terwijl de afhankelijke stichting een rechtspersoon is die te maken kan krijgen
met de loon- en vennootschapsbelasting. De natuurlijk persoon kan vermogen of
ondernemingsactiviteiten afzonderen in de stichting en voorts arbeid verrichten ten
behoeve van die stichting.

Indien de natuurlijk persoon uitsluitend vermogen afzondert in de stichting wordt
dit vet'mogen van de belaste sfeer naar een onbelaste sfeer overgebracht. Hoewel dit
verschil op zichzelf bezien door de wetgever is beoogd, wordt dat kennelijk niet als
evenwichtig ervaren in het geval dat over het vermogen wordt beschikt als ware het
eigen vermogen. De Hoge Raad rekent in dergelijke gevallen het vermogen toe aan
de beschikkingsgemachtigde.

Indien de natuurlijk persoon ondernemingsactiviteiten afzondert in een stichting,
zijn deze - evenals bij de natuurlijk persoon zelf - belast. Er is wei een verschil in
tarief. Het ligt voor de hand dat dit verschil door de wetgever is onderkend en
aanvaard. Het is echter de vraag of dit wellicht toch een onevenwichtige situatie is.
Daarbij kan bijvoorbeeld van belang zijn dat de wetgever - met behulp van de
aanmerkelijkbelangregeling - bij een 'eigen' onderneming die in de vorm van een
kapitaalvennootschap wordt gedreven, tot een vergelijkbaar tarief komt met het geval
dat de onderneming voor eigen rekening en risico wordt gedreven.67 De aanmerke-
lijkbelangregeling is bij een stichting echter niet van toepassing. In de jurisprudentie is
geen antwoord te vinden op de vraag of er in casu. het geval dat iemand onderne-
mingsactiviteiten afzondert in een stichting. sprake kan zijn van fiscale transparantie.

Indien de natuurlijk persoon arbeid verricht ten behoeve van de stichting kan er
sprake zijn van een dienstbetrekking in de zin van de loonbelasting. Daarbij zal er
niet snel sprake zijn van een onevenwichtigheid in de heffingssystematiek. Omdat
de natuurlijk persoon de beschikkingsmacht heeft in de stichting, kan er echter weI
twijfel zijn of er sprake is van een dienstbetrekking. Een dergelijk standpunt ligt
echter niet voor de hand omdat degene die daar belang bij heeft, de natuurlijk
persoon, de desbetreffende (rechts)toestand heeft gecreeerd en de daaruit voort-
vloeiende rechtsgevolgen heeft beoogd. Hij zal niet snel een beroep doen op andere
rechtsgevolgen. De onevenwichtigheid zit hem wat betreft de loonbelasting niet in

66. In HR 9 maart 1988, nr. 24 301, BNB 1989/228 lijkt de Hoge Raad overigens ruimte open te houden
voor een fiscale transparantie in de vennootschapsbelasting.
67. Het resultaat van de vennootschapsbelasting en aanmerkelijkbelangheffing leidt tot een tarief dat
in belangrijke mate is afgestemd op het hoogste tarief in de inkomstenbelasting.
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het creeren van een heffingsvacuOm maar weI in het (ongelimiteerd) uitstellen van
het heffingsmoment Dit klemt als de natuurlijk persoon - op andere wijze - wa
beschikt over het vermogen van de stichting zoals in de casus van HR 10 januari
1996,BNB 1996/94.

Bij het afzonderen van ondernemingsactiviteiten of vermogen of het uitstellen van
looninkomsten speelt nog de vraag of het recht van schenking moet worden
meegewogen. Het lijkt er op dat de Hoge Raad deze vraag ontkennend beantwoordt,
anders zou de Hoge Raad in zijn oven*egingen wel op enigerlei wijze aandacht
hebben besteed aan het recht van schenking. Ik meen ook dat die vraag ontkennend
moet worden beantwoord. Bij schenking van vermogen aan natuurlijke personen is
schenkingsrecht verschuldigd terwijl dit vermogen bij de ontvanger vervolgens
belaste inkomsten genereert. Bij overdrachten van en naar de stichting is een hoog
schenkingstarief verschuldigd en zijn de inkomsten uit het vermogen vervolgens
vrijgesteld . Naar mijn mening kan dan niet worden verdedigd dat de toepassing van
het hoge schenkingstarief een tegenwicht is voor het wegvallen van de belasting
over de inkomsten. Dit hoge tarief is immers ook van toepassing bij overdrachten
van vermogen tussen niet-verwante natuurlijke personen terwijl de inkomsten uit
dat vermogen vervolgens bij de begunstigde alsnog belast worden.

Het thema (fiscale transparantie) en twee spanningsvelden (dviele en jiscale rechts-
normen en rechtsgetijkheid en rechtszekerheid)
Na de beschrijving van de jurisprudentie, de meningen in de literatuur en een
analyse over mogelijke onevenwichtigheden. keer ik terug naar de twee spannings-
velden die ik wil behandelen.

in het fiscale recht bestaat, in bijzondere gevallen, de mogelijkheid dat een stichting
als transparant wordt aangemerkt. Dit heeft gevolgen "voor de financiele transacties
die gedurende die situatie tussen het lichaam en degene die de beschikkingsmacht
heeft plaatsvinden". 8 Het lijkt er op dat een stichting alleen als transparant wordt
aangemerkt, als er door het gebruik van de stichting een fiscaal onevenwichtige
situatie ontstaat. Uit een analyse van de verschillende heffingsstelsels blijkt dat er -
op hoofdlijnen - in twee soorten situaties zich een onevenwichtigheid voordoet als
er teveel beschikkingsmacht is. Ten eerste in de loonbelastingsfeer bij het uitstellen
van looninkomsten en ten tweede in de inkomstenbelastingsfeer bij het afzonderen
van vermogen. Indien een belastingplichtige over het vermogen van de stichting kan
beschikken als ware het eigen vermogen, vloeit de toerekening van het vermogen.
dan weI het wegdenken van onderlinge transacties, dus niet voort uit de vaststelling
dat het vermogen in feite aan de belastingplichtige toebehoort. maar uit de toepas-
sing van het normenstelsel op een wijze die tot een evenwichtig resultaat leidt. De
desbetreffende beschikkingsmacht leidt er voor de toepassing van de fiscale rechts-
normatiek toe dat het vermogen wordt behandeld "als ware het eigen vermogen van
de belastingplichtige zelf':9 De rechtsgeldigheid van de stichting wordt dus niet

68. HR 10 januari  1996, nr. 30 659, BNB 1996/94.
69. HR 30 oktober 1985, nr. 22 715, BNB 1986/16.
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betwist, maar onder omstandigheden worden vermogen en activiteiten aan de
belastingplichtige toegerekend.

In het civiele recht wordt er onder omstandigheden ook door de stichtingsvorm
heen gekeken. Dit kan zich voordoen als er misbruik wordt gemaakt van de stich-
tingsvorm en de vereenzelviging met de achterliggende beschikkingsgemachtigden
de meest aangewezen vorm van redres is.7' Bij de transparantie in het fiscale recht
zien we eveneens dat er door de stichting heen wordt gekeken als er misbruik wordt
gemaakt van die rechtsvorm. Dit misbruik bestaat er dan uit dat er inbreuk wordt
gemaakt op het wezen van de stichtingsvorm. Er wordt inbreuk gemaakt op het feit
dat de stichting is bedoeld om vermogen of activiteiten af te zonderen waarmee een
specifiek doel wordt nagestreefd, waarbij dat doel niet mag zijn gericht op de
belangen van de bestuurders. Bij de totstandkoming van de relevante regelgeving
heeft de wetgever met dit misbruik geen rekening gehouden of behoeven te houden.
Indien er misbruik wordt gemaakt van de rechtsvorm dienen doel en strekking van
de 'misbruikte' rechtsnormen alsnog tot uitdrukking te worden gebracht en van
toepassing te zijn om daarmee het door de wetgever nagestreefde doel te realiseren.

We zien derhalve dat de stichting bij de omzet- en vennootschapsbelasting een
andere plaats heeft in het heffingsstelsel dan bij de inkomsten- en loonbelasting. Het
desbetreffende normenstelsel vraagt om een verschil in benadering. Dit heeft ook
gevolgen voor het karakteriseren van de feiten rondom een stichting, in het
bijzonder ingeval de belastingplichtige over het vermogen van de stichting kan
beschikken als ware het eigen vermogen. Voor de omzet- en vennootschapsbelasting
gken de feiten die ten grondslag liggen aan het oordeel dat er een dergelijke
beschikkingsmacht is. in het geheel niet relevant te zijn. Voor de vennootschaps-
belasting is wei van belang dat de stichting het karakter heeft van een rechtspersoon.
Het belang van dat feit is dat het daarom een zelfstandig en subjectief belasting-
plichtig lichaam is. Voor de omzetbelasting is van belang het antwoord op de vraag
of de stichting zelfstandig een bedrijf uitoefent. In het kader van de zelfstandig-
heidsvraag zou de beschikkingsmacht een relevant aspect kunnen zijn. De rechter
wil echter uit een oogpunt van rechtszekerheid niet voorbij gaan aan de rechts-
persoonlijkheid van de stichting en het gegeven dat de stichting maatschappelijk
bezien in beginsel als een zelfstandig lichaam wordt beschouwd. Het beroep op
rechtsgelijkheid ten opzichte van het geval dat het 66n belastingplichtige is. wordt
niet gehonoreerd omdat het gebruik van de stichtingsvorm niet als misbruik wordt
beschouwd. Hetzelfde resultaat had namelijk ook kunnen worden bereikt met een
andere rechtsvorm.

In de inkomsten- en loonbelasting is de rechtspersoonlijkheid van de stichting niet
altijd van doorslaggevend belang. Daar kan doorheen worden gekeken als er een
situatie bestaat die gelijkwaardig is aan het geval dat het vermogen van de stichting
behoort tot het vermogen van de belastingplichtige zelf. Een beroep op een gelijke

behandeling voor het fiscale recht wordt echter alleen maar gehonoreerd als het

70. Vgl. HR 13 oktober 2000, nr. C98/377. NJ 2000/698 en HR 9 juni  1995, nr. 8 551, NI 1996/213.
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gebruik van de stichtingsvorm als zodanig tot een fiscaal onevenwichtige situatie
leidt en het desbetreffende gebruik daarmee een misbruikkarakter krijgt. Ook hier
zien we een afweging tussen het rechtsgelijkheids- en het rechtszekerheidsbeginsel.
Het gelijkheidsbeginsel kan er onder omstandigheden toe leiden dat de rechtsnorm
van de toerekening van vermogen aan de belastingplichtige zelf, zodanig sterk is dat
deze moet prevaleren:i De desbetreffende rechtsnorm eist dan weI dat het
feitencomplex daar voldoende aanknopingspunten voor biedt. Zo zal aan de hand
van de feiten moeten worden beoordeeld in welke mate de stichting afhankelijk is
van belastingplichtige en deze laatste de beschikkingsmacht heeft over het ver-
mogen van de stichting. Daarbij is onder meer van belang wie de stichting bestuurt,
wie de macht heeft om bestuurders aan te wijzen of te ontslaan, maar ook aan wie
een eventueel liquidatiesaldo ten goede komt. Verder is van belang hoe het geld-
verkeer tussen de stichting en belanghebbende is geregeld en of hij naar eigen
inzicht kan handelen en dit in de praktijk ook doet. Het zijn allemaal feiten waaraan
in het licht van de desbetreffende rechtsnormatiek betekenis wordt gegeven en
waaraan een juridische inhoud en een zeker gewicht wordt toegekend.

Afronding
Interessant in dit verband is dat de Hoge Raad in een aantal gevallen het beginsel van
de rechtszekerheid afweegt tegen het rechtsgelijkheidsbeginsel. in zijn algemeen-
heid kan worden gezegd dat de stichting in het fiscale recht, door zijn rechts-
persoonlijkheid. dient te worden behandeld als een zelfstandig lichaam. Een
belangrijk kenmerk van een rechtspersoon is, dat hij zelfstandig drager is van
rechten en plichten. Het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan rechtsvormen
beoogt dan ook vooral om het juridische en maatschappelijke verkeer te ordenen.
Men moet er in beginsel op kunnen vertrouwen dat een rechtspersoon een zelf-
standige plaats heeft   in het rechtsbestel: het biedt rechtszekerheid.   Dit   is   een

belangrijke zaak. waarvan slechts in zwaarwegende gevallen kan worden afge-
weken. Bedacht dient echter te worden dat het toekennen van rechtspersoonlijkheid
een - in de woorden van Scholten - juridische 'constructie' is. Scholten bedoelt
hiermee dat het recht wordt gesystematiseerd door het gebruik en de beschrijving
van eenduidige vormen en begrippen.72

Rechtspersoonlijkheid is dus een rechtsvorm waarmee een bepaald, min of meer
vaststaand, rechtskarakter aan een fenomeen wordt gegeven. Men zal echter moeten
blijven onderkennen waarom het recht aan die constructie dat rechtskarakter
toekent. Immers, er kunnen zich ontwikkelingen voordoen waardoor het toepassen
van de constructie niet meer past. Het mag er in dit geval dus niet toe leiden dat de

71. Zie ook Happ6 1996, p. 79 e.v. Hij heeft het in dit kader over voorrangsregels. 'Een voorrangsregel is
een norm aan de hand waarvan in een geval van botsing van beginselen kan worden uitgemaakt welk
beginsel het meest gewicht in de schaal legt, c.q. de voorrang heeft.- De voorrangsregel geldt alleen als
aan de criteria van die regel is voldaan. Zo niet, dan blijft de wettelijke rechtsregel gelden; de
rechtsbeginselen 'die voor een wijziging van de gelding van de rechtsregel pleiten, zijn niet zwaar
genoeg'.

72. Scholten 1974, p. 44 e.v.
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rechtspersoonlijkheid van de stichting tot een mechanische rechtstoepassing leidt
waarin de stichting altijd als zelfstandig wordt behandeld. Het doel van het
toekennen van het desbetreffende rechtskarakter (de rechtspersoonlijkheid) kan in
bepaalde gevallen minder zwaar wegen dan andere doelen. Dit geldt volgens de
Hoge Raad als de rechtspersoonlijkheid van de stichtingsvorm wordt misbruikt en de
gelijkheid met een ander geval een gelijke behandeling voor het (fiscale of civiele)
recht verlangt.

Het spanningsveld tussen rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. in het bijzonder op
het niveau van de rechtsnormen, biedt ons de mogelijkheid om een ander deel van
de thematiek te ordenen. Als we onderkennen dat rechtsnorrnen tot doel hebben om
duidelijkheid te verschaffen over de rechtsgevolgen van handelingen of een toestand
(het typische geval), maar tegelijkertijd vaststellen dat de handelingen of de
toestand op een aantal wezenlijke punten afwijken van wat de wetgever heeft
beoogd en dat ze vergelijkbaar zijn met gevallen waarvoor een andere wettelijke
regeling geldt (het atypische geval), resteert de vraag of, en zo ja, in welke mate er in
het desbetreffende geval sprake is van een typisch of een atypisch geval. Het
onderkennen van de spanning tussen beide rechtsbeginselen. geeft handvatten om
daarbij naar antwoorden te zoeken.

6.6 Samenvatting en conclusies

In de vorige hoofdstukken is een drietal spanningsvelden beschreven. Aan de hand
van deze drie spanningsvelden heb ik in het onderhavige hoofdstuk beschreven hoe
aan feiten in het belastingrecht betekenis toekomt en op welke wijze er inhoud en
gewicht aan de feiten wordt toegekend. Ik heb dit de 'kwalificatie' van feiten
genoemd. In dit proces wordt aan feiten een bepaalde rechtskracht toegekend. Bij
de kwalificatie van feiten kan gebruik worden gemaakt van alle voorhanden zijnde
rechtsvindingfactoren. Het 'systeem van de wet' en de 'strekking van de wet' zijn
factoren die in de beschreven spanningsvelden regelmatig aan de orde komen.

Een onderdeel van het kwalificatieproces is het vaststellen van relevante feiten. De
relevantie is afhankelijk van het toe te passen rechtsgebied en van de keuze van de
toepasselijke rechtsnorm. Het ene relevante feit kan van groter belang zijn dan het
andere. Het minder belangrijke feit is daarmee niet irrelevant, maar het is kennelijk
niet doorslaggevend geweest. Ik heb de vraag gesteld wat de invloed is van civiele
rechtsnormen op de relevantie van feiten voor het belastingrecht. Omdat veel fiscale
rechtsnormen op enigerlei wijze zijn ontleend aan civielrechtelijke handelingen of
rechtsverhoudingen, is die invloed duidelijk aanwezig. Naar mijn inschatting neemt
die invloed weI af. Het fiscale recht is zich steeds meer gaan richten op de
economische gevolgen. in de zin van financiele gevolgen en belangen, van rechts-
verhoudingen. De drang om begrippen op een civielrechtelijke wijze in te vullen is
minder sterk. omdat het gehele systeem een meer economische invulling krijgt en
inmiddels op vele deelterreinen - ook terreinen waarin nog gebruik wordt gemaakt
van civielrechtelijke begrippen - van economisch getinte begrippen gebruik wordt
gemaakt. Een andere kwestie betreft de vraag hoe het belastingrecht omgaat met
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omstandigheden en feiten die voortvloeien uit civielrechtelijke rechtsverhoudingen.
Dergelijke rechtsverhoudingen gelden als feit voor het belastingrecht. Ze hebben in
het maatschappelijk verkeer en tussen betrokkenen immers realiteit. Uiteraard geldt
ook voor deze feiten dat ze slechts meewegen voor zover ze relevant zijn voor de
toepasselijk geachte rechtsnorm en daarmee ook rechtsfeiten zijn.

Een tweede aspect van het kwalificatieproces is het karakteriseren van rechtsfeiten.
In dit proces wordt aan rechtsfeiten inhoud en gewicht gegeven. Allereerst heb ik
deze materie beschreven in het licht van het spanningsveld van fiscale en civiele
rechtsnormen. Daarbij heb ik de materie van het economische eigendomsbegrip als
voorbeeld genomen. In dat economische eigendomsbegrip is de civieljuridische
verhouding tot het goed en het daarop betrekking hebbende feitencomplex niet
zonder meer van belang. Het verschil tussen de fiscale rechtsnormen en de civiele
rechtsnormen kan daarom tot een andere selectie van relevante feiten leiden en een
andere karakterisering van de rechtsfeiten.

In het kader van het karakteriseren van rechtsfeiten heb ik ook onderzocht wat de
invloed daarop is van het spanningsveld tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.
Daarvoor heb ik het thema 'fiscale transparantie' gebruikt. Bij de toepassing van
fiscale transparantie gaat het telkens om situaties waarbij er een beschikkings-
gemachtigde is en een alhankelijk lichaam, veelal een stichting, waartussen financi-
ele transacties plaatsvinden. Volgens de Hoge Raad is de situatie waarin
beschikkingsmacht bestaat, onder bepaalde omstandigheden, vergelijkbaar met
het geval dat iemand rechtstreeks over het desbetreffende vermogen kan beschik-
ken. Uit een oogpunt van rechtsgelijkheid zou dit gelijk moeten worden behandeld.
Daarbij dient echter niet te worden voorbij gegaan aan de rechtszekerheid. Men
moet er in beginsel op kunnen vertrouwen dat een rechtspersoon een zelfstandige
plaats heeft in het rechtsbestel. Vanuit dit perspectief kan worden gezocht naar de
relevante feiten en kan aan de rechtsfeiten inhoud en gewicht worden toegekend.
Dit alles in het licht van de rechtsnormen; in casu de wettelijke regelingen rondom
de stichting en de beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.

De rechtsnorm bepaalt derhalve welke feiten relevant zijn in de desbetreffende
casus (de rechtsfeiten) en welke inhoud en gewicht aan die rechtsfeiten kan worden
gegeven. De werkelijkheid wordt ingevuld en gekleurd aan de hand van de rechts-
norm. Aldus ontstaat een 'normgerelateerde' werkelijkheid. We hebben gezien dat
de normgerelateerde werkelijkheid in het fiscale recht wordt belnvloed door het
civiele recht maar ook door economische processen en beginselen. Ook de begin-
selen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid hebben in het fiscale recht invloed op
de normgerelateerde werkelijkheid. Hiermee is het kader geschetst voor de ene zijde
van de fiscale werkelijkheid. namelijk de normgerelateerde werkelijkheid. Dit kader
biedt de instrumenten om de problematiek van de fiscale werkelijkheid vanuit de
normzijde adequaat te ordenen. Het biedt enerzijds een handvat om de problema-
tiek te benaderen (de normgerelateerde invalshoek) en anderzijds een tweetal

- handvatten om te beoordelen wat de betekenis is van het feitenmateriaal. Deze
instrumenten geven de rechter houvast bij het beslissen van het geschil.
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Interpretatie van feiten

7.1         Inleiding

7.1.1 Relatie tot onderzoeksvraag

In het vorige hoofdstuk 6 heb ik onderzocht wat de invloed is van de spannings-
velden op de kwalificatie van feiten. Ik heb het feitenmateriaal als het ware vanuit de
rechtsnorm benaderd. Daarbij speelt enerzijds de vraag of een feit relevant is voor de
toegepaste rechtsnorm zodat het een rechtsfeit is en anderzijds de vraag welke
inhoud en gewicht aan het rechtsfeit kan worden toegekend.

In dit zevende hoofdstuk ga ik verder in op de vraag wanneer een feit voor het
belastingrecht een rechtsfeit is. In tegenstelling tot het vorige hoofdstuk, benader ik
deze vraag nu echter vanuit het feitenmateriaal. Ik ga op zoek naar wat ik de
'feitelijke werkelijkheid' heb genoemd. In dit hoofdstuk wordt het feitenmateriaal in
beginsel als afzonderlijk fenomeen behandeld. Uiteraard ontkom je er niet aan om
de rechtsnormen op een gegeven moment mee te wegen. Elke feitenvaststelling
heeft immers een contextueel karakter waarbij de feiten worden beoordeeld in het
licht van de toepasselijke rechtsnorm. Als juristen vragen we ons immers af wat de
rechtsgevolgen zijn van handelingen of van een toestand. We ontkomen er dus niet
aan om de feiten te beoordelen in het licht van het recht. Desalniettemin is het zinvol
om afzonderlijke aandacht te besteden aan het feitenmateriaal en de wijze waarop
dat moet worden geYnterpreteerd. Was het niet Scholten die reeds betoogde "dat het
geval zelf mede de beslissing bepaalt": Vranken spreekt in dit kader over de
kwadratuur van de cirkel; "de (vooralsnog) toepasselijk geoordeelde materieelrech-
telijke normen (...) zijn afhankelijk van de feiten waarvan de rechter dient uit te gaan
en van de betekenis die hij er aan toekent": in de civielrechtelijke literatuur van de
afgelopen jaren bespeur ik daarnaast een pleidooi voor meer aandacht voor de feiten
van het geval. Zo pleit Van Dunn6 in zijn dissertatie uit 1971 voor een normatieve
uitleg van rechtshandelingen waarbij hij aandacht vraagt voor het geheel aan
omstandigheden waaronder de rechtshandeling tot stand komt. In een artikel in
het WPNR sluit Van Schilfgaarde zich bij hem aan.3 Ook Asser draagt een aantal

1.Scholten 1974, p. 121.

2. Vranken  1995,  p. 73.
3. Van Schilfgaarde  199Z
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argumenten aan waarom er te weinig aandacht is voor de feiten van het geval en de
uitleg daarvan. "Wij nemen de casus zoals hij is en geven het verlangde antwoord", is
zon (zelOverwijt.4

Wil men de zoektocht naar feiten en rechtsfeiten dus in zijn juiste context plaatsen,
dan dienen we het proces van het vaststellen van de fiscale werkelijkheid vanuit
twee perspectieven te benaderen. Het onderzoek naar de feitelijke werkelijkheid dat
in dit hoofdstuk aan de orde komt. kent in essentie een tweetal aspecten. Zo is daar
de bewijsrechtelijke problematiek. Onder meer Langereis heeft daar in zijn oratie
van 1988 uitgebreid bij stilgestaan. In dit onderzoek richt ik mij echter op de wijze
waarop de rechter omgaat met het bewijs en niet op het aandragen van bewijs. In dat
kader is het tweede aspect van de feitelijke werkelijkheid van belang, namelijk de
vraag hoe de feiten moeten worden geinterpreteerd. Met het begrip 'interpreteren'
bedoel ik dan de activiteit van de jurist die het feitenmateriaal uitlegt om de
feitelijke werkelijkheid vast te stellen. Hij reconstrueert als het ware de werkelijk-
heid. Door sommige schrijvers wordt met de term interpreteren' niet alleen de
uitleg van feiten bedoeld, maar ook het beoordelen van feiten in het licht van de
toepasselijk geachte rechtsnorm. Vaak ook gebruikt men daarvoor de terminologie
'waarderen van feiten'. Zoals gezegd, bekijk ik het feitenmateriaal vanuit
twee perspectieven en gebruik voor het normgerelateerde perspectief de term
'kwalificatie' en voor het feiteluke perspectief de term 'interpretatie'. Het gaat bu
de interpretatie van de feiten dus om de beslissing van de rechter met een, in
cassatietermen, feitelijk karakter.

Zl.2 Opbouw van het hoofdstuk

In dit hoofdstuk onderzoek ik, vanuit een feitelijke invalshoek. op welke wijze
de fiscale werkelijkheid wordt vastgesteld. De vraag die telkens moet worden beant-
woord is. hoe de feiten in de desbetreffende casus moeten worden geYnterpreteerd.
Daarbij besteed ik in het bijzonder aandacht aan de interpretatie van civielrechte-
lijke rechtshandelingen en rechtsverhoudingen. De reden hiervoor is dat de
interpretatie daarvan zich bevindt in het spanningsveld tussen het civiele en
het fiscale recht. Bovendien doen zich in dergelijke casus belangwekkende
problemen voor. Het spanningsveld tussen feiten en normen en tussen het civiele
en fiscale recht zijn dus de twee mechanismen die een belangrijke rol vervullen
bij het ordenen van de onderhavige materie.

Ik begin in paragraaf 2 met een beschrijving van wat er wordt bedoeld met 'het
interpreteren van feiten'. In het interpretatieproces tracht de rechter de feiten van
het geval te reconstrueren. In veel gevallen kan dit vrij eenvoudig. Er zijn echter ook
casus die moeilijker zijn. Een bijzondere categorie van de moeilijkere gevallen
betreft, zoals gezegd, de civielrechtelijke rechtshandeling. Om de rechtsverhouding

4. Asser 1999. HU schrijft ook: "Zonder blikken of blozen kunnen wij jarenlange processen voeren op
basis van veronderstelde feiten. Dat is kenmerkend voor de juristerij".
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N

correct vast te stellen, onderzoek ik hoe het civiele recht de (inhoud van de)
rechtsverhouding tracht te bepalen.

Vervolgens beschrijf ik in paragraaf 3 een aantal casus uit de praktijk, waarin partijen
een bepaalde civielrechtelijke vorm voor hun rechtsverhouding gekozen die echter,
bij nader analyse, niet overeenstemt met de precieze inhoud van de rechtsverhou-
ding. Men heeft de vorm vaak gekozen uit het streven naar een fiscaal voordeel. Een
juiste interpretatie van de rechtsverhouding heeft een ander, vaak ongunstiger,
fiscaal resultaat dan het resultaat dat partijen nastreven.

Dergelijke casus lijken veel op gevallen van simulatie (schijnhandelingen) die in
paragraaf 4 worden behandeld. In beide gevallen wordt bij derden een onjuiste
suggestie gewekt. Bovendien vloeit de simulatie, evenals het hanteren van de
onjuiste vorm, vaak voort uit het streven om een fiscaal gunstig resultaat te behalen.
Het verschil is echter, dat men bij schijnhandelingen bewust een verkeerde voor-
stelling van zaken geeft. Bij interpretatiecasus is er een verschil van mening over de
juiste uitleg van de rechtsverhouding terwijl er bij schijnhandelingen verschil van
mening is over de vraag wat de werkelijke rechtsverhouding is.

In de casus waarin onbewust een onjuiste rechtsvorm wordt gehanteerd en in
simulatiegevallen, waarin dus bewust een onjuiste rechtsvorm wordt gepresenteerd,
zien we dat het motief om een fiscaal voordelig resultaat te behalen een belangrijke
rol speelt. Dit 'fiscale motief compliceert kennelijk de juiste duiding van de feiten
van de casus. Daarom ga ik in paragraaf 5 uitgebreid in op dit motief. Onderzocht zal
worden wat de rol in het fiscale recht is van motieven en meer specifiek van het
fiscale motief.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse van de wijze waarop de civiel-
rechtelijke rechtshandeling moet worden gefnterpreteerd. Aan de orde zal komen
wat de betekenis is van de rechtswil van partijen, van het fiscale motief en van de
mate waarin partijen zich bewust zijn van de rechtsverhouding die ze tot stand
hebben gebracht.

Z2 Interpretatie van feiten

7.2.1 Soorten feiten

In het civiele recht wordt er onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten
feiten; blote rechtsfeiten en juridische handelingen: Blote rechtsfeiten houden
veelal verband met een eigenschap, hoedanigheid of toestand (geboorte, leeftijd.
geslacht. maar ook een tijdstip, het zijn van een auto of het feit dat een boom van
hout is). Het zijn rechtsfeiten die, in tegenstelling tot juridische handelingen, niet
voortkomen uit handelingen van een rechtssubject. Juridische handelingen zijn
handelingen van een rechtssubject die een rechtstoestand teweeg brengen of deze

5. Vgl. Franken 1999, p. 256 e.v.
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wijzigen. Zij zijn onder te verdelen in rechtshandelingen en feitelijke handelingen. In
schema:

Rechtsfeiten

Blote feiten Juridische handelingen

Rechtshandelingen Feitelijke handelingen

Z2.2      Interpretatie van blote feiten

Blote feiten houden, zoals gezegd, veelal verband met een eigenschap, hoedanigheid
of toestand. Het zijn feiten die. in tegenstelling tot juridische handelingen. niet
voortkomen uit handelingen van een rechtssubject. In het fiscale recht zijn vele blote
feiten aan te wijzen die relevant zijn voor de vraag of. en zo ja. in welke mate er
belasting verschuldigd is. Veelal is het niet zo ingewikkeld om vast te stellen of het
relevante blote feit zich in de desbetreffende casus voordoet. Het is over het
algemeen betrekkelijk eenvoudig om vast te stellen of iemand de leeftijd van 65
heeft bereikt en daarom recht heeft op de ouderentoeslag.6 Dit gegeven is bijvoor-
beeld aan de hand van de gemeentelijke administratie of het paspoort vast te stellen.
Ingewikkelder wordt het als het een persoon betreft die uit een land komt waarin
geboorten of geboortedata niet zorgvuldig worden geregistreerd. Of als het een
immigrant betreft die heeft moeten vluchten en zijn paspoort is kwijtgeraakt.

Heel veel jurisprudentie over blote feiten is te vinden in de omzetbelasting, met
name over de vraag of een bepaald goed valt onder het normale tarief. onder tabel I
(het verlaagde tarieO of tabel 11 (het nultarief). Het antwoord op dergelijke vragen is

nogal eens afhankelijk van de eigenschappen die een bepaald goed heeft. Een
sprekend voorbeeld is te vinden in de beslissing van de Tariefcommissie waarbij
de vraag diende te worden beantwoord of ijs is aan te merken als 'water' in de zin
van post 28 van tabel I (verlaagde tarief).7 De Tariefcommissie beantwoordde deze
vraag ontkennend, "daar ijs geheel andere eigenschappen en aanwendingsmogelijk-
heden heeft dan water, ook al is het daaruit ontstaan en dan ook niet als 'water' kan
worden aangemerkt, zoals de wetgever dit bij het geven van de vrijstelling beoogde".
Ook voor de invoerrechten en accijnzen is er een stroom van jurisprudentie over -
wat ze aldaar noemen - de 'classificatie' van bepaalde goederen bij invoer. In het

6. Attikel 5.6 Wet IB 2001.
7.Tariefcommissie 28 november 1950, nr. 19690, V-N 1951, p. 196.
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verleden was er op deze terreinen een grote rol weggelegd voor de Tariefcommissie.
Dit rechterlijke orgaan besliste over de vraag hoe een goed moest worden ingedeeld,
of 'geclassificeerd'. en daarrnee over de vraag welk tarief van toepassing was. In de
jurisprudentie van de Tariefcommissie zijn veel voorbeelden te vinden van de vraag
hoe blote feiten, in casu de eigenschappen van een goed, moeten worden vastge-
steld. Tegenwoordig wordt dit gedaan door de Douanekamer van de Rechtbank
Haarlem en. in hoger beroep. van het Gerechtshof Amsterdam. Een aardig voorbeeld
uit de wat meer recente jurisprudentie is de beslissing van het Hof van 1 oktober
2002 waarin wordt beslist "Op grond van de vorm, de snit en het aangezicht van de
sandalen kan niet worden onderkend dat deze zijn ontworpen voor sportieve
bezigheden; veeleer is - overeenkomstig de maatschappelijke opvattingen omtrent
dit type schoeisel - sprake van schoeisel, ontworpen voor algemeen 'dagelijks'
gebruik".8

Een kwestie die nogal eens tot discussie en jurisprudentie leidt, is de vraag waar
iemand woonachtig is. De woonplaats is een bloot feit dat (een toestand die) in
bepaalde gevallen van belang is voor de vraag of er belasting is verschuldigd. De vraag
waar iemand in fiscale zin zijn woonplaats heeft, wordt ingevolge artikel 4 van de
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen naar de omstandigheden beoordeeld. Uit de
jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat bij de vaststelling van de woonplaats alle
van belang zijnde omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen. Diebels
stelt dat de Nederlandse belastingrechter een woonplaats in Nederland aanwezig acht.
als er duurzame banden van persoonlijke aard bestaan met het Rijk in Europa: De
duurzaamheid ziet niet zozeer op een tijdsperiode als wel op de innigheid van de band.
Hij somt een reeks van omstandigheden op die van betekenis kunnen zijn:
-   de plaats waar een woning wordt aangehouden, in het bijzonder indien deze (en

dan met name een huurwoning) te allen tijde tot zijn beschikking is. geheel of

gedeeltelijk gemeubileerd;
-   de plaats waar het gezin verblijft, waarbij ook de reden waarom de echtgenote en/

of de kinderen aldaar verblijven van belang is;
-  het al dan niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister;
- de plaats waar het vermogen is ondergebracht en de plaats waar een bank-

rekening wordt aangehouden;
-  de nationaliteit;
-  de woonplaats van de werkgever;
-  de arbeidsvoorwaarden voor zover hierin wordt onderscheiden tussen verschil-

lende categorieen van werknemers (zij die binnenslands en zij die buitenslands
werkzaam zijn);

-  de wil om te wonen op een bepaald grondgebied voor zover die wil tot uiting
komt in de gedragingen van betrokkene, waarbij het belang van de wil als factor
niet moet worden overschat.

8. Hof Amsterdam (douanekamer) 1  oktober 2002, nr. 00/90250, LJN AP 5698.
9. Diebels 1974.
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We kunnen constateren dat het vaststellen van de fiscale woonplaats (een bloot feit)
beoordeeld dient te worden aan de hand van een aantal relevante omstandigheden.
die op zichzelf ook weer zijn aan te merken als blote feiten.

Wat opvalt is, dat het in de beschreven voorbeelden (leeftijd, classificatie van een
goed, woonplaats) niet zozeer de vraag is hoe de blote feiten moeten worden
geYnterpreteerd, in de zin van uitgelegd. maar het veeleer de vraag is hoe deze
feiten kunnen worden geconstateerd. De reden hiervoor lijkt te zijn dat het bij blote
feiten gaat om een eigenschap, hoedanigheid of toestand en dit omstandigheden zijn
die naar hun aard veel minder aanleiding geven tot interpretatieverschillen.

Een voorbeeld dat ik in dit kader nog wil noemen is de beslissing van het Hof van
Justitie EG inzake Cadbury Schweppes. Hoewel dat een kwestie betrof waarin de
vrijheid van vestiging centraal stond, en de beslissing werd gebaseerd op misbruik
van recht. is het nadrukkelijk ook een discussie over een toestand. namelijk de
vestigingsplaats. Is er werkelijk een zelfstandige, economische activiteit in het
andere land? Een dergelijke vraag is meer van feitelijke aard dan een rechtsvraag.
Het Hof beslist naar mijn mening dan ook twee dingen. namelijk dat de vrijheid van
vestiging inhoudt dat men gebruik mag maken van gunstige regimes elders in de
Gemeenschap (een normafhankelijk oordeel), maar dat het dan weI moet gaan om
een zelfstandige, economische activiteit in dat andere land (een feitelijk oordeel).

7.2.3      Interpretatie van feitelijke handelingen

De tweede categorie feiten die we onderscheiden, zijn de juridische handelingen.
Hieronder vallen niet alleen gewone handelingen. zoals het verrichten van werk-
zaamheden in het kader van de onderneming maar ook handelingen die civiel-
rechtelijke rechtsgevolgen hebben (aangeduid als 'rechtshandelingen' of
'civielrechtelijke rechtshandelingen'). Allereerst wordt aandacht besteed aan de
feitelijke handelingen. Dit zijn dus de handelingen die niet zijn aan te merken als
civielrechtelijke rechtshandelingen.

In deze categorie zien we veel vaker interpretatieverschillen dan bij de blote feiten.
De reden hiervoor is dat personen handelingen verrichten met een bepaalde
bedoeling en er verschil van mening kan zijn over wat de bedoeling van de
desbetreffende personen is geweest. Zo is het voor de aftrek van in rekening
gebrachte omzetbelasting van belang welke bedoeling men heeft met de aange-
schafte goederen. Indien het de bedoeling is om deze te bezigen voor belaste
prestaties, bestaat er immers recht op aftrek van voorbelasting.to Het is echter
lang niet altijd eenvoudig om ten tijde van de aanschaf te bepalen wat de bedoeling
van de aanschaf van dat goed is, bijvoorbeeld als het om goederen gaat die ook prive
(kunnen) worden gebruikt. Een soortgelijke discussie over de bedoeling van een
handeling, kennen we in de inkomstenbelasting bij een geldlening. De vraag of een

10. Dit uitgangspunt staat overigens ter discussie sinds de uitspraak van het Hof van Justitie EG, V-N
2005/35.18 (Charles-Tijmens).
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geldlening en de daaruit voortvloeiende (rente)kosten kunnen worden toegerekend
aan de eigen woning vindt ook plaats aan de hand van de bedoeling die men heeft
ten tijde van het aangaan van de geldlening.11

Een ander punt dat bij handelingen tot interpretatieverschillen kan leiden, betreft de
vraag in welk kader de handelingen zijn of worden verricht Het kader waarin iemand
werkzaamheden verricht. bepaalt bijvoorbeeld of de daaruit voortvloeiende inkom-
sten belast zijn als winst uit ondememing, als loon of als resultaat uit overige
werkzaamheden. De vraag op welke wijze een onderneming panden aanwendt, kan
ook van groot belang zijn. De vraag wat de ondememing met de panden gaat doen
(verkopen, verhuren of voor eigen gebruik) is van belang voor de wijze van activering
van het pand (voorraad of bedrijfsmiddel) en tegenwoordig ook voor het afschrij-
vingsregime.12

De moeilijkheid in deze casulstiek is telkens. hoe de omstandigheden moeten
worden beoordeeld waarin de handelingen worden verricht. De omstandigheden
zijn vaak multi-interpretabel. De interpretatieverschillen bij feitelijke handelingen
zijn daar een gevolg van.

Z2.4 Interpretatie van civielrechtelijke rechtshandelingen
(en rechtsverhoudingen)13

inhoud en bedoeling van rechtshandelingen
De interpretatie van civielrechtelijke rechtshandelingen kan nog complexer zijn dan
van gewone feitelijke handelingen. De reden hiervoor is dat bij deze handelingen
niet alleen de bedoeling van de handeling tot discussie kan leiden of het kader
waarin de handeling wordt verricht, maar dat er ook verschil van mening kan zijn
over de inhoud van de rechtshandeling als zodanig. We betreden dan het civiele
recht en met name de vraag wat de precieze rechtsverhouding is tussen partijen. In
veel gevallen is het immers van belang voor het fiscale recht om de precieze inhoud
van de rechtsverhouding vast te stellen. In onderdeel 6.4.3 is de vraag aan de orde

geweest wat de relevantie is van civielrechtelijke rechtsfeiten. Thans moet de vraag
worden beantwoord hoe dergelijke feiten, en met name de rechtshandelingen, in het
fiscale recht moeten worden geinterpreteerd.

Daarvoor is van belang om te onderzoeken op welke wijze de rechtshandeling tot
stand komt. In dat kader wil ik met name stilstaan bij de op het rechtsgevolg

11. HR 22 oktober 2004, nr. 39 082, BNB 2005/135; HR 22 oktober 2004, nr. 38 464, BNB 2005/136 en
HR 22 oktober 2004, nr. 38 540, BNB 2005/13Z
12. Artikel  3.30a  Wet  IB  2001.
13. Ik zal hiema, vrij willekeurig. over rechtshandelingen 6n rechtsverhoudingen spreken. In het fiscale
recht kan de rechtshandeling van belang zijn (bijvoorbeeld de schenking van een pand). maar ook de
rechtsverhouding die door de rechtshandeling is ontstaan (bijvoorbeeld de eigendom van het pand).
Voor de bespreking van de onderhavige thematiek maakt het geen verschil om over de rechtshande-
ling of de rechtsverhouding te spreken. Het gaat telkens om de vraag hoe de inhoud van de handeling

of rechtsverhouding moet worden geinterpreteerd en wat de fiscale gevolgen daarvan zijn.
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gerichte wil van partijen. Van Kesteren besteedt in zijn dissertatie aandacht aan de
wil van de belastingplichtige.14 In navolging van Pitio/Gerver e.a. maakt hij onder-
scheid tussen enerzijds de wil en anderzijds het motief bij een rechtshandeling.15 Hij
constateert dat het in het privaatrecht gaat om de vraag of de wil van de actor al dan
niet is gericht op de totstandkoming van de rechtshandeling. De wil leidt tot een
gewijzigde rechtsverhouding. Deze privaatrechtelijke aspecten zijn voor het fiscale
recht een gegeven, zo constateert hij. Noch het motief voor die handeling noch de
uiteindelijke doelstelling van die handeling, zijn voor het privaatrecht van betekenis.
Van Kesteren constateert dat het fiscale recht nu juist w61 aanknoopt "bij het motief
op basis waarvan de privaatrechtelijke rechtshandelingen destijds werden gewild en
uitgevoerd".16 Als iemand dus een lening aangaat, richt het privaatrecht zich op de
vraag of de wil van partijen is gericht op het afsluiten van een leningovereenkomst
en het fiscale recht op de vraag met welk doel de lening is aangegaan. Als het
geleende geld bijvoorbeeld is bedoeld voor financiering van activa in de onderne-
ming, zijn de rentekosten aftrekbaar van de winst. Het fiscale en het civiele recht
richten zich dus op uiteenlopende wijze op de wil van de handelende partij. zo
betoogt Van Kesteren.

Het motief op basis waarvan iemand civielrechtelijke rechtshandelingen verricht
dient men dus goed te onderscheiden van de wil van een persoon die tot rechts-
gevolgen leidt. Op die wil ga ik thans verder in.

Wil van part(len (onderlinge rechtsverhouding)
In het civiele recht is veel aandacht besteed aan de begrippen 'wil', 'verklaring' en
'vertrouwen'. De materie is in het civiele recht van belang voor het antwoord op de
vraag of, en zo ja, op welke wijze er een overeenkomst tot stand komt. Dit is ook voor
het fiscale recht van belang, zoals we hiervoor al zagen, omdat civielrechtelijke
rechtsverhoudingen relevante feiten kunnen zijn voor de toepassing van de fiscale
rechtsnorm.

Hoewel er veel theorieen zijn over de wijze waarop een overeenkomst tot stand
komt. zal ik me beperken tot een korte beschrijving van de drie belangrijkste
theorieen.17 De wilstheorie stelt dat de wil weliswaar op enigerlei wijze moet zijn
geuit. maar het de wil zelf (de innerlijke oorzaak die partijen ten grondslag leggen
aan de rechtshandeling) is die de overeenkomst tot stand doet komen. Consequentie
hiervan is dat als de verklaring van een der partijen niet overeenkomt met zijn
werkelijke wil, er geen overeenkomst is. De verklaringstheorie gaat er van uit dat de
verbintenis het gevolg is van de rechtsgeldig tot stand gekomen overeenkomst; de
grondslag is dus de wilsverklaring. Dus ook als de verklaring niet overeenkomt met
de werkelijke wil, is er een overeenkomst. De vertrouwenstheorie houdt in dat een
verklaring een overeenkomst doet ontstaan als de verklaring bij de tegenpartij, in

14. Van Kesteren  1994.  p. 75  e.v.
15. Pitio & Gerver e.a. 1995, p. 150.

16. Van Kesteren  1994.  p. 7Z
1Z Zie ook Asser-Hartkamp 2005,  p.  95  e.v.
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verband met de eisen van het maatschappelijk verkeer, het vertrouwen mocht
wekken dat zij ook werkelijk is gewild. Als de verklaring derhalve niet overeenkomt
met de wil, is er een overeenkomst ingeval de tegenpartij op de verklaring mag
vertrouwen.

In de huidige literatuur wordt geen van deze theoriean in zijn zuivere vorm nog
aangehangen. Mits met soepelheid toegepast. leidt de toepassing van de verschil-
lende theorieen in de praktijk overigens tot bevredigende resultaten. Asser-Hart-
kamp beschrijft de verschillende theoriean en meningen dienaangaande en stelt. dat
de opvatting de voorkeur verdient "dat de overeenkomst tot stand komt op grond
van een (...) normatieve waardering van feiten en omstandigheden, waaronder in
het bijzonder zijn begrepen de in verklaringen en gedragingen uitgedrukte wil van
de partijen en het gerechtvaardigd vertrouwen. Men kan dit ook als volgt formu-
leren, dat als wilsverklaring niet alleen geldt de verklaring van de werkelijke wil,
maar ook het bij de wederpartij op toerekenbare wijze opgewekte vertrouwen dat de
wil op het sluiten van de overeenkomst is gericht".18 Het lijkt er daarmee op dat
de verklaringen en gedragingen, voor zover deze gerechtvaardigd vertrouwen
oproepen, van groter belang zijn dan de werkelijke wil van partijen. Het belang
van de werkelijke wil kan echter niet teveel warden gerelativeerd. In artikel 3:33 BW
wordt voor de rechtsgeldigheid van een rechtshandeling namelijk vereist "een op
een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard".
Asser-Hartkamp schrijft daarover: "In het huidige BW is dit aldus terug te vinden dat
de wil als grondslag wordt aanvaard, terwijl in gevallen waarin weliswaar de
verklaring niet overeenstemde met de werkelijke wil, doch de wederpartij er op
mocht vertrouwen dat dit w61 het geval was, deze uiting als een wilsverklaring heeft
te gelden":9 In het vet'volg hanteer ik de term 'rechtswil' voor de feiten en
omstandigheden (wil, verklaring vertrouwen) op grond waarvan de overeenkomst
tot stand komt.20

Condusie
De conclusie van het voorgaande is dat de inhoud van de rechtsverhouding wordt
bepaald aan de hand van de rechtswil van partijen. Voor zover de inhoud van de
rechtsverhouding fiscale relevantie heeft, is de rechtswil van partijen dus
doorslaggevend.21 In HR 24 februari 1971, BNB 1971/74 beslist de Hoge Raad
bijvoorbeeld dat het oordeel van het Hof "dat de wil van partijen niet werkelijk op

18. Asser-Hartkamp  2005.  p.  100.
19. Asser-Hartkamp 2005, p. 103.
20. Het verschil tussen wil, verklaring en vertrouwen is overigens niet alleen interessant  voor  de
totstandkoming en de inhoud van een overeenkomst, en daarmee indirect voor de vraag wat de
feitelijke werkelijkheid is. De discussie is tevens interessant omdat zij elementen bevat die van belang
kunnen zijn in het kader van simulaties. Bij simulaties is er immers een verschil tussen de werkelijke
wil en de geopenbaarde wil (de verklaring). In het belastingrecht zal de simulatie gericht zijn op het
verhullen van feiten en omstandigheden richting de fiscus. De fiscus is immers geen partij bij de
gesimuleerde handeling, maar een derde die indirect belanghebbende is. In onderdeel 7.4 ga ik
uirgebreid in op simulaties.
21. Zie ook Schon  1998,  p.  71  en  de  door hem aangehaalde Duitse rechtspraak.
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het ter leen verstrekken en ontvangen van geld was gericht, (...) naar de eis der wet
met reden omkleed en van feitelijke aard en daarom in cassatie onaantastbaar is". In
HR 17 oktober 1990, BNB 1990/344 laat de Hoge Raad het oordeel van Hof 's-
Gravenhage in stand dat: "De Inspecteur (...) niet aannemelijk (heeft) gemaakt dat
de lijfrenteovereenkomst tussen belanghebbende en Y en de lening van BMH aan Y
niet de werkelijke bedoeling van de bij die overeenkomst en lening betrokken
weergaven en dat in wezen sprake is van een geldlening tussen belanghebbende
en  BMH.  Uit de vaststaande feiten, (...) volgt  dat  de  wil van partijen gericht  is
geweest op het aangaan van een lijfrenteovereenkomst". In HR 19 december 2008,
BNB 2009/56 bevestigt de Hoge Raad deze lijn met zijn oordeel dat vooropgesteld
(dient te worden) dat de juridische kwalificatie van een overeenkomst wordt
bepaald door de inhoud van die overeenkomst en niet door de naam die partijen
aan de overeenkomst hebben gegeven". Zoals uit de voorbeelden blijkt. dienen
interpretatieverschillen over de daadwerkelijke inhoud van civielrechtelijke rechts-
verhoudingen. langs civielrechtelijke lijnen te worden opgelost.

7.2.5 Nietigheden

Een bijzondere categorie rechtshandelingen zijn de nietige of vernietigbare rechts-
handelingen. Evenals bij de interpretatie van civielrechtelijke rechtshandelingen,
raken we weer het spanningsveld tussen het civiele recht en het fiscale recht. In het
civiele recht is geregeld dat in bepaalde gevallen rechtshandelingen nietig of
vernietigbaar zijn. Rechtshandelingen zijn nietig als zij bijvoorbeeld in strijd zijn
met de goede orde of openbare zeden (art. 3:40 BW). Aan een nietige rechtshande-
ling worden geen rechtsgevolgen verbonden. Een rechtshandeling is vernietigbaar
als zij bijvoorbeeld door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden is
tot stand gekomen (art. 3:44 BW). Aan een vernietigbare rechtshandeling zijn
rechtsgevolgen verbonden zolang de vernietigbaarheid door een betrokkene niet
is ingeroepen.

Voor het fiscale recht is van belang dat vemietigbare rechtshandelingen, zolang de
vernietigbaarheid niet is ingeroepen, wel degelijk rechtsgevolgen (kunnen) hebben
en ze derhalve als feit in aanmerking dienen te worden genomen. Dit uitgangspunt
geldt uiteraard slechts voor zover ze van belang zijn voor het tot beslissing komen
van de desbetreffende casus. Indien de vernietigbaarheid wordt ingeroepen. leidt dit
er toe dat de rechtshandelingen vanaf dat moment geheel of gedeeltelijk geen
rechtsgevolgen meer hebben. Ook met die realiteit houdt het fiscale recht rekening.
Voorts is van belang dat de rechtshandelingen die worden verricht om de oude
toestand te herstellen (bijvoorbeeld terugstorting van ten onrechte verrichte be-
talingen) fiscale gevolgen kunnen hebben.

Heeft de vernietigbare rechtshandeling zolang de vernietigbaarheid niet is inge-
roepen, wei degelijk rechtsgevolgen, de nietige rechtshandeling heeft reeds vanaf
het begin geen rechtsgevolgen. De nietige rechtshandelingen zijn voor het civiele
recht non-existent. De vraag is of dat ook heeft te gelden voor het fiscale recht. Het
ligt voor de hand deze vraag met 'nee' te beantwoorden. maar daarmee wordt
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onvoldoende recht gedaan aan de (rechts)verhouding die er desondanks tussen
partijen kan bestaan. Ik zal dit aan de hand van een voorbeeld illustreren.

Volgens artikel 20. derde lid, van het Wetboek van Koophandel draagt de comman-
ditaire vennoot niet verder in de verliezen van de commanditaire vennootschap dan
tot zijn inbreng dan weI de inbreng waartoe hij zich heeft verplicht. In de praktijk
gebeurt het echter dat de commanditaire vennoot. zonder dat hij zich daartoe heeft
verplicht. extra geldmiddelen ter beschikking stelt aan de vennootschap. Indien de
vennootschap aanvullende verliezen lijdt. bestaat de kans dat de commanditaire
vennoot zijn geld definitief kwijt is. Als partijen in dat geval afspreken dat het verlies
wordt afgeboekt op de geldmiddelen die de commanditaire vennoot heeft verstrekt,
komen ze in strijd met het genoemde wetsartikel. Een dergelijke afspraak is nietig.
Als partijen zich desalniettemin conformeren aan de afspraak, is de commanditaire
vennoot zijn geld weI degetijk kwijt en krijgt hij het niet meer terug. De realiteit is
derhalve dat hij een verlies heeft geleden uit hoofde van zijn betrokkenheid bij een
onderneming. In fiscale termen kun je verdedigen dat de vennoten. door hun
afspraak. de verstrekte geldmiddelen van een geldlening transponeren in een (weI-
iswaar civielrechtelijk non-existente) kapitaalinbreng. Naar mijn mening lijdt de
commanditaire vennoot in dit geval weI degelijk een fiscaal aftrekbaar onderne-
mingsverlies, ondanks de nietigheid van de afspraak.22

In dit voorbeeld is niet zo relevant de conclusie dat er sprake is van een kapitaalinbreng
en een aftrekbaar verlies, als wei de constatering dat er zich een feit voordoet dat voor
het civiele recht niet bestaat. Kennelijk kunnen partijen rechtshandelingen verrichten
of afspraken maken die voor het civiele recht nietig zijn, maar economisch bezien of in
de onderlinge verhouding tussen partijen weI degelijk realiteitswaarde hebben. Het
civiele recht regelt namelijk de verhoudingen tussen partijen onderling. de verhouding
met derden en de aansprakelijkheden van al die betrokkenen. Hoewel de wetgever in
een aantal gevallen rechtshandelingen nietig verklaart om (66n van de) partijen te
beschermen ofom duidelijkheid te scheppen in het handelsverkeer, doetdit erniet aan
af dat partijen daarvan willens en wetens kunnen afwijken. Met deze realiteit behoeft
het civiele recht geen rekening te houden; zij heeft daarin geen taak Voor het fiscale
recht is deze realiteit weI van belang.

23

Een soortgelijke benadering iS te vinden bij Schuttevaer die uitgebreid ingaat op de
verhouding tussen schijnhandelingen en nietigheden.24 Hij constateert dat in een
lange geschiedenis en met vallen en opstaan het volgende inzicht is ontstaan: "de
nietige rechtshandeling, waaraan geen uitvoering is gegeven, en de schijnhandeling
zijn fiscaalrechtelijk irrelevant; de nietige rechtshandeling waaraan de facto uitvoe-
ring is gegeven is fiscaalrechtelijk relevant; wordt op de nietigheid een beroep
gedaan en wordt dan het feitelijk gevolg ongedaan gemaakt, dan volgt ook op enige

22. Artikel 3.9 Wet IB 2001 beperkt de aftrek van dit verlies niet, omdat de kapitaalinbreng betiteld kan
worden als een storting in de zin van het tweede lid van dat artikel.
23. Zie ook HR 6 december 2002, nr. 36 905, BNB 2003/67.
24. Schuttevler 1972, hoofdstuk V, onderdelen  13 t/m 27.
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wijze - al naar gelang de structuur van de betrokken belastingwet - fiscaal redres".
Met het woordgebruik 'nietige rechtshandeling' bedoelt hij overigens niet alleen de
nietige maar ook de vernietigbare rechtshandeling. Een voorbeeld waarmee een
zelfde gevolg wordt bereikt. is artikel 8, derde lid, WBE Dit artikel bepaalt dat de
nietigheid van een verkrijging buiten beschouwing wordt gelaten. Kennelijk heeft
de wetgever het raadzaam geacht om bij een civielrechtelijk getinte heffing als de
overdrachtsbelasting, onduidelijkheden op dit punt te voorkomen.

Als we deze materie goed tot ons door laten dringen. moeten we concluderen dat er
bij nietige rechtshandelingen waaraan uitvoering wordt gegeven wel degelijk sprake
is van handelingen die voor partijen realiteitswaarde hebben, maar deze voor het
civiele recht geen betekenis hebben. De bijzonderheid is dat de civiele wetgever door
middel van een juridische constructie (in casu: nietigheid) de feiten als irrelevant
terzijde schuift.25 Het enige gevolg van nietigheid is naar mijn mening dan ook. dat
er aan bepaalde handelingen civielrechtelijk geen rechtsgevolgen worden verbon-
den. Voor het fiscale recht, met zijn afwijkende normstelling. kan er echter weI
degelijk sprake zijn van een relevant feit en van fiscale rechtsgevolgen.

Z3         Hanteren van onjuiste rechtsvorm

7.3.1 Inleiding

Na de behandeling van de totstandkoming van rechtshandelingen. het feit dat de
daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen worden gerespecteerd in het fiscale
recht en de behandeling van nietigheden, belanden we bij een bijzondere categorie
van gevallen. Dit betreft de situaties waarin partijen overeenstemming hebben over
de rechtsverhouding die ze wensen, maar daar een verkeerde rechtsvorm voor
hanteren. Ook in deze situaties speelt de vraag wat de verhouding is tussen het
civiele en het fiscale recht.

Een tweetal voorbeelden ter illustratie.
1.  In Hof's-Gravenhage 8 september 1982, BNB 1985/150 doet zich het geval voor

van een fabrikant van staalproducten die stalen platen levert aan een afnemer die
in financiele moeilijkheden verkeert. Partijen komen overeen dat de fabrikant
'ten titel van lening goederenleveringen tot een totaalbedrag van f 300 000'
beschikbaar zou stellen. Enkele jaren later wordt het bedrag echter oninbaar
geleden en verzoekt de leverancier om teruggaaf van de in rekening gebrachte en
afgedragen omzetbelasting.26 De inspecteur wijst het verzoek gedeeltelijk af
omdat de vordering zijns inziens een vordering uit geldlening is. Het Hof leidt
uit de overeenkomst af "dat belanghebbende en A hebben bedoeld het verstrek-
ken (...) van een krediet (...); dat aan de hieruit te trekken conclusie dat tussen
belanghebbende en A een leverancierskrediet is overeengekomen, niet afdoet de
omstandigheid dat het in (...) de overeenkomst (...) een lening wordt genoemd".

25. Vgl. Scholten  1974,  p. 44  e.v.
26. Artikel 29. eerste lid, letter a, Wet OB 1968.
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Opmerkelijk in deze casus is dat partijen hun eigen rechtsverhouding onjuist
hebben ingeschat. Zij waren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
kennelijk van mening dat er een lening was. Daarom hebben ze de overeenkomst
in een leningvorm gegoten. De inspecteur volgt ze hierin. maar het Hof komt tot
de conclusie dat er in werkelijkheid sprake is van een leverancierskrediet.

2. In HR 23 april 1997. BNB 1997/233 sluit belastingplichtige een lijfrenteverzeke-
ring en een kapitaalverzekering af bij 66n verzekeringsmaatschappij. Belasting-
plichtige is verzekeringnemer. verzekerde en eerste begunstigde op beide
polissen. De lijfrente keert twaalf termijnen uit die qua omvang en vervaldata
precies zijn afgestemd op de hoogte en de vervaldata van de premies op de
kapitaalverzekering. De uitkeringen en premies worden met elkaar verrekend.
Niet in geschil is dat partijen er bewust voor hebben gekozen hun wederzijdse
rechten en verplichtingen neer te leggen in twee polissen. De inhoud van die
rechten en verplichtingen staat evenmin ter discussie. Belastingplichtige stelt dat
partijen twee losse overeenkomsten hebben gesloten en dat de uitkering uit de
kapitaalverzekering vrijgesteld is. De Hoge Raad stelt echter dat de rechten en
verplichtingen uit de beide polissen dusdanig met elkaar samenhangen, dat zij
deel uitmaken van 6/n overeenkomst; namelijk een (belaste) kapitaalverzekering
tegen eenmalige koopsom. Ook in deze casus zijn partijen zich niet, of althans
onvoldoende, bewust geweest van de precieze inhoud van de rechtsverhouding.
Zij leefden in de overtuiging dat hetgeen zij hebben nagestreefd - twee losse

verzekeringsovereenkomsten - door hen ook was geeffectueerd.

In de fiscale jurisprudentie zijn er meerdere voorbeelden te vinden van situaties
waarin de contracterende partijen zich vergissen in de precieze inhoud van hun
overeenkomst. Schematisch gesproken komt het er op neer dat partijen27

rechtsverhouding A met elkaar overeenkomen, maar zich vergissen in de precieze
inhoud van hun rechtsverhouding en daarom rechtsvorm B hanteren. Rutten
beschrijft de situatie aldus: "Wanneer de partijen in hunne overeenkomst op een
onjuiste wijze kwalificeeren. terwijl uit de bepalingen der overeenkomst duidelijk
blijkt, welke overeenkomst zij in werkelijkheid hebben bedoeld. dan heeft men niet
met een schijnhandeling te doen".28 Het betreft inderdaad geen schijnhandelingen
(ik kom hierop later nog terug) maar gevallen waarin uit de bepalingen van de
overeenkomst blijkt welke rechtsverhouding men heeft bedoeld. Overigens is het
lang niet altijd even duidelijk wat partijen in dergelijke casus werkelijk hebben
bedoeld overeen te komen.

21 Vgl.  HR 28 oktober  1959,  nr.  14  047, BNB  1959/374 (geen vooruitbetaling van onderhoudskosten,
maar een depotstorting). HR 4 februari 1987. nr. 24 335.BNB 1987/160 (geen geldlening met kapitaal-
verzekering, maar enkel een kapitaalverzekering), Hof 's-Gravenhage 9 mei 1989, nr. 2645/88 M W,
FED 1989/415 (geen rentedragende, maar renteloze lening) en HR 8 juni 1994, nr. 28 569, BNB 1994/
238 (geen verrekening van te betalen rente met een schenking. maar een kwijtschelding van rente).
28. Rutten 1947, p. 342. De door hem gehanteerde terminologie 'kwalificeren' neem ik, zoals bekend,
niet over omdat ik die op een andere wijze gebruik. Wat hij voor mijn gevoel bedoelt te zeggen, is dat
men een verkeerde benaming en/of een verkeerde rechtsvorm gebruikt voor de rechtsverhouding.
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Z3.2 Rechtswil bepaalt inhoud van de overeenkomst

In de discussie omtrent dergelijke casus is er vaak verwarring over hetgeen partijen
hebben gewild. Dit vloeit veelal voort uit het feit dat partijen de desbetreffende
rechtsvorm hebben gehanteerd, omdat die rechtsvorm fiscale voordelen oplevert. In
de beschreven casus van HR 23 april 1997, BNB 1997/233 had de verzekeraar de
overtuiging een fiscaal interessant product te hebben ontwikkeld. Sommige klanten
ervaren het bij een onbelaste kapitaalverzekering als een nadeel dat ze jaarlijks
premies moeten betalen en niet het totale beschikbare vermogen direct mogen
storten. Men kan een kapitaalverzekering ook tegen een eenmalige koopsom
afsluiten. maar dan is de uitkering te zijner tijd belast. De verzekeraar dacht dit te
ondervangen door een tweede polis aan te bieden. namelijk een jaarlijks uitkerende
lijfrente die gebruikt werd om de premies op de kapitaalverzekering te voldoen. Het
beschikbare vermogen werd aangewend als koopsom voor de lijfrente en vanaf dat
moment  had de klant  er geen omkijken  meer naar. Twaalf jaar later,  of bij eerder
overlijden. kreeg hij een onbelaste uitkering.29 Men kiest dus voor een bepaalde

rechtsvorm (in casu een kapitaalverzekering en een lijfrente) omdat er fiscale
voordelen aan zijn verbonden. Maar men heeft niet door dat men - per saldo -
een situatie nastreeft die is aan te merken als een kapitaalverzekering tegen koop-
som.

In dergelijke gevallen, zoals in HR 23 april 1997, BNB 1997/233, wordt er door de
contracterende partijen verdedigd dat men de fiscaal gunstige behandeling heeft
nagestreefd en dat als gevolg daarvan de rechtshandeling ook moet worden
uitgelegd aan de hand van de gekozen vorm. 'Dat is immers toch wat we wilden',
is dan het betoog. Ik meen dat dit een onjuiste benadering is. Zoals al eerder is
opgemerkt zijn er twee aspecten die goed van elkaar moeten worden onderschei-
den; de wil die ten grondslag ligt aan de rechtshandeling en het motief voor de
rechtshandeling. Van belang is allereerst wat partijen overeen hebben willen komen.
Welke onderlinge rechtsverhouding heeft men werkelijk gewild? De rechtswil die
betrekking heeft op die rechtshandeling is bepalend. Het is die rechtswil immers, die
bepaalt welke rechtsverhouding partijen met elkaar zijn overeengekomen. Pas
daarna kan worden beoordeeld welke fiscale rechtsnormen van toepassing zijn en
welke motieven of bedoelingen relevant zijn voor de desbetreffende fiscale rechts-

30normen.

In het geval dat men zich vergist in de precieze inhoud van de tot stand gekomen
rechtsverhouding, kunnen de fiscale gevolgen anders zijn dan de fiscale gevolgen die
men heeft beoogd. De gekozen vorm - een vorm die men koos in het licht van de
nagestreefde fiscale gevolgen - is voor de bepaling van de precieze inhoud van

29. In de tijd dat derge'Uke producten werden aangeboden, kon men reeds na Maalfjaar een onbelaste
uitkering krijgen. Thans is dat vijftien jaar of twintig jaar (artikel 3.118 Wet 18 2001).
30. Dit kan overigens nog steeds betekenen dat op grond van de fiscate rechtsnormen andere aspecten
relevant zijn dan voor het civiele recht, maar daarmee wordt het karakter van de rechtsverhouding niet
aangetast. Zie ook onderdeel 6.4.
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de rechtsverhouding echter niet van belang. Uiteraard is het wei mogelijk dat de
gekozen vorm, en daarmee het nagestreefde fiscale doel. licht werpt op de rechtswil
die ten grondslag ligt aan de rechtshandeling. In het overgrote deel van de gevallen zal
immers de juiste vorm zijn gekozen door partijen; vorm en werkelijkheid komen met
elkaar overeen. De rechtshandeling heeft dan de door partijen beoogde fiscale ge-
volgen. Echter in het geval dat er een verkeerde vorm wordt gekozen voor de rechts-
handeling  dient niet de vorm of het fiscale oogmerk te prevaleren, maar de werkelijke
wilsovereenstemming en daarmee de rechtswil die daaraan ten grondslag ligt.31

In het hiervoor al genoemde arrest HR 19 december 2008. BNB 2009/56 wordt dit
uitgangspunt door de Hoge Raad nog eens bevestigd, maar dan in een geval waarbij
een van de contractspartijen zich er zelf op beriep dat partijen een onjuiste bena-
ming (een geldlening) hadden gehanteerd. De Hoge Raad beslist dat de "juridische
kwalificatie van een overeenkomst wordt bepaald door de inhoud van die overeen-
komst en niet door de naam die partijen aan de overeenkomst hebben gegeven".

Z3.3 Achtergronden onjuiste vormgeving

Bij het afsluiten van overeenkomsten, zeker als het om een combinatie van rechts-
handelingen gaat (zie ook hoofdstuk 8), is men zich niet altijd volledig bewust van
alle implicaties. in het geval van HR 23 april 1997, BNB 1997/233 bijvoorbeeld, zou je
verwachten dat de verzekeringsmaatschappij zich bewuster is van de precieze
inhoud van de overeenkomst dan de verzekeringnemer; eerstgenoemde stelt im-
mers de overeenkomsten op. Voor de verzekeringnemer geldt bij dergelijke financi-
ele producten heel vaak dat men zich alleen bekommert om het totaalresultaat. Wat
moet ik aan premies of koopsom betalen? Hoe hoog zijn de uitkeringen? Wie krijgt
deze? Hoeved belasting moet ik betalen en - vaak het belangrijkste - wat houd ik
netto over? De wijze waarop dit totaalresultaat tot stand komt, is voor hem niet zo
relevant. In het huidige tijdgewricht waarin er zoveel verschillende financiele
producten worden aangeboden en bovendien in een groot aantal variaties, is het
echter niet altijd mogelijk om volledig zicht te houden op de precieze inhoud van
datgene waaraan men zich verbindt.32 Velen werden bijvoorbeeld verrast door de
arresten in HR 4 februari 1987. BNB 1987/160 en HR 23 april 1997, BNB 1997/233;
waarschijnlijk ook de verzekeringsmaatschappijen die de desbetreffende producten

31. Overigens liggen de gevallen waarbij een onjuiste vormgeving is gehanteerd vaak dicht aan tegen
een onderdeel van het terrein van de wilsgebreken, namelijk de dwaling. Cruciaal verschil is echter dat

bij dwaling de dwalende partij het beoogde rechtsgevolg niet heeft gewild, terwijl men bij de onjuist
vormgegeven rechtsverhouding het rechtsgevolg wei degelijk heeft gewild. In het laatste geval komt
de innerlijke wil overeen met de uiterlijke wil, maar heeft men zich onvoldoende rekenschap gegeven
van de precieze inhoud van de rechtsverhouding die men heeft gecreeerd. Men heeft een onhandige
uiterlijke vorm gekozen waardoor er een beeld is ontstaan dat niet overeen komt met de werkelijke
rechtsverhouding.
32. Vergelijk de discussie  over de aansprakelijkheid  voor de verliezen  op allerhande aandelenlease-
producten die vele tienduizenden particulieren hebben geleden. Ook daaruit blijkt dat het overgrote
deel van hen aanzienlijke financiele risico's aanging zonder zich er van bewust te zijn waaraan men
zich verbond.
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hebben aangeboden. Er is door partijen een verkeerde inschatting gemaakt van de
inhoud van de rechtsverhouding. In een ingewikkelde samenleving zal het met een
zekere regelmaat gebeuren dat men zich niet, of niet geheel, bewust is van de
rechtsverhouding die men zelf creeert.

Er is nog een andere oorzaak aan te wijzen voor het hanteren van een onjuiste vorm.
Het kan ook voortkomen uit het feit dat er zich een nieuwe, nog onbekende situatie
voordoet. In dergelijke gevallen kan het gebeuren dat partijen onvoldoende zicht
hebben op de materie waarin ze zich bewegen en op de gevolgen van hun rechts-
handelingen. De kans bestaat dat men pas in de loop van de tijd voldoende inzicht
krijgt en aanvankelijk zich niet goed realiseert wat de precieze inhoud is van de
situatie waarin men zich bevindt.

De onjuiste vormgeving kan dus voortvloeien uit de complexiteit van de materie en/
of uit de onbekendheid met die materie. Eenvoudig gezegd komt het er op neer dat
partijen zich vergist hebben in de precieze inhoud van hun rechtshandelingen. Het
doorgronden van materie, zoals de onderlinge rechtsverhouding vergt tijd en
bezinning. Het is dan ook vaak een kwestie van tijd, studie, discussie en de juiste
precedenten om tot de werkelijke aard van zaken door te dringen. Dit betekent dat
op een gegeven moment wel inzicht ontstaat op de impact van rechtshandelingen.
Polak beschrijft deze ontwikkeling van het menselijk denkproces en onderscheidt
drie stadia.33 Het eerste stadium is de fase van het speculatief. intuYtief handelen. Dit
is de fase waarin voor het eerst behoefte opkomt aan een nieuwe invalshoek. Het
tweede stadium is de fase van het empirisch-wetenschappelijke onderzoek. Men
gaat op zoek naar oorzakelijke verbanden. En als dan blijkt dat de bestaande
opvattingen onjuist zun en er nieuwe voor in de plaats moeten komen, belandt
men in het derde stadium. Dit is de fase van de revolutie in de toepassing van de
opgedane kennis. Vanaf dat moment zal men er toe over gaan de inhoud van de
rechtshandelingen op een juiste wijze te benoemen.

Uiteraard is het ook mogelijk dat men bewust volhardt in de onjuiste presentatie.
Dan hebben we echter van doen met een schijnhandeling (zie onderdeel 14).

13.4 Verhouding tot kwalificatie van feiten

De inhoud van de rechtsverhouding wordt bepaald door het civiele recht. Het fiscale
recht maakt daarop geen inbreuk. De desbetreffende rechtshandeling of
rechtsverhouding wordt als feit erkend. De mogelijkheid bestaat echter dat het
fiscale recht, door zijn afwijkende normstelling, belang hecht aan andere aspecten
van de handeling of de rechtsverhouding dan het civiele recht. Een bekend voor-
beeld is het eigendomsbegrip. Als persoon A het civielrechtelijke eigendom heeft en
persoon B de economische eigendom, sluit het fiscale recht vaak aan bij de
economische eigendom.34 Daarmee is echter niet gezegd. dat het fiscale recht de

33. Polak 1934.
34. Zie uitgebreid in onderdeel 6.5.1.
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civielrechtelijke toestand omvormt of wegdenkt. De desbetreffende fiscale norm-
stelling kent alleen een grotere relevantie toe aan de economisch betrokkenheid tot
het goed dan het civiele recht. Daarom kwalificeren we de feiten in het fiscale recht
in dergelijke gevallen anders dan in het civiele recht. Er is echter geen interpreta-
tieverschil ter zake van de civielrechtelijke rechtsverhouding.

Ook in het buitenland doen zich dergelijke situaties voor. Schiessl behandelt in zijn
bijdrage aan het IFA-congres van 2002 ook een aantal casus waarin partijen (rechts)
handelingen onjuist kwalificeren. Deze casus lijken sterk op de situatie dat men
onbewust een onjuiste rechtsvorm hanteert. Hij concludeert dat: "die Qualifizierung
einer Transaktion durch den Steuerpflichtigen fOr die steuerliche Behandlung nicht
massgeblich (ist). Vielmehr ist eine eigene steuerliche Wertung vorzunehmen. Das
Zivilrecht ist hier nur der Ausgangspunkt".35 De rapporteurs van het Verenigd
Koninkrijk, Ballard en Davidson, behandelen onder meer de dissenting opinion
van Lord Atkin in de zaak van de Duke of Westminster.36 Hij hanteert een benade-
ring die vergelijkbaar is met de casus waarin een onjuiste rechtsvorm wordt
gehanteerd. Lord Atkin stelt dat er geen sprake is van een schijnhandeling, maar
dat de Duke de rechtsverhouding onjuist heeft gekarakteriseerd.

Ook Langereis besteedt aandacht aan de fiscaalrechtelijke kwalificatie en (wat hij
noemt) fiscale omvorming.37 Met dit laatste bedoelt hij dat de rechter de voorge-
legde rechtsvorm anders kwalificeert dan partijen (ook) voor de toepassing van het
belastingrecht hebben beoogd. Hij verwijst naar Eggens- 8 die "ons (leert) dat niet de
rechtshandeling wordt geconverteerd, maar haar gevolg, het met de rechtshandeling
beoogde gevolg. Zodra de belastingrechter derhalve een handeling omvormt, ver-
bindt hij aan deze niet (meer) de gevolgen die partijen beoogden. Hij begrijpt
partijen beter dan zij zichzelf fiscaalrechtelijk willen begrijpen". Hij schrijft deze
passage, zoals gezegd. in het kader van de fiscale omvorming als resultaat van een
fiscale kwalificatie die afwijkt van het civiele recht.

Voor mijn gevoel haalt hij echter een aantal zaken door elkaar. Enerzijds zijn er de
gevallen waarbij het fiscale recht, door zijn afwijkende normstelling, een ander deel
van het feitencomplex relevant acht dan het civiele recht. Anderzijds zijn er casus
waarin partijen de inhoud van hun rechtsverhouding niet goed hebben ingeschat en
er een andere overeenkomst tot stand is gekomen dan men (fiscaal) had gehoopt.
Maar in geen van beide gevallen kan worden gesproken van 'omvorming' van de
handeling. Evenmin is sprake van situaties waarin de rechter andere fiscale gevolgen
aan de handelingen verbindt dan partijen voor de toepassing van het fiscale recht
hebben beoogd. Partijen hebben wel degelijk de civielrechtelijke gevolgen van de
rechtshandeling beoogd. Alleen hebben ze zich. waarschijnlijk beinvloed door een

35. Schiessl 2002, p. 295.
36. Ballard & Davidson 2002, p. 574.
3Z Langereis 1988, p. 18 e.v.
38. Eggens 1959c, p. 82 e.v.
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fiscaal voordeel dat men nastreefde, vergist in de precieze inhoud van de overeen-
komst en daarom een verkeerde vorm gehanteerd. Naar mijn mening heeft de laatste
zinsnede van Langereis dan ook alleen betrekking op de gevallen waarin er een
interpretatieverschil is omdat er een onjuiste vorm is gehanteerd, want in die
gevallen begrijpt de rechter partijen inderdaad beter dan zij zichzelf begrijpen.
Maar dat is niet een fiscaal 'beter begrijpen', maar een civielrechtelijk 'beter
begrijpen'.

Z3.5 Verhouding tot simulatie van feiten

in het voorafgaande is al enkele keren kort gesproken over schijnhandelingen
(simulaties). De gevallen waarin een onjuiste rechtsvorm wordt gehanteerd, lijken
bij eerste beschouwing sterk op schijnhandelingen. Rutten is van mening dat
partijen een schijnhandeling bewust creeren. "Wanneer de partijen in hunne over-
eenkomst op een onjuiste wijze kwalificeeren, terwijl uit de bepalingen der overeen-
komst duidelijk blijkt, welke overeenkomst zij in werkelijkheid hebben bedoeld, dan
heeft men niet met een schijnhandeling te doen".39 In zijn visie is er dus een verschil
tussen een schijnhandeling en het geval dat een onjuiste rechtsvorm wordt ge-
hanteerd. Hij wijst er op dat het in de praktijk niet altijd makkelijk zal zon om de
situaties van elkaar te onderscheiden. Als voorbeeld beschrijft hij het geval van
iemand die een huis verkoopt voor 1 gulden terwijl het een waarde heeft van 10 000
gulden; "...  dan is dit geen schijnhandeling: het is voor een ieder waarneembaar. dat
dit geen reele koopovereenkomst is". Als het pand echter voor 7000 gulden wordt
verkocht, kan er sprake zijn van een verrnomde schenking van 3000 gulden. Het is
echter ook mogelijk, zo schrijft Rutten, dat de verkoper gedwongen was om voor een
te lage prijs te verkopen of dat hij onjuist heeft getaxeerd.40

Het lijkt mij dat Geppaart om dezelfde reden de relatieve schijnhandeling mede
schaart onder de categorie van gevallen waarbij de rechtsvorm weI wordt nageleefd
maar niet overeenstemt met de economische werkelijkheid. Hij noemt een aantal
gevallen: achter een koopovereenkomst gaat voor het belastingrecht een onttrek-
king schuil; het bedrag dat als salaris aan de directeur van de NV wordt betaaid, is
voor het belastingrecht een dividenduitkering; een overeenkomst die de eigenaar
van een huis sluit met een aannemer tot het verrichten van onderhoudswerk, heeft
betrekking op de verbetering van het huis. Hij ziet kennelijk weinig verschil getuige
zijn constatering "dat deze figuren (...) niet gemakkelijk (zijn) te onderkennen van
relatieve simulatie".41

Rutten en Geppaart merken terecht op dat deze gevallen niet makkelijk zijn te
onderscheiden van simulaties. Een eerste overeenkomst is dat er in beide gevallen
een onjuist beeld voor derden wordt gegeven van de rechtsverhouding. Men
presenteert de rechtsverhouding als B. terwijl de werkelijke rechtsverhouding A is.

39. Rutten   1947,  p.  342.
40. Zie ook /User-Hartkamp 2005, p. 123.
41. Geppaart 1965,p. 186.
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De casus lijken vaak ook op elkaar omdat het gedrag (het presenteren van een
onjuist beeld) verband houdt met het nastreven van een fiscaal voordelig resultaat.
Het verschil is echter dat partijen bij simulaties bewust een situatie creeren waarin
derden een verkeerd beeld krijgen van de rechtsverhouding, terwijl de onjuiste
rechtsvorm onbewust wordt gehanteerd. Bij simulaties wordt er dus bewust een
rechtsverhouding gepresenteerd die afwijkt van de werkelijke rechtsverhouding,
terwijl in het andere geval de werkelijke rechtsverhouding niet wordt achterge-
houden maar. door de gehanteerde vorm en bewoordingen, er onbewust een onjuist
beeld van die rechtsverhouding wordt gegeven.

42

7.3.6       Verhouding tot spanningsvelden

De twee spanningsvelden die van belang zijn in deze materie (civiel versus fiscaal en
normen versus feiten) bieden afdoende handvatten om de materie adequaat te
ordenen. Allereerst kunnen we constateren dat het civiele recht de aanknopings-
punten biedt om vast te stellen of. en zo ja, welke rechtsverhouding tot stand is
gekomen. De civiele rechtsverhouding is echter niet meer dan een feit voor het
fiscale recht. De relevantie van die rechtsverhouding wordt vervolgens bepaald door
het fiscale recht. De desbetreffende fiscale rechtsnormen bepalen of het ook een
fiscaal rechtsfeit is.

Ook bij deze materie handelt het bij de interpretatie van de feiten veelal om de vraag
naar de realiteitswaarde (de feitelijke werkelijkheid). terwijl het bij de kwalificatie
van feiten in beginsel handelt over de relevantie van de feiten (normgerelateerde
werkelijkheid). Dat blijkt ook bij de situaties die hierna worden behandeld, namelijk
simulaties van rechtshandelingen.

7.4         Simulatie van rechtshandelingen

7.4.1 Inleiding

In HR 3 november 1954, BNB 1954 357 oordeelt de Hoge Raad "dat als regel geldt,
dat niet beslissend is de schijn, dat is de naam. waarmede een transactie wordt
uitgedost en de vorm waarin zij wordt gegoten, doch dat het aankomt op wat in
werkelijkheid tussen partijen is verhandeld. dat is op de verhoudingen. welke naar
burgerlijk recht beoordeeld in werkelijkheid tussen partijen bestaan":3 in deze
overweging vat de Hoge Raad niet alleen samen hoe moet worden omgegaan met
situaties waarin de onjuiste rechtsvorm wordt gehanteerd, maar ook met gevallen

42. Beide problemen (een simulatie gecombineerd  met een interpretatieprobleem) kunnen  zich
overigens gelijktijdig voordoen. Als een achtergehouden overeenkomst (bijvoorbeeld een side-letter)
boven water komt, kan belanghebbende volharden in het standpunt dat de gepresenteerde rechts-

verhouding (en niet de side-letter) de werkelijke rechtsverhouding representeert. Subsidiair kan hij
verdedigen dat de side-letter zodanig moet worden geinterpreteerd, dat deze toch de door hem
beoogde fiscale gevolgen heeft.
43. Vgl. HR 27 juni 1973, nr. 17 146. BNB 1973/187 en Geppaart 1965, p. 180. Volgens Geppaart kunnen
schijnhandelingen wei tot fiscale gevolgen leiden namelijk in her geval dat de wet uitdrukkelijk is--,
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van simulatie. In het verleden is een aantal pogingen gedaan om vat te krijgen op
deze materie. In 1921 schreef Veth een proefschrift over simulatie in het privaat-
recht. In de fiscale literatuur is het zelden als afzonderlijk onderwerp behandeld
maar weI een aantal keer in het kader van studies naar (deelonderwerpen van)
rechtsvindingfactoren zoals onder meer door Telders. Rutten. Adriani-Van Hoorn,
Geppaart en door 1Jzerman.

44

Een sluitende fiscale formulering voor dit fenomeen is in de desbetreffende litera-
tuur niet te vinden. Over het algemeen sluit men aan bij de terminologie in het
civiele recht. Het fenomeen wordt vanuit de civielrechtelijke begripsomschrijving
beschreven en besproken. Men begint vaak met die omschrijving en met de
constatering dat het fiscale recht wordt gebaseerd op de werkelijkheid en schijn-
handelingen dus moeten worden veronachtzaamd. Men maakt vervolgens een
onderscheid tussen absolute en relatieve simulatie zonder daarbij overigens aan te
geven of dit onderscheid fiscaal relevant is. En ten slotte vergelijkt men simulatie
met aanliggende fenomenen zoals kwalificatie en fraus legis. Ik zal in deze en
volgende onderdelen aan al deze kwesties aandacht besteden.

Z4.2 Het begrip 'simulatie'

In het civiele recht verstaat men onder simulatie over het algemeen "een handeling,
of een complex van handelingen, waarbij twee of meer personen naar buiten de
schijn wekken een bepaalde overeenkomst te hebben gesloten, terwijl zij in het
geheim afspreken dat deze naar de uiterlijke schijn gesloten overeenkomst niet zal
gelden. Er bestaat derhalve een tegenstrijdigheid tussen de wil van partijen en haar
naar buiten blijkende. voor derden waarneembare verklaring".45 In Asser-Hartkamp
wordt vervolgens opgemerkt dat de term op deze wijze een beperktere betekenis
heeft dan in het spraakgebruik omdat enkel sprake zou zijn van simulatie als de
schijn betrekking heeft op de wil. "Daaronder wordt dus niet begrepen de handeling
waardoor een niet-aanwezige eigenschap, hoedanigheid of toestand wordt voorge-
wend". 6 Men doelt hier terecht op de mogelijkheid dat 'blote feiten' ook kunnen
worden gesimuleerd. De opmerking dient echter in die zin te worden genuanceerd.
dat de algemene omschrijving weI degelijk betrekking heeft op het voorwenden van
een niet-aanwezige rechtsverhouding; en dat is ook een toestand.

-+afgestemd op uiterlijke rechtsvormen. Het lijkt er op dat Geppaart hier ten onrechte spreekt van

schijnhandelingen. De gehanteerde uiterlijke vorm is namelijk wei degelijk een realiteit. De eerste

vraag die beantwoording verdient, is of die uiterlijke vorm relevant is voor toepasselijk geachte
rechtsnorm(en). Indien deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, is slechts de realiteit van
die vorm van belang. Hetgeen dan verder (tussen partijen) is geschied, is niet relevant meer. Het is
overigens weI mogelijk dat zich in dat deel van het feitencomplex handelingen hebben voorgedaan om
de realiteit van de uiterlijke vorm te verhullen. Zo ja, dan zijn dat de schijnhandelingen.
44. Telders 1934, Rutten 1947, Adriani-Van Hoorn 1954. Geppaart 1965 en Uzerman 1991.
45. Vgl. Rutten 1947 en Asser-Hartkamp 2005, p. 122.
46. Asser-Hartkamp 2005, p. 123.
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i De omschrijving die Asser-Hartkamp geeft voor het begrip simulatie en de aspecten
die daarbij worden aangehaald. komen op het volgende neer: een handeling of
complex van handelingen waarmee een eigenschap. hoedanigheid of toestand -
zoals een rechtsverhouding - wordt voorgewend die er niet is of afwijkt van hetgeen
er wel is. De genoemde aspecten wil ik kort behandelen.

Handeling Of complex van handelingen
Een handeling veronderstelt een activiteit. Weliswaar is het denkbaar dat er zonder
een handeling een schijn wordt gewekt. maar dat zijn situaties die voor dit
onderwerp niet van belang zijn.47 Belastingheffing ziet in beginsel namelijk op
handelingen dan weI op een eigenschap. hoedanigheid of toestand die is ontstaan
door handelingen. Overigens kan een handeling er ook in bestaan dat er niets wordt
gedaan; men ziet dan af van het verrichten van een handeling. Een handeling kan
worden verricht door natuurlijke en/of rechtspersonen, maar ook door dieren of
door de natuur.48 Aangezien de belastingheffing over het algemeen aanknoopt bij
handelingen van natuurlijke en/of rechtspersonen, beperk ik mij in het vervolg
hiertoe. Voorts kan de schijn ook worden gewekt door een samenstel van handelin-
gen. Denk bijvoorbeeld aan de ingewikkelde structuren die worden gebruikt bij
vormen van carrouselfraude in de omzetbelasting.49

Voorwenden eigenschap, hoedanigheid of toestand (w.o. rechtsverhouding)
De handeling moet zijn gericht op het voorwenden van iets. Je kunt voorwenden dat
iets of iemand een bepaalde eigenschap of hoedanigheid heeft, zoals het geval dat je
ten onrechte stelt dat een auto 200 kilometer per uur kan rijden of dat iemand zich
ten onrechte voordoet als dokter. Voor de omzetbelasting kan het bijvoorbeeld
profijtelijk zijn om voor te wenden dat een giftig goed geschikt is voor menselijke
consumptie. Als het daar werkelijk voor geschikt zou zijn, mag namelijk het
verlaagde tarief in rekening worden gebracht. Het voorwenden kan ook gericht
zijn op het creeren van een toestand. Bij de belastingheffing denken we dan al snel
aan een rechtstoestand of rechtsverhouding, zoals een overeenkomst. Zoals gezegd,
doen de meeste problemen omtrent de feitelijke werkelijkheid zich voor bij rechts-
handelingen. Bij schijnhandelingen gaat het dan om overeenkomsten waarbij er een
verschil is tussen de rechtswil en de geopenbaarde verklaring.

Ik sluit mij aan bij de omschrijving zoals die in het civiele recht wordt gehanteerd. Bij
simulaties ligt in essentie de vraag voor wat de inhoud is van de rechtsverhouding.
Dat vraagt om een civielrechtelijke benadering. Vervolgens kunnen we constateren
dat er onduidelijkheid kan zijn doordat partijen bewust die onduidelijkheid hebben
gecreeerd. of onbewust een onjuiste rechtsvorm hebben gehanteerd.50  Slechts voor

47. Denk bijvoorbeeld  aan  een fata morgana; hoewel je daarvan  nog kunt verdedigen dat de schijn
wordt gewekt door een onjuiste verwerking van een bepaald beeld door de hersenen van de mens, dus
door de persoon zelf.
48. De wind is bijvoorbeeld een handeling van de natuur.
49. HR 3 maart 1999, nr. 34 200, BNB 1999/199.
50. De situaties waarbij partijen onderling meningsverschil hebben  over de inhoud  van de rechts-
verhouding, wordt in dit kader niet behandeld.
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de eerste categorie is de term 'simulatie' passend. omdat het woord simulatie een
vorm van bewustheid veronderstelt.

7.4.3 Absolute en relatieve simulatie

Met een schijnhandeling kun je iets voorwenden dat er niet is of iets anders
voorwenden dan er werkelijk is. In de literatuur wordt dit onderscheid aangeduid
met de termen absolute en relatieve simulatie.51 Rutten schrijft dat men "schijn-
handelingen kan (...) onderscheiden in, naarmate in den rechtstoestand van partijen
alleen den uiterlijken schijn eenige wijziging wordt gebracht, dan wei de - niet
gewilde - schijnovereenkomst dient om een andere - w61 gewilde - overeenkomst
te camoufleeren. (...) Het verschil tusschen de absolute en de relatieve simulatie
geeft Van Nierop teekenend weer, doordat hij de eerste een schaal zonder kern
noemt, en de tweede een masker".52 Sleddering schrijft dat in het eerste geval de

vorm loos is (er schuilt niets achter) en in het tweede geval er weI een realiteit is
maar een andere dan de vorm doet vermoeden.53 Het is eigenlijk geen schijnhande-

ling, maar een schijnbenaming van een reele handeling.

Het onderscheid tussen absolute en relatieve simulatie is naar mijn mening voor de
fiscale praktijk nauwelijks van belang. Feiten kunnen immers slechts relevant zijn
indien en voor zover ze reeel zijn. Het uitgangspunt ligt derhalve bij de vraag in
hoeverre ze realiteitswaarde hebben, niet in de vraag wat er is gesimuleerd en op
welke wijze dit is gebeurd. Of de realiteit nu wordt vastgesteld omdat geconstateerd
is dat de gesimuleerde handelingen zich niet hebben voorgedaan of dat ze iets
anders voorstellen, is voor de uiteindelijke beslissing over de reele feiten niet van
belang. Indien na een feitenonderzoek blijkt dat een gesimuleerde rechtsverhouding
niet reeel is, wordt feitelijk vastgesteld dat er niets is gewijzigd in de rechtsverhou-
ding. Dit is evenzeer een feit als de vaststelling dat er een andersoortige rechts-
verhouding is. Beide feiten leiden, voor zover ze relevant zijn, tot een bepaald fiscaal
oordeel.

In de fiscale literatuur wordt regelmatig gewezen op het onderscheid tussen een
absolute en relatieve schijnhandeling. De relevantie van dit onderscheid voor het
fiscale recht is echter nooit besproken. Geppaart maakt een onderscheid tussen
schijnhandelingen en situaties waarbij er een verschil is tussen de gekozen rechts-
vorm en de economische werkelijkheid.54 Bij de schijnhandelingen beschrijft hij de
absolute en relatieve simulatie. Over de relatieve schijnhandeling schrijft hij dat deze
ook terug komt in de groep gevallen waarbij er een verschil is tussen de gekozen
rechtsvorm en de economische werkelijkheid. Ik begrijp niet waarom hij de gevallen
van de absolute simulatie niet ook onder de tweede groep behandelt. De gekozen
rechtsvorm komt dan immers ook niet overeen met de economische werkelijkheid:

51.Zie buvoorbeeld Asser-Hartkamp 2005, p. 124.
52. Rutten  1947, p. 342.

53. Sleddering 1958, p. 43.
54. Geppaart  1965,  p.  177 e.v.
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namelijk dat er niets is gewijzigd. Bij de laatstgenoemde groep gevallen beschrijft hij
onder meer de 'gevallen waarin de rechtsvorm niet door de economische feiten
wordt gedekt doordat de rechtsvorm niet door de belanghebbenden is nageleefd'.
Hieronder vallen situaties waarbij partijen zich niets gelegen laten van hetgeen zij
overeen zijn gekomen. Zij gedragen zich dan anders dan dat zij aanvankelijk
beoogden. Er vallen ook situaties onder waarbij partijen bewust afwijken van de
gekozen rechtsvorm; volgens Geppaart gevallen van relatieve simulatie.

Hij raakt hier een thema dat ik eerder heb aangestipt, namelijk de vraag in hoeverre
het relevant is dat partijen zich bewust zijn van het feit dat zij een verkeerde
voorstelling van zaken geven. Het verklaart echter niet waarom er een fiscaal
relevant verschil zou zijn tussen absolute en relatieve simulatie. Voor beide situaties
geldt immers, zoals hij verderop beschrijft maar dan alleen voor de relatieve
simulatie, dat als het bewijs is geleverd dat de rechtsvorm niet de economische
werkelijkheid weergeeft, er geen verschil is met het geval dat partijen zijn afge-
weken van hetgeen zij overeenkwamen. De figuur van de relatieve simulatie is
volgens Geppaart "dan ook slechts een vraag van bewijs ta.v. de aanwezigheid van
een divergentie tussen rechtsvorm en economische werkelijkheid".ss Naar mijn
mening geldt dat voor beide simulatievormen.

7.4.4 Verhouding tot interpretatie en kwalificatie van feiten

De reden waarom Geppaart de gevallen van relatieve simulatie wel en die van
absolute simulatie niet behandelt in de categorie van gevallen waarbij de gekozen
vorm niet spoort met de economische werkelijkheid is, dat hij van mening is dat als
het bewijs van de simulatie is geleverd de problematiek zich verplaatst naar de vraag
of de economische werkelijkheid voorrang heeft boven de rechtsvorrn. Volgens hem
doet die vraag zich niet voor als er niets is gewijzigd, dus bij een absolute simulatie,
omdat dan vast staat dat de gepresenteerde rechtsvorm geen betekenis heeft. Hij
betoogt daarmee dat de gevallen verschillend zijn omdat er bij een relatieve
simulatie, als die ontdaan is van de schijn. nog een verschil kan bestaan over de
interpretatie van de feiten en bij een absolute simulatie niet. Ik meen echter dat de
interpretatievraag van een andere orde is. Als immers vast staat dat handelingen of
elementen van bepaalde handelingen gesimuleerd zijn, kan er altijd verschil van
mening zijn over de interpretatie van de feiten die w61 realiteitswaarde hebben. Dit
is echter geen vraag naar de realiteitswaarde van feiten, maar naar de wijze waarop
feiten moeten worden geinterpreteerd.56

Er zijn uiteraard ook verschillen tussen een simulatiecasus en een kwalificatiege-
schil. Bij een simulatiecasus is er verschil van mening over de realiteitswaarde van
bepaalde feiten. terwijl er bij een kwalificatiegeschil verschil van mening is over de

55. Geppaart 1965, p. 184.
56. Het is zelfs denkbaar dat partijen die betrokken zijn bij een absolute simulatie, de interpretatie ter
discussie stellen van de reeds bestaande - ongewijzigde - situatie. Een dergelijke discussie onder-
scheidt zich niet van de discussie over de interpretatie van de feiten bij een relatieve simulatie.
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relevantie van (reele) feiten of de mate waarin die feiten betekenis hebben. In een
geval van simulatie is er dus verschil van mening over de feitelijke werkelijkheid en
bij een kwalificatiecasus over de normgerelateerde werkelijkheid. Er lijken echter
ook overeenkomsten te zijn. Simulaties hebben immers vaak als achtergrond om een
gunstig fiscaal resultaat te bereiken. In bepaalde kwalificatiecasus is daarvan ook
sprake. In beide situaties pogen partijen dit resultaat te bereiken door het feiten-
materiaal in een bepaalde vorm te gieten. Er zijn echter belangrijke verschillen. Bij
simulaties streeft men het beoogde resultaat na door de werkelijke feiten te
verhullen. In een kwalificatiecasus is daarvan geen sprake, maar kiest men een
(reele) vormgeving in de verwachting dat daarmee een fiscaal gunstig resultaat
wordt bereikt. Men kan zich echter vergist hebben in de wijze waarop het fiscale
recht (de rechtsnorm) die situatie behandelt.

In dezelfde zin ook Thuronyi, die stelt: "Simulation is essentially equivalent to the
common law concept of'sham transaction' where the taxpayer presents to the tax
authorities a purported transaction, but the legal reality of the transaction is
different under private law. the tax will be applied according to the actual legal
reality. not the taxpayer's pretended reality. This situation is borderline between tax
avoidance and tax evasion. Simulation is originally not a tax concept but a civil law
concept. The concept is that of legal reality. not economic reality".57

7.4.5 Strafrechtelijke aspecten

Hiervoor is gesproken over het onderscheid tussen absolute en relatieve simulatie.
De conclusie was dat er voor het fiscale recht geen relevante verschillen zijn tussen
beide simulatievormen. Het onderscheid kan echter wel van belang zon voor de
mate waarin verwijtbaar onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt aan de fiscus
en er op grond van artikel 68 e.v. van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
strafbare feiten zijn gepleegd. Bij absolute simulatie wordt er een gewijzigde situatie
gesimuleerd ten*ijl er in het geheel geen wijziging in de verhoudingen is opge-
treden. In dergelijke gevallen zal de handelende persoon zich over het algemeen

bewuster zijn van de simulatie. Als er niets is gewijzigd, is er immers ook geen reden
om handelingen te verrichten. Het feit dat dit weI gebeurt, wijst op een zekere mate
van bewustheid. in dergelijke gevallen kan bijvoorbeeld sprake zijn van valsheid in
geschrifte en wordt de grens van fiscale fraude dicht genaderd of zelfs overschreden.
Bij relatieve simulatie hoeft dat niet zonder meer aan de orde te zijn omdat er wel
degelijk een wijziging optreedt in de feitelijke situatie en er reden is om dit vast te
leggen. De kans bestaat dan dat men een onjuiste voorstelling van zaken geeft. maar
de mate van verwijtbaarheid kan dan veel beperkter zijn. Het uitgangspunt van de
mate van verwijtbaarheid zoals dat voor het strafrecht geldt. is ook van belang voor
de casus waarin er een verschil van mening is over de interpretatie van de feiten.
Contracterende partijen die onbewust en te goeder trouw een onjuiste vorm hebben

gekozen voor hun rechtsverhouding, lopen in beginsel geen strafrechtelijke risico's.

57. Thuronyi 2003, p 157-158.
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7.5 Relevantie van motieven

7.5.1 Inleiding

We hebben inmiddels een tweetal aspecten behandeld over de vraag hoe rechts-
handelingen voor het fiscale recht moeten worden geinterpreteerd. Ten eerste de
rechtswil van partijen en ten tweede de relevantie van de bewustheid tot verdekking
van de rechtshandeling. We constateerden eerder al dat er nog een derde kwestie is
die aandacht verdient, namelijk de vraag wat de relevantie is van de motieven van de
handelende partijen. Alvorens daar nader op in te gaan. zet ik de drie aspecten, in
onderling verband, nog eens op een rij.

Z5.2 Drie samenhangende kwesties (rechtswil, bewustheid, motieven)

in de fiscale literatuur en jurisprudentie is veel aandacht besteed aan het verschil
tussen eigen en vreemd vermogen. Het belang van het onderscheid tussen beide
soorten vermogen, is gelegen in het feit dat de vergoeding voor vreemd vermogen
(rente) aftrekbaar is voor de schuldenaar terwijl de vergoeding voor eigen vermogen
(dividend) niet aftrekbaar is. Het meningsverschil tussen fiscus en contribuabele
concentreert zich in dergelijke casuYstiek veelal op de vraag wat de bedoeling van
partijen is met de geldverstrekking. Daarbij zijn een tweetal aspecten van belang.
Ten eerste de vraag wat de rechtswil is van partijen en ten tweede de vraag met welk
motief de gelden zijn verstrekt. De rechtswil is van belang omdat in dergelijke
gevallen de civielrechtelijke vorm als uitgangspunt wordt genomen. In HR 27 januari
1988, BNB 1988/217 geeft de Hoge Raad echter ook aan dat er drie uitzonderingen
zijn. namelijk:
1.  het geval dat alleen naar de schijn sprake is van een lening. terwijl partijen in

werkelijkheid hebben beoogd een kapitaalverstrekking tot stand te brengen;
2. het geval dat de lening is verstrekt onder zodanige voorwaarden dat de schuld-

eiser met het door hem uitgeleende bedrag in zekere mate deel heeft in de
onderneming van de schuldenaar:

3.   "het  geval  dat  (...) een geldlening is verstrekt onder zodanige omstandigheden
dat (...) reeds aanstonds duidelijk moet zijn geweest (aan de geldverstrekker. dat
aan de geldlening) voor het geheel of voor een gedeelte geen waarde toekomt
omdat het door hem ter leen verstrekte bedrag niet of niet ten volle terug kan
worden betaald, zodat het geheel ofgedeeltelijk zijn vermogen (...) blijvend heeft
veriaten:

Uit deze uitzonderingen, en met name 1 en 3. blijkt dat ook de bedoeling van
partijen van belang is.

In de eerste uitzondering spreekt de Hoge Raad van een oogmerk dat in werkelijk-
heid is gericht op een kapitaalverstrekking. De werkelijke achtergrond van de
geldverstrekking is dan geen geldlening geweest maar een kapitaalverstrekking.
Dit is een geval waarin. op basis van de feitelijke werkelijkheid, tot een ander oordeel
wordt gekomen dan de 'papieren' werkelijkheid. De wil van partijen is dus kennelijk
op iets anders gericht dan op een geldlening. Verseput schrijft dat de civielrechtelijke
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vorm beslissend is. tenzij sprake is van een schijn die niet de werkelijke bedoeling
van partijen dekt.58 Daarvan is in zijn ogen ook sprake indien van het begin af aan
duidelijk is dat de lening niet zal kunnen worden terugbetaald. Dit komt overeen met
de derde uitzondering. Deze behandelt naar mijn mening echter niet een geval van
simulatie, maar het geval dat het voor de geldverstrekker duidelijk moet zijn geweest
dat het geld blijvend zijn vermogen heeft verlaten. Ondanks het feit dat de geld-
verstrekker kennelijk heeft gekozen voor de vorm van een geldlening, is de inhoud
van de rechtshandeling zodanig dat er sprake is van een kapitaalverstrekking. Zoals
al eerder is geconstateerd. is het verschil tussen beide situaties dat belanghebbende
in het eerste geval bewust een onjuist beeld van de werkelijkheid creeert terwijl
daarvan in het andere geval geen sprake is. De overeenkomst is dat het in beide
gevallen uiteindelijk gaat om de rechtswil van partijen. Die wil bepaalt immers wat
de precieze inhoud is van de rechtshandeling. De verhouding tussen de bewustheid
en de rechtswil van partuen vraagt om een nadere uiteenzetting. Er is echter nog een
aspect dat aandacht verdient.

In de conclusie bij dit arrest merkt A-G Verburg op dat, naast de voorwaarden
waaronder de gelden zijn verstrekt, ook de omstandigheden waaronder de gelden
zijn verstrekt van belang zijn voor het antwoord op de vraag of belanghebbende
handelde als aandeelhouder of als een creditrice. Van belang is dus of wordt
voldaan aan de essentialia van het uitlenen van geld. Als het geld onder zodanige
voorwaarden wordt verstrekt dat aanstonds duidelijk is dat het definitief overgaat in
het vermogen van de ontvangende vennootschap, kan de geldverstrekker nooit de
bedoeling hebben gehad om vreemd vermogen ter beschikking te stellen. In gevallen
dat er feiten en omstandigheden zijn die op een bedoeling duiden die afwijkt van de
inhoud van de overeenkomst. is er dus kennelijk onduidelijkheid over de fiscale
consequenties van de geldverstrekking. Het is daarom eveneens van belang om na te
gaan wat de relatie is tussen de rechtswil van partijen enerzijds en hun bedoeling
(hun motieven) anderzijds.

Al met al zijn er dus drie aspecten die bij de interpretatie van rechtshandelingen
nauw met elkaar samenhangen;
1.  de rechtswil van partijen (deze bepaalt de precieze inhoud van de rechtshande-

ling);
2.  de bewustheid van het verdekken van de werkelijke rechtshandeling; en
3. de motieven die ten grondslag liggen aan de rechtshandeling.

De eerste twee zijn al besproken. maar het derde aspect nog niet. Het derde aspect
zal hierna uitvoerig aan de orde komen. Daarbij zal ook aandacht worden besteed
aan het gegeven dat het hanteren (interpretatie) of presenteren (simulatie) van een
onjuiste rechtsvorm. voortvloeit uit de bedoeling van partijen om een fiscaal gunstig
resultaat te behalen. Nadat de motieven zijn besproken, wordt nader onderzocht wat
de relatie is tussen de verschillende aspecten.

58. Verseput 1984. p. 39.
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7.5.3 Soorten motieven

Het begrip 'motief heeft in het fiscale recht een brede betekenis. Als men dit begrip
als zoekopdracht intoetst in een jurisprudentiebestand, krijgt men een grote hoe-
veelheid 'hits'. Bij bestudering van de desbetreffende jurisprudentie blijkt dat het
begrip met name wordt gebruikt voor de argumenten die belastingplichtige heeft
voor zijn handelingen. Het valt voorts op dat er ook andere begrippen worden
gebruikt om hetzelfde aan te duiden. bijvoorbeeld 'beweegreden', 'bedoeling', 'oog-
merk', of'oorzaak'. De motieven voor de handelingen kunnen betrekking hebben op
de aanleiding om een handeling te verrichten.59 maar ook op de omstandigheden
waarin de handeling wordt verricht60 of op de keuze voor het soort handeling dat
men verricht. In het laatste geval gaat het vaak om de vraag of zakelijke overwe-
gingen leidend zijn geweest voor de handelingen of dat de doorslaggevende
beweegreden is gelegen in het bereiken van een fiscaal voordeel.61 Ten slotte
worden in bepaaide gevallen de begrippen gebruikt om aan te duiden wat de
rechtswil van partijen is.62 Het motief of de oorzaak van de rechtshandeling, geeft
dan kennelijk inzicht in de rechtswil van partijen.

Naar aanleiding hiervan maak ik een onderscheid in drie soorten motieven:
- zakelijke motieven;
- fiscale motieven; en
- rechtswil motieven.

15.4 Zakelijke (fiscaal relevante) motieven

De eerste soort betreft de motieven die ten grondslag liggen aan de handeling als
zodanig of het kader waarin de handeling plaatsvindt. Van Kesteren beschrijft het

59. Een goed voorbeeld hiervan betreft de bevoordelingsbedoeling van een schenker (HR 2 juni 1982, nr.
21  108, BNB 1982/323 en  HR  15 juni  1994,  nr. 28 840, BNB 1994/261). Maar het kan bijvoorbeeld ook
betrekking hebben op het motiefvan een erflaterom zon kinderen te helpen (Hof's-Gravenhage 22januari
1988, nr. 2484/87-M-3, BNB 1989/166),de bedoeling van een kerkgenootschap om de volledige beschik-

kingsmachtover de kerk te behouden (HR 31 augustus 1998, nr. 33 483, BNB 1998/354) ofde bedoeling van
een concern om een externe acquisitie te doen (HR 17 december 2004. nr. 39 080, BNB 2005/169).
60. Bijvoorbeeld  HR 17 september  2004,  38  611,  BNB 2004/409 waarin wordt gesproken  over  'het

motief (...) voor het handelen van de moedermaatschappij' bij een zogenoemde bodemloze putlening.
Er zijn ook casus waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen zakelijke en persoonlijke motieven
van een ondernemer waardoor kosten al of niet aftrekbaar zijn (HR 19 juni 1996, nr. 31 079, BNB 1996/
286, HR 20 oktober 1971, nr. 16 580, BNB 1971/233), of casus waarin de handeling zijn oorzaak al of niet
vindt in de aandeelhoudersrelatie (HR 12 december 2003, nr. 38 124, BNB 2004/265 en HR 24 oktober
2003, nr. 37 856, BNB 2004/112) of het motief op grond waarvan activa al of niet als ondernemings-
vermogen worden geetiketteerd (Hof Den Bosch 20 april 1988 nr. 3068/1986, BNB 1989/192).
61. HR 16 april 2004. nr. 39 353, BNB 2004/295: HR 14 november 2003, nr. 37 503, BNB 2004/161; HR 6
december 2002, nr. 37 072, BNB 2003/183;  HR 30 juni  1999, nr. 34 219, BNB 1999/323 en HR 26 mei
1999, nr. 32 606, BNB 1999/317. maar bijvoorbeeld ook de uitspraak van het HvJ EG 14 december 2000,
C-110/99, BNB 2003/169.
62. HR 26 mei 1993, nr. 29 033, BNB 1993/245: Hof's-Gravenhage 8 september 1982, nr. 125/81  M 11,

BNB 1985/150 en HR 6 februari 1974, nr. 17 236, BNB 1974/60.
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aldus dat "niet alleen de wil gericht op het doen ontstaan van een bepaalde (...)
overeenkomst (de oorzaak) en de handelingen waaruit het daaraan ten grondslag
liggende motief blijkt tot het fiscale feitencomplex (te behoren), doch eveneens de
na voltooiing van het contract optredende aanwending van het voorwerp van de (...)
overeenkomst en taI van andere uit de overeenkomst voortvloeiende gevolgen".63

Hij verwijst ook naar Van Dijck die opmerkt: "Op fiscaal gebied spelen innerlijke
motieven een belangrijkere rol dan in het civiele recht, waar het vooral gaat om de
rechtszekerheid en daarrnede de kenbaarheid van de wil van de contractspartner".64

In de jurisprudentie worden deze motieven vaak aangeduid met de term 'zakelijke'
motieven.65 Hiermee bedoelt men niet zonder meer dat het motieven zijn die
moeten passen in een zakelijke handelswijze, zoals in het kader van een onderne-
ming, maar dat het motieven zijn die relevant zijn voor de toepasselijk geachte
rechtsnorm. Het betreft dus niet zozeer zakelijke motieven, maar fiscaal relevante
motieven. De toepasselijk geachte rechtsnorm geeft in dat geval betekenis aan de
desbetreffende motieven. De relevantie van de motieven vloeit voort uit het
werkingsgebied van de rechtsnorm. De desbetreffende rechtsnormen vereisen in
dat geval een dergelijke motieftoets. Voor het fiscale recht zijn - dit in tegenstelling
tot het civiele recht - de motieven voor de handeling dus weI van belang. De intentie
van de handeling en de plaats die de handeling inneemt in het geheel aan activiteiten,
bepalen in belangrijke mate welke fiscale rechtsnormen van toepassing zijn.

Zo is het motief voor het aangaan van een lening (financiering van een bedrijfs-
middel, een eigen woning, aanmerkelijkbelangaandelen enz.) voor het fiscale recht
van belang. Voor het onderscheid tussen ondernemingshandelingen en andere
handelingen, is van belang of de handelingen plaatsvinden in het kader van de
onderneming en - voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting - of ze op
zakelijke basis plaatsvinden.66 Voor de omzetbelasting is van belang of zaken
worden aangeschaft met de bedoeling ze te gebruiken voor belaste of vrijgestelde
prestaties. Voor het schenkingsrecht is van belang of de overdracht van gelden is
geschied met de bedoeling om iemand uit vrijgevigheid te bevoordelen. Voor de
toepassing van de fusie- of splitsingsfaciliteit in de vennootschapsbelasting is van
belang of men met die handeling een herstructurering of rationalisering beoogt. Het
verrichten van enige werkzaamheden met als motief om een voordeel te behalen.
maakt de opbrengsten belast voor de inkomstenbelasting. in het verkeer tussen een

aandeelhouder en zijn BV is bij de opname van gelden van de BV van belang of dit
zijn oorzaak vindt in de arbeidsprestatie (loon), aandeelhouderschap (dividend). of
een schuldverhouding (geldlening). Er zon nog vele voorbeelden te bedenken
waarbij het motief voor de handeling fiscaal relevant is. Het motief van de handel-
ende partij of partijen is in dergelijke gevallen gericht op het bereiken van zakelijke
(fiscaal relevante) doelen.

63. Van Kesteren  1994, p. 78.
64. Van Dijck  1958, p. 6Z
65. Zie voor voorbeelden voetnoten  60  en  61.

66. HR 19 juni 1996, nr. 31 079, BNB 1996/286 en HR 20 oktober 1971, nr. 16 580, BNB 1971/233.
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Het ligt dus voor de hand dat 'zakelijke' motieven mede het feitencomplex bepalen
waaraan de fiscale werkelijkheid wordt ontleend.

7.5.5 Fiscale (irrelevante) motieven

Een tweede categorie betreft de motieven die ten grondslag liggen aan de keuze om
een bepaalde fiscaal voordelige handelswijze te hanteren. Deze 'fiscale' motieven
worden in de jurisprudentie vaak getoetst in het kader van de vraag of er sprake is
van wetsontduiking (fraus legis, misbruik van recht of voorheen richtige heffing).67

In onderdeel 2.3.1 is in dit kader ook het woordgebruik 'persoonlijke motieven'
genoemd. We zien de terminologie 'fiscale motieven' overigens ook bij de proble-
matiek van de wijziging van het stelsel van winstberekening van een ondernemer.

In het kader van de vraag of sprake is van wetsontduiking wordt beoordeeld of
belastingverijdeling de enige, of althans volstrekt doorslaggevende, beweegreden is
geweest voor de (rechts)handelingen. Deze toets maakt onderdeel uit van de
voorwaarden waaronder fraus legis, of misbruik van recht, al of niet kan worden
toegepast. Het hanteren van de terminologie 'fiscale' motieven betekent overigens
niet dat het motieven betreft die fiscaal relevant zijn. Naar mijn mening zijn deze
motieven nu juist niet relevant voor het fiscale recht.

Dit lijkt een vreemde constatering in het licht van het gegeven dat de motieven in de
desbetreffendejurisprudentie weI degelijk worden beoordeeld. Dit is in essentie echter
de discussie tussen subjectivisten en objectivisten die ook al beschreven is in onder-
deel 2.3.2. Aangezien ik mij aansluit bij de objectivisten, hecht ik geen belang aan het
'fiscale motief. In hoofdstuk 8 zal ik dit verder uitwerken bij de behandeling van het
motiefvereiste van fraus legis en verdedigen dat de vraag of belastingverijdeling
het doorslaggevende motief is, een toetsing betreft aan het rechtszekerheidsbeginsel.
De rechter onderzoekt in een dergelijk geval of de belastingplichtige mag vertrouwen
op een bepaalde toepassing van de wettelijke regelingen. Deze vraag moet ontkennend
worden beantwoord als het verijdelen van belasting dus het beogen van gevolgen die
in strijd zijn met doel en strekking van de wet, de bedoeling is geweest. In een dergelijk
geval is er geen reden om belanghebbende - uit een oogpunt van rechtszekerheid - te
beschermen, door een wetsuitleg te hanteren waarop hij dacht te mogen vertrou-

68wen.

Er is echter nog een tweede reden om me aan te sluiten bij de objectivisten. namelijk
door deze stelling tevens vanuit de feitelijke kant van het rechtsvindingspectrum te
beargumenteren. Vanuit die invalshoek zijn er namelijk ook argumenten aan te
dragen. In dat kader is van belang in ogenschouw te nemen dat elke rechtsnorm is
geschreven voor gevallen die maatschappelijke (economische ofjuridische) beteke-
nis hebben. Dit impliceert tevens. dat feiten en omstandigheden die in relatie tot de
desbetreffende rechtsnorm onvoldoende betekenis hebben, terzijde kunnen worden

67. Zie voor voorbeelden voetnoot 59.
68. Zie verder, en veel uitgebreider, onderdeel  8.5.2.
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geschoven. Ze hebben onvoldoende relevantie. Vertaalt naar de motieven die
partijen hebben voor hun handelingen, houdt dit in dat er motieven zijn die relevant
zijn voor de toepassing van de desbetreffende rechtsnorm ('zakelijke' motieven) en
motieven die onvoldoende relevantie hebben. Het werkingsgebied van de desbe-
treffende rechtsnorm bepaalt dus of de motieven relevant zijn of niet. Het onderzoek
naar de vraag of belastingverijdeling de doorslaggevende beweegreden is voor
de (rechts)handelingen. behelst in feite de vraag of de handelingen als zodanig en
de motieven die daaraan ten grondslag liggen, voldoende maatschappelijke
(economische of juridische) betekenis hebben in het licht van de toepasselijk
geachte rechtsnorm. Indien ze voldoende betekenis hebben, dient de desbetreffende
bepaling te worden toegepast. Men mocht dan immers vertrouwen op een 'normale'
wetstoepassing. Indien ze onvoldoende betekenis hebben, kan de bepaling niet
worden toegepast. In een dergelijk geval zijn er onvoldoende 'zakelijke' (fiscaal
relevante) motieven voor de handelingen en is het motief om de belasting te
verijdelen (het 'fiscale'. irrelevante motief) doorslaggevend geweest.

Het fiscale motief is, in een ander kader, in het parlement aan de orde geweest bij de
wetgeving omtrent de mogelijkheden van een stelselwijziging ter bepaling van de

jaarwinst van een onderneming. Het parlement beoogde enerzijds in de wettekst tot
uitdrukking te brengen dat voor de ondernemer de mogelijkheid moet bestaan om
'de fiscale winstberekening aan te passen aan gewijzigde bedrijfseconomische
inzichten' en anderzijds dat 'niet naar willekeur en louter op fiscale gronden tot
stelselwijziging kan worden besloten:69 in paragraaf 10 van de korte toelichting op
de Wet IB 1964 is, als resultaat van de parlementaire discussie. onder meer
opgenomen dat een stelselwijziging mogelijk is, "mits dat laatste stelsel voor de
desbetreffende ondememing geschikt is en de vervanging zelf en de keus van het
tijdstip waarop zij geschiedt.   niet zijn ingegeven door willekeur  (...)  of  door
uitsluitend fiscale motieven". We zien ook hier dat er een verschil wordt gemaakt
in twee soorten motieven van een belastingplichtige. De ondernemer mag op
zakelijke gronden zijn stelsel van winstberekening wijzigen, maar niet als hij enkel
een fiscaal voordeel met de wijziging nastreeft. Het nastreven van een fiscaal
voordeel wordt ook in dit geval fiscaal niet relevant geacht.

'Fiscale' motieven zijn dus niet relevant en hebben ook geen invloed op de fiscale

werkelijkheid. Dat is overigens ook logisch. Het fiscale motief is namelijk gericht op
een eindresultaat (men beoogt dat de uitgaaf aftrekbaar is of de inkomst onbelast),
maar dit eindresultaat is afhankelijk van de toepassing van (fiscale) rechtsnormen.
Dan is het niet logisch dat het resultaat van die normtoepassing (het eindresultaat),
invloed heeft op de normtoepassing zelf. De rechtsnorm bepaalt uiteindelijk het
fiscale resultaat, niet de wens van een belastingplichtige.

69. De aangehaalde passages komen uit de schriftelijke toelichting op het amendement-Kieft; Hande-

lingen H, 1935/36, stuk nr. 43 (zie: Fiscale encyclopedie 'de Vakstudie', Inkomstenbelasting, Wet op de
inkomstenbelasting 1964, Deventer: Kluwer. aantekening 20, artikel 9).
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Terminologie: 'zakel#ke' en Wscale' motieven
Ik onderken dat de gehanteerde terminologie 'zakelijke motieven' en 'fiscale motie-
ven' verwarrend kan zijn. Zoals gezegd gaat het om het onderscheid tussen motieven
die. vanuit de rechtsnorm bezien. relevant zijn en motieven die niet relevant zijn. In
de jurisprudentie omtrent wetsontduiking (fraus lei:is, misbruik van recht) wordt
echter ook de term 'zakelijk' gebuikt voor motieven die relevant warden geacht en
de term 'fiscaal' (of'persoonlijk') voor motieven die niet van belang worden geacht.
Daarom zal ik deze terminologie blijven hanteren.

Z5.6 'Rechtswil'-motieven

Een bijzondere categorie betreft de motieven die door de rechters worden gebruikt
om de rechtswil te achterhalen. In de gevonden voorbeelden handelt het telkens om
feiten en omstandigheden die inzicht geven in de rechtswil van partijen.70 De
motieven die ten grondslag liggen aan de rechtshandelingen. leveren het bewijs
voor een aan (6*n van) de partijen toe te rekenen rechtswil. In HR 26 mei 1993, BNB
1993/245 heeft het Hof niet onderzocht wat de 'bedoeling' van enkele betrokken
contractpartijen was. Daarmee heeft het Hof, volgens de Hoge Raad. onvoldoende
inzicht gegeven in de vraag wat de rechtswil van die partijen is geweest en of er
wilsovereenstemming is geweest tussen alle partijen. In Hof 's-Gravenhage
8 september 1982. BNB 1985/150 oordeelt het Hof op grond van de feiten. dat het
de 'bedoeling' van partijen was om een leverancierskrediet overeen te komen. De
wilsovereenstemming van partijen was daarop gericht, en niet op een geldlening. In
HR 6 februari 1974, BNB 1974/60 oordeelt de Hoge Raad dat de 'oorzaak' van een
schuldigerkenning is gelegen in een schenking. Ook dit is een voorbeeld waarin de
argumenten voor een bepaalde handeling. inzicht geven in de civietrechtelijke
rechtswil van partijen. Hoewel de motieven dus inzicht kunnen geven in de rechts-
wil van partijen. is er weI een verschil tussen wil en motief. Dit verschil is overigens
lang niet altijd even duidelijk.

Het is daarom goed om wat dieper in te gaan op de civielrechtelijke 'oorzaak' (ook
wel aangeduid als de 'causa' of 'strekking') van de rechtshandeling en het motief
voor die handeling. De 'oorzaak' van een rechtshandeling is volgens Pitlo/Gerver e.a.:
"de bedoeling om in te grijpen in een rechtsbetrekking".71 Hij geeft als voorbeeld dat
het de oorzaak van een koopovereenkomst is dat de ene partij de zaak wenst en de
ander het geld. "De (oorzaak) van een overeenkomst is het gezamenlijke doel van
partijen". In een eerdere uitgave van zijn boek gaat Pitlo in op het onderscheid

tussen het 'motief en de oorzaak van een overeenkomst.72 De oorzaak "is niet
het motief tot een handeling. De oorzaak is een juridisch begrip. dat in het

70.Zie voor voorbeelden voetnoot 62.
71. Pitio & Gerver e.a. 1995, p. 150. Hoewel Pitlo & Gerver e.a. het woord 'strekking' gebruiken. hanteer
ik in dit geval liever de term 'oorzaak'. Dit drukt naar mijn mening beter uit dat het om een aanleiding
gaat tot handelen. De term 'strekking' verwijst voor mijn gevoel te veel naar de inhoud van de
rechtshandeling zelf. Ik realiseer mij dat beide aspecten vaak zullen samenvallen, maar hanteer voor de
duidelijkheid liever het begrip 'oorzaak'.

72. Pitlo 1988, p. 198.
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rechtsverschijnsel als zodanig ligt geborgen. Het motief, de psychologische achter-
grond van elke rechtshandeling, is een element, waarmede het recht zich bijna nooit
bezighoudt.  (...)  Wat  is de oorzaak  wel?  (...) De bedoeling  in te grijpen  in  een
rechtsbetrekking maakt de handeling tot rechtshandeling en het is dit doel, dat de
oorzaak van de handeling is. De oorzaak ligt dus besloten in de soort van handeling
zelf, zij is een constante grootheid in elk exemplaar van die soort: Ik meen dat Pitlo
hiermee het verschil bedoelt tussen de aanleiding voor een bepaalde rechtshande-
ling. een 'motief dat geen civielrechtelijke relevantie heeft. en het argument voor de
wijziging in de rechtsbetrekking. een 'motief (aangeduid als 'oorzaak') dat wei
relevant is voor het civiele recht.

Ik heb al eerder aangegeven dat naar mijn inschatting beide soorten 'motieven'
relevant kunnen zijn voor het fiscale recht.73 De aanleiding voor een bepaalde

handeling kan bijvoorbeeld een 'zakelijk' motief zijn. Denk aan de persoon die, door
liquiditeitsproblemen in zijn onderneming. gedwongen is om geld te lenen. Door
deze omstandigheid zal er in beginsel sprake zijn van ondernemingsvermogen. Het
argument voor de wijziging in de rechtsbetrekking in HR 6 februari 1974, BNB 1974/
60 is dat bijvoorbeeld een schenking, kan ook relevant zijn voor het fiscale recht. De
relevantie vloeit voort uit het feit dat het argument iets zegt over de inhoud van de
(gewijzigde) rechtsverhouding en deze (wijziging in de) rechtsverhouding in een
aantal gevallen fiscale betekenis heeft, zoals bijvoorbeeld bij een schenking.

Resumerend kan men constateren dat er motieven zijn die licht doen schijnen op
wat de rechtswil is van de contracterende partijen. Deze motieven hebben dan (een
indirecte) relevantie omdat ze inzicht geven in de civielrechtelijke inhoud van de
tussen partijen tot stand gekomen rechtsverhouding en deze rechtsverhouding ook
fiscaal relevant is. Daarnaast zijn er omstandigheden die de aanleiding vormen voor
een bepaalde civielrechtelijke handeling. Ook deze motieven kunnen fiscaal relevant
zijn als 'zakelijke' motieven. Voor het civiele recht zijn ze echter niet relevant. Ten
slotte is er de 'oorzaak' van een overeenkomst. Deze oorzaak is voor het civiele recht
van belang omdat ze de inhoud van de rechtsverhouding bepaalt. Daarnaast kan ze

relevant zijn voor het fiscale recht ingeval (de inhoud van) de rechtsverhouding
relevant is voor het fiscale recht.

7.6 Nadere analyse van de interpretatie van rechtshandelingen

Nu we ook het derde aspect hebben onderzocht (de relevantie van motieven),
kunnen we de samenhang bekijken tussen de aspecten. De verhouding tussen de
rechtswil van partijen, hun zakelijke of fiscale motieven en de mate van bewustheid
van het verdekken van de werkelijkheid. is het beste te schetsen aan de hand van
een voorbeeld. In hoofdstuk 1 heb ik het voorbeeld gegeven van de ouders, kinderen
en bank die een niet-aftrekbare bijdrage in de studie- en onderhoudskosten van
de kinderen trachten te transformeren in een aftrekbare rentebetaling. In de

73. Ik hanteer het verzamelbegrip 'motieven', omdat men de civielrechtelijke oorzaak van een rechts-

handeling naar mijn mening ook als een motief kan kenschetsen.
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desbetreffende casus zijn de genoemde aspecten terug te vinden. Het motief van de
ouders is om de kinderen financieel te ondersteunen. Daartoe gaan ze een aantal
rechtsverhoudingen aan. Wat is echter de precieze inhoud van de rechtsverhoudin-
gen? Is de keuze voor de rechtsverhouding ingegeven door fiscale motieven, en zo ja,
wat is de betekenis daarvan? Past de vorm die partijen gebruiken wei bij de precieze
inhoud van de overeenkomst? En als ze een onjuiste vorm gebruiken; in hoeverre is
het van belang dat partijen zich daarvan bewust zijn? Op welke manier moet een
dergelijke casus worden benaderd en opgelost?

We hebben in de vorige onderdelen gezien dat de rechtswil van partijen de
belangrijkste factor is voor de totstandkoming en de inhoud van de rechtshandeling.
De rechtswil bepaalt de (civielrechtelijke) werkelijkheid bij rechtshandelingen. Deze
conclusie is belangrijk, omdat de precieze inhoud van de rechtshandeling relevant
kan zijn voor het fiscale recht. In de onderhavige casus dient te worden vastgesteld
wat de precieze inhoud is van de rechtsverhoudingen tussen de ouders, de kinderen
en de bank. De rechter dient derhalve aan de hand van de feiten en omstandigheden
te reconstrueren wat de rechtswil van partijen is. Vervolgens kan hij vaststellen wat
de precieze inhoud van de rechtsverhouding is.

Z6.1 Wil en verklaring

Een eerste vraag die men zich moet stellen is of de verklaring van partijen, in dit
geval neergelegd in de leningsovereenkomsten, afwijkt van de wil van partijen. We
hebben gezien dat de wil van partijen doorslaggevend is, tenzij een partij mocht
vertrouwen op de verklaring van de andere partij. Dient deze verklaring nu ook als
richtsnoer te worden genomen door de fiscus? Anders gezegd, creeert de verklaring
ook een vertrouwen voor partijen dat ze zich op de inhoud van de verklaring kunnen
beroepen richting de fiscus? Het antwoord hierop is ontkennend. Bedacht dient
immers te worden dat de fiscus, als derde, niet in een zelfde positie verkeert als
degene die - in afwijking van de wil - mocht vertrouwen op de geopenbaarde
verklaring. De verklaring creeert geen eventuele rechtsverhouding met de fiscus. De
fiscus is weliswaar belanghebbende, maar slechts voor zover de rechtsverhouding
fiscale gevolgen heeft. De fiscus heeft ter zake van de rechtsverhouding tussen
partijen. een neutrale positie.

Koopman schrijft in zijn noot onder HR 19 december 2008, BNB 2009156 dat het, in
de relatie tussen de fiscus en 66n van de contractspartijen. een bewijskwestie is. "Als
de belastingplichtige die partij was bij een overeenkomst. stelt dat de bewoordingen
van het contract niet overeenstemmen met de werkelijke bedoeling van partijen,
dan zal die belastingplichtige in een geding met de fiscus die stelling bij betwisting
aannemelijk moeten maken. Dat geldt als er een schijnhandeling wordt gesteld,
maar ook in het (...) geval van een contract dat voor meer dan 66n uitleg vatbaar is".

De verklaring kan echter weI betekenis hebben ter bepaling van de rechtsverhou-
ding van partijen onderling. De rechter die uiteindelijk over de zaak moet beslissen.
dient te beoordelen of 66n van de partijen mocht vertrouwen op de verklaring. Een
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dergelijk geval doet zich voor als er verschil van mening blijkt te zijn tussen partijen
over de inhoud van de overeenkomst en 66n van de partijen, gezien de verklaring die
is afgelegd door de andere partij, op die verklaring mocht vertrouwen. In dat geval
zijn partijen gebonden aan de verklaring. in de onderhavige casus lijkt het er echter

op dat partijen overeenstemming hebben over de inhoud van hun rechtsverhouding.
Er is daarover tussen partijen geen verschil van mening. Het is in de onderhavige
casus dus niet de vraag of er vertrouwen kan worden ontleend aan de verklaring
maar of de verklaring op een juiste wijze de inhoud van de rechtsverhouding
weergeeft. De leningovereenkomsten behoren tot het feitenmateriaal op basis
waarvan de rechter zijn oordeel vormt. Tot dat feitenmateriaal behoort echter ook
het gegeven dat de ouders met de rechtshandelingen een bijdrage wilden leveren
aan de kosten van studie en levensonderhoud van de kinderen en het gegeven dat de
bank dat wilde faciliteren.

In zijn noot bij HR 14 september 1977, BNB 1978/15 merkt Van Dijck op dat men er in
het belastingrecht niet verstandig aan doet "de civielrechtelijke geldigheid te
ontkennen, daar waar deze door de rechter in civiele zaken niet betwist zou
worden". Langereis is van mening dat de fiscale rechter terughoudend moet zijn
met het oordeel dat er sprake is van een schijnhandeling omdat hij daarmee
mogelijk ook oordeelt over de civielrechtelijke gevolgen.74 1Jzerman stelt "dat de
belastingrechter de aanwezigheid van schijnhandelingen in burgerrechtelijke zin
uiteraard wel (behoort) te constateren. maar (dat) het niet nodig (is) dat hij zich
daarover expliciet uitspreekt".75

Deze schrijvers moet worden nagegeven dat de belastingrechter zich niet over de
aanwezigheid van een schijnhandeling behoeft uit te laten, als hij zijn oordeel ook op
andere gronden kan onderbouwen. In een aantal gevallen ontkomt hij er echter niet
aan om over de realiteitswaarde van de handeling te oordelen. Hij ontkomt er ook
niet altijd aan om zich, bij interpretatieverschillen over de uitleg van een overeen-
komst, uit te laten over de precieze inhoud van de rechtshandeling. In die gevallen
dat het civielrechtelijke karakter van de rechtshandeling beslissend is voor het
fiscale recht, dient hij de feiten op een civielrechtelijk correcte wijze te interpreteren
om de fiscale gevolgen te kunnen bepalen.

Er bestaan ook situaties waarin het civielrechtelijke karakter van de rechtshandeling
niet, of in mindere mate, van belang is. In hoofdstuk 6 zijn daar voorbeelden van
gegeven. In dergelijke gevallen behoeft de rechter niet altijd de civielrechtelijke
betekenis van de rechtshandeling te onderzoeken. maar kan hij vaak volstaan met
het beoordelen van de feiten die fiscaalrechtelijk relevant zijn. In dergelijke gevallen
wijkt de belastingrechter niet af van de civietrechtelijke rechtsverhouding, maar
wijst hij uit de rechtsverhouding andere elementen aan als fiscaal relevant of
irrelevant, dan men voor het civiele recht zou doen. Ook is het mogelijk dat hij bij

74. Langereis 1988, p. 22.
75.Uzerman 1991, p. 81.
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i het karakteriseren van de feiten, een afwijkende inhoud of gewicht toekent aan de
verschillende elementen.

Z6.2 Fiscaal motief

Een tweede vraag waarvoor de rechter wordt gesteld is. wat de betekenis is van de
motieven die partijen hebben voor de handelingen. In casus als de onderhavige
wordt door partijen nogal eens betoogd dat zij een fiscaal gunstig resultaat na-
streven (in casu aftrek van rente bij de ouders) en dat de wil van partijen dus ook
was gericht op de daarbij behorende rechtsverhouding (in casu een geldlening). Dit
betoog komt voor de onderhavige casus kort gezegd op het volgende neer: wij willen
als partijen een renteaftrek, de gezamenlijke wil van partijen is dus gericht op een
geldlening, dus is er een overeenkomst van geldlening.

Bedacht dient echter te worden dat de handelende partijen verschillende doelen
nastreven. Het eerste doel is een eventuele wijziging in de rechtsbetrekking. De
rechtswil is daarvoor beslissend. Deze bepaalt immers de inhoud van de rechts-
verhouding. Het tweede doel van partijen is om een fiscaal gunstig resultaat te
realiseren (het fiscale motief). Er zijn verschillende methoden om een fiscaal gunstig
resultaat na te streven. Men kan een rechtsverhouding kiezen om daarmee de
gewenste fiscale gevolgen te bereiken. Indien de rechtswil van partijen leidt tot
een rechtsverhouding die inderdaad de gewenste fiscale gevolgen heeft, dan bereikt
men het beoogde resultaat. Het is ook mogelijk dat men een rechtsvorm kiest die de
gewenste fiscale gevolgen heeft, maar dat die rechtsvorm niet past bij de rechts-
verhouding die men heeft beoogd (hanteren van een onjuiste rechtsvorm). De
rechtswil en de - om fiscale redenen gekozen - rechtsvorm passen niet bij elkaar.
Dan bereikt men het beoogde fiscale resultaat niet. Het is voorts mogelijk dat men
het fiscale resultaat nastreeft door de werkelijke rechtsverhouding te verhullen en
een rechtsverhouding te presenteren die de gewenste fiscale gevolgen wel heeft
(simulatie). Indien de schijn van de handeling wordt ontdekt, bereikt men wederom
de fiscale gevolgen niet. Zoals we al eerder constateerden. is het voor de vraag wat
de rechtsverhouding is in beginsel dus niet van belang welke fiscale gevolgen
partijen nastreven. Beslissend is welke rechtsverhouding partijen onderling hebben
nagestreefd. De fiscale gevolgen die men heeft nagestreefd kunnen wei licht werpen
op die rechtsverhouding. We stellen dus wederom vast dat het fiscale motief niet van
belang is voor de inhoud van de rechtsverhouding.

Al eerder hebben we vastgesteld dat zakelijke motieven w61 van belang zijn in het
fiscale recht. Hun relevantie ligt echter op een ander terrein dan die van rechts-
handelingen. Ze zijn namelijk van belang voor de fiscale gevolgen zoals die voort-
vioeien uit de toepassing van de fiscale rechtsnormen. Zakelijke motieven zijn niet
van belang voor de inhoud van de rechtsverhouding, maar kunnen wel relevante
rechtsfeiten voor het fiscale recht zijn omdat ze mede invioed hebben op het
uiteindelijke fiscale resultaat. Van Kesteren stelt dat "in het fiscale recht voor de
uit de civielrechtelijke rechtshandelingen door de desbetreffende belastingwet ge-
boden etiketterings- en andere kwalificatieverplichtingen. (wordt) aangeknoopt bij
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het motief op basis waarvan de privaatrechtelijke rechtshandelingen destijds wer-
den gewild en uitgevoerd. In dit opzicht vormt het (innerlijke) motief van de actor
aldus de eerste component van het (...) fiscale rechtsfeit. Vanuit de fiscale gezichts-
hoek wordt de privaatrechtelijke geopenbaarde wil van de actor optisch verkleind
omdat die wil - na zijn constituerende werking bij de rechtshandeling in het
algemeen en zijn verklinkende werking bij de totstandkoming van de overeenkomst
in het bijzonder - vervolgens als een gegeven wordt beschouwd. Zowel het civiele
als het fiscale recht richten zich derhalve op de wil van de handelende partij. zij het
dat naar uit het vorenstaande blijkt zulks op uiteenlopende wijze geschiedt".

76

Een kwestie die al eerder kort aan de orde kwam, betreft de verhouding van het
motief om een belastingvoordeel te behalen ten opzichte van het motiefvereiste bij
wetsontduiking (fraus legis of misbruik van recht). Bij gevallen van simulatie wordt
aan het fiscale motief inhoud gegeven door de werkelijke rechtshandeling te
verhullen. in andere gevallen kiest men onbewust een onjuist rechtsvorm voor de
rechtshandeling. Bij wetsontduiking gaat het om het motief om de belastingheffing
te verijdelen. Ik ben van mening dat deze motieftoets enerzijds een zoektocht
behelst naar de vraag of handelingen, en de daaraan ten grondslag liggende
motieven, voldoende (maatschappelijke) betekenis hebben in het licht van de
toepasselijk geachte norm en anderzijds een element is in het kader van de toetsing
aan het rechtszekerheidsbeginsel.77 Hoewel het motief in al deze gevallen hetzelfde
is, namelijk het behalen van een fiscaal voordelig resultaat, is de wijze waarop men
dit doel nastreeft verschillend. in de eerste twee soorten gevallen wordt er (bewust
of onbewust) een onjuist feitencomplex aangedragen, in de hoop ofverwachting het
voordelige fiscale resultaat te verkrijgen. In geval van wetsontduiking presenteert
men een correct feitencomplex en hoopt dat de wet zodanig moet worden uitgelegd
dat men het fiscale doel bereikt. In het ene geval is de hoop gebaseerd op een
bepaalde vaststelling of interpretatie van de feiten en in het andere geval op een
bepaalde uitleg van de wet. Meijers vat het verschil tussen simulatie en fraus legis
kort samen: "economisch willen simulant en wetsontduiker hetzelfde; de wets-
ontduiker weet echter meer van het recht af'.78 Nog anders geformuleerd: het
motief is hetzelfde, maar de techniek verschilt.

7.6.3 Mate van bewustheid

Een derde dilemma waarmee de rechter kan worden geconfronteerd, betreft de
vraag in hoeverre de mate van bewustheid van partijen dat ze een onjuiste rechts-
vorm hanteren, invloed heeft op de inhoud van de rechtshandeling of rechtsverhou-
ding. Dit is een andere vraag dan de vraag in hoeverre het fiscale motief invloed

heeft op de inhoud van de rechtshandeling of rechtsverhouding. Dan stelt belang-
hebbende namelijk dat hij een bepaald fiscaal resultaat heeft gewild en dat hij dus de
daarbij behorende rechtsverhouding is aangegaan. De vraag die we nu echter

76. Van Kesteren  1994,  p. 77.
7Z Zie onderdeel 8.6.

78.Meijers 1954-1955, p. 66.
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moeten behandelen is gebaseerd op de stelling van belanghebbende, dat hij een
bepaalde rechtsvorm heeft gehanteerd en dat hij dus een dergelijke overeenkomst is
aangegaan. De stellingen zullen overigens vaak in elkaars verlengde liggen. met
name als men de rechtsvorm heeft gehanteerd in het licht van het daarmee te
bereiken fiscale resultaat. Het is echter ook denkbaar dat men dat fiscale resultaat
niet nastreeft, maar desalniettemin een onjuiste rechtsvorm hanteert.

In het geval dat men bewust een onjuiste rechtsvorm aan derden presenteert
(schijnhandelingen), ligt het voor de hand dat de inhoud van de rechtshandeling
wordt bepaald door hetgeen partijen onderling in werkelijkheid zijn overeengeko-
men. De gedachte van de Hoge Raad over de bewustheid van de betrokken partijen is
onder meer terug te vinden in HR 6 maart 1991, BNB 1992/220. In dit arrest beslist de
Hoge Raad dat - wil er sprake zijn van een schijnhandeling - beide partijen zich er
van bewust moeten zijn geweest dat de tussen hen gesloten overeenkomst in
werkelijkheid niet geldt. Eenzelfde rechtsregel is terug te vinden in HR 23 december
1992. BNB 1993/75 en 76 waar de Hoge Raad oordeelt dat als alle bij de emissie van
een toonderpapier met rentecoupon betrokken partijen er van op de hoogte zijn dat
een gedeelte daarvan, in casu de rentecoupon. direct tussen de emitterende partijen
onderling wordt verrekend, dit gedeelte geen realiteitswaarde heeft.

De bewustheid waar de Hoge Raad in deze gevallen op doelt, heeft betrekking op de
rechtsgeldigheid van een overeenkomst. Meer specifiek, op de wilsovereenstem-
ming tussen partijen. Als 66n van de betrokken partijen zich niet bewust is dat de
andere partij een afwijkende rechtswil heeft en een schijnhandeling nastreeft. komt
er veelal toch een rechtsgeldige overeenkomst tot stand. Men mag immers ver-
trouwen op de wilsverklaring van de wederpartij. In het fiscale recht dient men de
civieirechtelijke rechtsverhouding te respecteren. Dit is pas anders. zo betoogt de
Hoge Raad, als beide partijen zich er van bewust zijn dat er geen wilsovereenstem-
ming is of er wilsovereenstemming is over iets anders. Dan komt er immers geen, of
een andersoortige, overeenkomst tot stand en kan de realiteit van de gepresenteerde
overeenkomst worden betwist.

In het geval dat partijen onderling onbewust een onjuiste rechtsvorm hanteren - er
is dan geen schijnhandeling - ligt de zaak anders. Partijen hebben immers de
overtuiging dat ze een bepaald soort rechtsverhouding zijn aangegaan en hanteren
als gevolg daarvan de daarbij passende rechtsvorm. Bij een nadere analyse van de
rechten en plichten van partijen, kan vervolgens blijken dat deze rechten en plichten

een rechtsverhouding behelzen, die niet past bij de gehanteerde vorm. De rechten en
plichten worden door partijen echter niet betwist en zijn ook bewust nagestreefd en
aanvaard.In het geval dat men onbewust een onjuiste vorm hanteert, is de wil van
partijen dus op hetzelfde gericht, maar geeft de gehanteerde vorm een onjuist beeld
van de situatie. Men is zich onvoldoende bewust van de precieze inhoud van de
rechtshandeling. Ook nu wordt de inhoud van de rechtshandeling of rechtsverhou-
ding uiteindelijk bepaald door de rechtswil van partijen (de wilsovereenstemming
over de wederzijdse rechten en plichten). Bijzonder is weliswaar dat men. per
ongeluk of ter realisering van een fiscaal resultaat, een onjuiste rechtsvorm hanteert,
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maar dit doet niets af aan de inhoud van de rechtshandeling die partijen hebben

gewild.

De mate waarin men zich bewust is van het feit dat men een verkeerde rechtsvorm
hanteert of presenteert. is dus niet van belang voor de inhoud van de rechtshande-

ling of rechtsverhouding. Gelukkig zal het in de praktijk in het overgrote deel van de
gevallen echter zo zijn, dat men zich terdege bewust is van de precieze inhoud
van de civielrechtelijke situatie en zal men ook de daarbij passende rechtsvorm
hanteren.

Z6.4 Afronding en conclusies

Een eerste belangrijke conclusie is dat de civielrechtelijke rechtsverhouding voor het
civiele en het fiscale recht dezelfde is. Deze rechtsverhouding wordt bepaald aan de
hand van de wilsverklaringtheorie zoals die in het civiele recht is ontwikkeld. Het
fiscale en het civiele recht leveren op dit terrein dus geen verschillen op. Op basis
van de civielrechtelijke rechtsnorm en de rechtshandelingen van partijen. waar
onder de wil van partijen en hun verklaring, wordt beoordeeld wat de precieze
inhoud van de rechtsverhouding tussen partijen is. De rechtsverhouding geldt als feit
voor het fiscale recht en, afhankelijk van de fiscale rechtsnorm, wordt er relevantie
aan toegekend; het wordt een fiscaal rechtsfeit.

Vervolgens is onderzocht wat de invloed op de rechtsverhouding is van de motieven
van partijen. Er zijn verschillende motieven te onderscheiden. Allereerst zijn er
motieven die ten grondslag liggen aan de rechtshandeling als zodanig of het kader
waarin de handeling plaatsvindt. Deze 'zakelijke' motieven hebben weliswaar geen
invloed op de uitleg van een overeenkomst, maar ze zijn weI relevant voor het fiscale
recht. Het betreft dan echter zelfstandige feiten die mee worden gewogen in het
proces van het kwalificeren van feiten. Voorts kan men het motief hebben om een
bepaald fiscaal gunstig resultaat te realiseren. Dit 'fiscale' motief blijkt geen invloed
te hebben op de inhoud van de rechtsverhouding. Het motief is namelijk gericht op
een eindresultaat dat afhankelijk is van de toepassing van de rechtsnormen. Dan is
het niet logisch dat het resultaat van die normtoepassing (het eindresultaat), invloed

heeft op de normtoepassing zelf. De rechtsnorm bepaalt uiteindelijk het fiscale
resultaat, niet de wens van een belastingplichtige. Ten slotte is er een restcategorie
van zogenoemde 'rechtswil motieven'. Sommigen daarvan geven inzicht in de
rechtswil van de contracterende partijen en anderen vallen onder de zakelijke
motieven.

In sommige gevallen presenteren partijen bewust een onjuist feitencomplex (simu-
latie). zoals een overeenkomst die tussen partijen geen betekenis heeft. In andere

gevallen zijn partijen zich er niet, of in ieder geval onvoldoende, van bewust dat ze
hun rechtsverhouding in een verkeerde vorm hebben gegoten en hanteren ze om die
reden een onjuiste rechtsvorm. We hebben gezien dat de mate waarin partijen zich
al of niet bewust zijn van de juiste rechtsverhouding, geen invloed heeft op de
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I precieze inhoud van de rechtsverhouding. De inhoud van de rechtsverhouding
wordt immers bepaald door de rechtswil van partijen.

Voor de interpretatie van civielrechtelijke rechtshandelingen en/of rechtsverhou-
dingen kunnen we samengevat dus de volgende conclusies trekken:
-  de rechtswil van partijen bepaalt de inhoud van de rechtshandeling/rechtsver-

houding;
-  deze inhoud is voor het civiele en het fiscale recht gelijk:
- de inhoud wordt niet beinvloed door de (zakelijke of fiscale) motieven die

partijen hebben voor hun handelingen; en
-   het is voor de inhoud niet van belang in welke mate partijen er zich van bewust

zijn dat ze aan derden een onjuiste rechtsverhouding presenteren of onderling
een onjuiste rechtsvorm hanteren.

Ten slotte kan nog worden toegevoegd dat zakelijke motieven weI degelijk van belang
kunnen zijn, maar dan omdat de toepasselijk geachte rechtsnorm aan die motieven
betekenis toekent; de betekenis zit dus aan de normgerelateerde invalshoek.

7.7          Samenvatting en conclusies

In dit zevende hoofdstuk ben ik verder ingegaan op de vraag wanneer een feit voor
het belastingrecht een rechtsfeit is. In tegenstelling tot het vorige hoofdstuk, heb ik
deze vraag nu echter benaderd vanuit het feitenmateriaal. Ik ben op zoek gegaan
naar de 'feitelijke werkelijkheid'. Het feitenmateriaal is als afzonderlijk fenomeen
behandeld. Het onderzoek naar de feitelijke werkelijkheid kent in essentie een
tweetal aspecten. Zo is daar de bewijsrechtelijke problematiek. ln dit onderzoek richt
ik mij echter op de wijze waarop de rechter omgaat met het bewijs en niet op het
aandragen van bewijs. Daarbij is het tweede aspect van de feitelijke werkelijkheid
van belang, namelijk de vraag hoe de feiten moeten worden gernterpreteerd. De
rechter reconstrueert als het ware de werkelijkheid.

Ik ben begonnen met de eenvoudige gevallen van interpretatie van feiten. Daarbij
heb ik geconcludeerd dat het bij blote feiten niet zozeer de vraag is hoe deze moeten
worden geYnterpreteerd, in de zin van uitgelegd, maar het veeleer de vraag is hoe
deze feiten kunnen worden geconstateerd. De reden hiervoor lijkt te zijn dat het bij
blote feiten gaat om een eigenschap. hoedanigheid of toestand en dit omstandig-
heden zijn die naar hun aard veel minder aanleiding geven tot interpretatiever-
schillen. De moeilijkheid bij de interpretatie van gewone feitelijke handelingen is,
dat moet worden beoordeeld onder welke omstandigheden de handelingen worden
verricht. Deze omstandigheden zijn vaak multi-interpretabel. Interpretatieverschil-
len bij feitelijke handelingen zijn daar een gevolg van.

De interpretatie van civielrechtelijke rechtshandelingen is vaak complexer dan van
gewone feitelijke handelingen. De reden hiervoor is dat bij deze handelingen niet
alleen de bedoeling van de handeling tot discussie kan leiden of het kader waarin de
handeling wordt verricht, maar dat er ook verschil van mening kan zijn over
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de inhoud van de rechtshandeling als zodanig. Uit het onderzoek blijkt dat we voor
de interpretatie van rechtshandelingen, aansluiting moeten zoeken bij het civiele
recht. Daaruit leren we dat de inhoud van de rechtsverhouding wordt bepaald aan de
hand van de rechtswil van partijen. Hiermee wordt bedoeld dat "de wil als grondslag
wordt aanvaard. terwijl in gevallen waarin weliswaar de verklaring niet overeen-
stemde met de werkelijke wil, doch de wederpartij er op mocht vertrouwen dat dit
w61 het geval was. deze uiting als een wilsverklaring heeft te gelden".79 Voor zover
de inhoud van de rechtsverhouding fiscale relevantie heeft, is deze rechtswil dus

doorslaggevend.

Een bijzondere categorie rechtshandelingen zijn de nietige of vernietigbare rechts-
handelingen. Evenals bij de interpretatie van civielrechtelijke rechtshandelingen,
raken we weer het spanningsveld tussen het civiele recht en het fiscale recht. Voor
het fiscale recht is van belang dat vernietigbare rechtshandelingen, zolang de
vernietigbaarheid niet is ingeroepen, weI degelijk rechtsgevolgen (kunnen) hebben
en ze derhalve als feit in aanmerking dienen te worden genomen. Dit uitgangspunt
geldt uiteraard slechts voor zover ze van belang zijn voor het tot beslissing komen
van de desbetreffende casus. Indien de vernietigbaarheid wordt ingeroepen. leidt dit
er toe dat de rechtshandelingen vanaf dat moment geheel of gedeeltelijk geen
rechtsgevolgen meer hebben. Ook met die realiteit houdt het fiscale recht rekening.
Voorts heb ik geconcludeerd dat er bij nietige rechtshandelingen waaraan uitvoering
wordt gegeven, wei degelijk sprake is van handelingen die voor partijen realiteits-
waarde hebben, maar deze voor het civiele recht geen betekenis hebben. De
bijzonderheid is dat de civiele wetgever door middel van een juridische constructie
(in casu: nietigheid) de feiten als irrelevant terzijde schuift.80 Het enige gevolg van
nietigheid is naar mijn mening dan ook. dat er aan bepaalde handelingen civiel-
rechtelijk geen rechtsgevolgen worden verbonden. Voor het fiscale recht, met zijn
afwijkende normstelling kan er echter wel degelijk sprake zijn van een relevant feit
en van rechtsgevolgen.

Vervolgens heb ik aandacht besteed aan situaties waarbij partijen een onjuiste
rechtsvorm hanteren voor hun rechtsverhouding. Schematisch gesproken komt
het er op neer dat partijen rechtsverhouding A met elkaar overeenkomen, maar
zich vergissen in de precieze inhoud van hun rechtsverhouding en daarom rechts-
vorrn B hanteren. De gekozen vorm - een vorm die men overigens vaak kiest in het
licht van de veronderstelde gunstige fiscale gevolgen - is voor de bepaling van de
precieze inhoud van de rechtsverhouding echter niet van belang. Niet de vorm of het
fiscale oogmerk dient te prevaleren. maar de werkelijke wilsovereenstemming en
daarmee de rechtswil die daaraan ten grondslag ligt.

Deze gevallen zijn niet eenvoudig te onderscheiden van simulaties. Een overeen-
komst is dat er in beide gevallen een onjuist beeld voor derden (zoals de fiscus)
wordt gegeven van de rechtsverhouding. Men presenteert de rechtsverhouding als B,

79. Asser-Hartkamp 2005, p. 103.
80. Vgl. Scholten  1974,  p. 44 e.v.
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terwijl de werkelijke rechtsverhouding A is. De casus lijkenvaakook op elkaar omdat
het gedrag (het presenteren van een onjuist beeld) verband houdt met het nastreven
van een fiscaal voordelig resultaat. Het verschil is echter dat partijen bij simulaties
bewust een situatie creeren waarin derden een verkeerd beeld krijgen van de
rechtsverhouding, tel, Ul de onjuiste rechtsvorm onbewust wordt gehanteerd. In
de literatuur wordt vaak onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve
simulatie. Dit onderscheid is naar mijn mening voor de fiscale praktijk echter
nauwelijks van belang. Feiten kunnen immers slechts relevant zijn indien en voor
zover ze reeel zijn. Het uitgangspunt ligt derhalve bij de vraag in hoeverre ze
realiteitswaarde hebben. niet in de vraag wat er is gesimuleerd en op welke wijze dit
is gebeurd.

Het is niet altijd eenvoudig om een goed onderscheid te maken tussen casus waarin
er 'slechts' sprake is van een interpretatieverschil over een civielrechtelijke hande-
ling, casus waarin een onjuiste rechtsvorm wordt gehanteerd en simulatiegevallen.
Het blijkt dat telkens drie elementen van belang zon, de rechtswil, de motieven en
de bewustheid van partijen.

Een eerste belangrijke conclusie van dit nadere onderzoek is dat het reeds geformu-
leerde uitgangspunt, dat de civielrechtelijke rechtsverhouding voor het civiele en het
fiscale recht dezelfde is, in stand blijft. Op basis van de rechtswil wordt beoordeeld
wat de precieze inhoud van de rechtsverhouding tussen partijen is. De rechts-
verhouding geldt als feit voor het fiscale recht en, afhankelijk van de fiscale rechts-
norm, wordt er relevantie aan toegekend; het wordt een fiscaal rechtsfeit.
Vervolgens is geconstateerd dat er verschillende motieven zijn te onderscheiden;
zakelijke 6n fiscale motieven. Zakelijke motieven zijn motieven die ten grondslag
liggen aan de rechtshandeling als zodanig of het kader waarin de handeling plaats-
vindt. Deze motieven hebben geen invloed op de uitleg van een overeenkomst. maar
ze zijn wel relevant voor het fiscale recht. Het betreft dan echter zelfstandige feiten
die mee worden gewogen in het proces van het kwalificeren van feiten; dus
normgerelateerd zijn. Fiscale motieven zijn die motieven waarbij men een fiscaal
gunstig resultaat beoogt. Deze fiscale motieven blijken geen invloed te hebben op de
inhoud van de rechtsverhouding. Het motief is namelijk gericht op een eindresultaat
dat afhankelijk is van de toepassing van de rechtsnormen. Dan is het niet logisch dat
het resultaat van die normtoepassing (het eindresultaat), invloed heeft op de
normtoepassing zelf. De rechtsnorrn bepaalt uiteindelijk het fiscale resultaat, niet
de wens van een belastingplichtige. Ten slotte hebben we gezien, dat de mate waarin
partijen zich al of niet bewust zijn van het feit dat ze aan derden een onjuiste
voorstelling geven van hun rechtsverhouding, geen invloed heeft op de precieze
inhoud van de rechtsverhouding. De inhoud van de rechtsverhouding wordt immers
bepaald door de rechtswil van partijen.

Voor de interpretatie van civielrechtelijke rechtshandelingen en/of rechtsverhou-
dingen kunnen we samengevat dus de volgende conclusies trekken:
-  de rechtswil van partijen bepaalt de inhoud van de rechtshandeling/rechtsver-

houding;
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-  deze inhoud is voor het civiele en het fiscale recht gelijk;
- de inhoud wordt niet beinvloed door de (zakelijke of fiscale) motieven die

partijen hebben voor hun handelingen; en
-   het is voor de inhoud niet van belang in welke mate partijen er zich van bewust

zijn dat ze aan derden een onjuiste rechtsverhouding presenteren of onderling
een onjuiste rechtsvorm hanteren.

In dit hoofdstuk hebben we gezien dat er bij de vaststelling van de feitelijke
werkelijkheid met name discussie is over de vraag hoe het civiele recht en het
fiscale recht zich tot elkaar verhouden. Het spanningsveld tussen de rechtsgelijkheid
en rechtszekerheid speelt nauwelijks een rol. Dit is ook weI begrijpelijk. Het
antwoord op de vraag of de ene casus gelijkwaardig is aan de andere, is enkel van
belang als aan die gelijkwaardigheid rechtsgevolgen zijn verbonden. Indien er
(optisch) verschillen zijn, maar die verschillen leiden niet tot een wezenlijk andere
fiscale behandeling, is er weinig aanleiding om de overeenkomsten te benadrukken.
Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de wet de gevallen reeds gelijk behandelt81 of
de situatie dat de verschillen weliswaar tot een andere fiscale behandeling leiden.
maar de fiscale behandeling uiteindelijk weinig materiele verschillen veroorzaakt.82

Het benadrukken van de overeenkomsten in (optisch) verschillende casus is enkel

van belang, als men daardoor casus onder dezelfde wettelijke regeling kan vatten.
Het spanningsveld tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid zal bij het achterhalen
van de feitelijke werkelijkheid derhalve nauwelijks een rol spelen. Zoals al eerder
betoogd. is een strikte scheiding tussen een feitelijke invalshoek (interpretatie van
feiten) en een normgerelateerde invalshoek (kwalificatie van feiten) echter niet goed
denkbaar. In veel gevallen zal de oplossing van de casus mede zijn gelegen in het
koppelen van de feiten aan de toepasselijk geachte rechtsnorm. Indien we in een
specifieke casus het spanningsveld tussen een feitelijke en een normgerelateerde
invalshoek ervaren en de normgerelateerde invalshoek een rol gaat spelen in het
vinden van de oplossing. kan het spanningsveld tussen rechtsgelijkheid en rechts-
zekerheid ook een rol gaan spelen. Bij een strikt feitelijke invalshoek, speelt laatst-

genoemde spanningsveld geen rol.

81. Een goed voorbeeld betreft de wettelijke regelingen waarin er een hoofdregel wordt beschreven en
de wet zelf daarop een aantal uitbreidingen formuleert; zoals de artikelen 4.3 en 4.4 Wet IB 2001,
artikel 13 lid 5 Wet Vpb 1969 en artikel 3a Wet OB 1968.
82. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat iemand een vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan
zijn eigen BV (artikel 3.92 Wet IB 2001) ten opzichte van de situatie dat het vermogensbestanddeel een

activum is van de BV zelf. De wetgever heeft er met de invoering van artikel 3.92 Wet IB 2001 bewust

naar gestreefd om de fiscale behandeling van deze situatie op elkaar af te stemmen. Hoewel er fiscale
verschillen zijn tussen deze situaties, zijn ze in grote lijnen vergelijkbaar.
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Hoofdstuk 8

Kwalificatie en interpretatie
van een 6samenstel van
(rechts)handelingen'

8.1         Introductie in de 'complexbenadering'

8.1.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken is een tweetal spanningsvelden toegelicht, het span-
ningsveld tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid en het spanningsveld tussen
het fiscale en het civiele recht. Deze spanningsvelden komen ook aan de orde in
casus waarbij er sprake is van een 'samenstel van (rechts)handelingen'; de zoge-
noemde 'complexbenadering'. Voorts zal blijken dat deze problematiek een norm-
gerelateerde invalshoek kent en een feitelijke invalshoek. We raken dan aan de
dialectiek tussen normen en feiten; het derde spanningsveld. De drie spannings-
velden zijn belangrijke ijkpunten voor een juist begrip van de kwalificatie en
interpretatie van een samenstel van (rechts)handelingen.1 In dit hoofdstuk komen
de spanningsvelden opnieuw aan de orde maar nu in relatie tot de vraag of ze ook als
ordeningsinstrument kunnen dienen bij een 'samenstel van rechtshandelingen'.

Een samenstel van (rechts)handelingen doet zich voor als er een causaal verband is
tussen een aantal (rechts)handelingen. In een aantal gevallen vormen (rechts)
handelingen een logische reeks en zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Denk bijvoorbeeld aan de koop van een auto. Eerst onderhandelen partijen over de
voorwaarden. vervolgens is er wilsovereenstemming, de koopovereenkomst wordt
getekend, daarna levert de verkoper de auto en betaalt de koper de koopprijs. In
andere gevallen vormen de (rechts)handelingen niet zozeer een logische. onlosma-
kelijke reeks, maar is er weI een verband tussen de (rechts)handelingen. Belasting-
plichtige kan bijvoorbeeld zijn onderneming inbrengen in een BV, als tegenprestatie
een stamrecht (lijfrente) bedingen en direct daarna, vanuit de BV, de onderneming
aan een derde verkopen. Als de belastingplichtige bewust deze (rechts)handelingen
in een dergelijke reeks heeft uitgevoerd. terwijl hij al wist dat hij de onderneming

1. Het samenstel kan bestaan uit gewone feitelijke handelingen en uit civielrechrelijke rechtshandelin-
gen. of een combinatie daarvan. Om die reden duid ik het aan met '(rechts)handelingen'.
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zou gaan verkopen, zal de rechter oordelen dat er geen sprake is van de overdracht
van een onderneming in de zin van artikel 3.126, eerste lid, onderdeel a, 2, Wet IB
2001 en de aftrek ter zake van het bedongen stamrecht weigeren.2 De verschillende
(rechts)handelingen kunnen echter ook los staan van elkaar. De inbreng van de
onderneming kan een losse handeling zijn, evenals het bedingen van een stamrecht
en de verkoop van de onderneming. Deze handelingen vormen geen onlosmakelijke
reeks. In dit geval heeft de belastingplichtige zelf echter de (rechts)handelingen met
elkaar in verband gebracht. De bedoeling was namelijk om door middel van een
reeks van (rechts)handelingen een bepaald eindresultaat te bereiken. De afzonder-
lijke (rechts)handelingen staan dus niet op zichzelf.

De wettelijke regelingen in het belastingrecht hebben vaak betrekking op losse

(rechts)handelingen. Er zijn specifieke wettelijke bepalingen voor de inbreng van
een onderneming in een BV. Dit is immers een zelfstandig civieirechtelijk, econo-
misch en fiscaal fenomeen dat ook vraagt om een eigen set van rechtsnormen.
Zo zijn er specifieke normen voor een ruisende en specifieke normen voor een
geruisloze inbreng. Deze rechtsnormen hebben niet alleen betrekking op de fiscale

positie van de inbrenger, maar ook van de BV. Het bedingen van een stamrecht is ook
een zelfstandig fiscaal fenomeen met eigen rechtsnormen. In een aantal gevallen kan
men recht hebben op aftrek van premies. Ook de verkoop door een BV van een
onderneming staat in beginsel op zichzelf en kent eigen fiscale bepalingen. In de
beschreven casus blijven veel van de rechtsnormen hun gebruikelijke toepassing
houden. omdat het feit dat de desbetreffende handeling tot een reeks van (rechts)
handelingen behoort, voor die bepalingen geen betekenis heeft. Voor ten minste 6*n
van die bepalingen is dat echter weI van belang, namelijk de bepaling dat het
stamrecht moet zijn bedongen als tegenprestatie voor de overdracht van een
onderneming. Als we het bedingen van het stamrecht op zichzelf bezien, wordt
aan de voorwaarden voldaan. Maar in dit geval is tevens van belang dat het een
onderdeel is van een reeks van (rechts)handelingen waartoe ook de verkoop van de
onderneming behoort. Het eindresultaat is dat de onderneming is vervreemd. Dit is
in strijd met de bedoeling van de regeling. Daarom zal de rechter de aftrek van
premies weigeren zodat het eindresultaat van de rechtshandelingen toch tot
belastingheffing leidt.

De complexbenadering is in deze gevallen telkens beargumenteerd vanuit de
toepasselijke rechtsnorm. Het is echter ook mogelijk dat (rechts)handelingen die
op zichzelf bezien een zelfstandig karakter hebben, zodanig met elkaar samen-

hangen dat het feitelijk 6*n handeling is. Een goed voorbeeld is de casus van HR
23 april 1997, BNB 1997/233. Twee verschillende soorten verzekeringscontracten, die
geregeld als zelfstandige overeenkomsten worden afgesloten, worden aangemerkt
als 66n overeenkomst. In dergelijke gevallen wordt de complexbenadering vanuit
een feitelijke invalshoek gehanteerd. We zullen overigens merken dat zich dat in het
bijzonder voordoet bij civielrechtelijke rechtshandelingen.

2. Vgl.  HR 12 september 2003,  nr.  37 427,37 454,37  590  en  37  596, BNB 2003/397-400.
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8.1.2 Complexbenadering in Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn een aantal 'tests' ontwikkeld
aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of (rechts)handelingen zodanig met
elkaar samenhangen, dat de (rechts)handelingen als Hn complex in aanmerking
kunnen worden genomen.

In het Verenigd Koninkrijk is de materie aan de orde gekomen in het kader van de
zogenoemde Ramsay doctrine. Deze doctrine, waarvan de naam is ontleend aan lan
van de eerste uitspraken waarin deze doarine is ontwikkeld, houdt in dat uit wordt
gegaan van het eindresultaat van een samenstel van (rechts)handelingen als er
sprake is van een vooropgezette ('pre-ordained') serie van (rechts)handelingen en de
tussenliggende (rechts)handelingen geen ander doel hebben dan belastingverijdeling.
Lord Oliver betoogt dat er (frie aspecten van belang zijn voor de samenhangtoets:
1.  "that the series of transactions was. at the time when the intermediate transac-

tion was entered into, preordained in order to produce a given result;
2. that there was at that time no practical likelihood that the pre-planned events

would not take place in the order ordained, So that the intermediate transaction
was not even contemplated practically as having an independent life;

3. that the preordained events did in fact take place".3

Ballard/Davison concluderen hieruit dat er in hoge mate zekerheid moet zijn over de
inhoud van de (rechts)handelingen en over het feit dat ze plaats gaan vinden.4
Interessant is dat Lord Wilberforce in Ramsay als vraagpunt formuleert. "whether
what is in issue is a composite transaction. or a number of independent trans-
actions".5 Dit werpt de vraag op of de'composite transaction' niet al van het begin af
aan als uitgangspunt moet worden genomen in plaats van de verschillende indivi-
duele (rechts)handelingen. We komen hier nog op terug. De belangrijkste conclusie
is dat de serie van (rechts)handelingen bij aanvang niet geheel vast hoeft te staan.
maar er op dat moment weI een hoge mate van waarschijnlijkheid moet zijn dat alle
(rechts)handelingen worden uitgevoerd. In dat geval kan, als de (rechts)handelingen
ook allemaal hebben plaatsgevonden, de complexbenadering worden gehanteerd.

In de Verenigde Staten zijn in het kader van de 'step transaction' doctrine. een
doctrine waarbij de verschillende stappen als 660 samengestelde handeling worden
behandeld als de werkelijkheid daarmee beter tot uitdrukking wordt gebracht. drie
benaderingen ontwikkeld voor de samenhangtoets.
1. Bij de 'binding commitment test' wordt getoetst of belastingplichtige op het

moment van de eerste handeling contractueel verplicht is om de daarop volgende
(rechts)handelingen te verrichten.

3. Baylis v. Gregoiy (1988) STC 476 at 507.
4. Ballard & Davison 2002, p. 580.
5. Lord Wilberforce in Ramsay v. /RC p. 3.
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2. De 'end result test' richt zich op de bedoeling van partijen. Als de (rechts)
handelingen door partijen verricht zijn met het oog op het eindresultaat, worden
de tussenliggende (rechts)handelingen veronachtzaamd.

3.  De 'mutual interdependence test' toetst of men redelukerwijs moet aannemen
dat de verschillende stappen zodanig met elkaar zijn verbonden, dat de rechts-
verhouding die is gecreeerd door 66n handeling. nutteloos zou zijn zonder de
overige (rechts)handelingen.

Uzerman signaleert dat de mutual interdependence test "in de jurisprudentie vooral
dan positief uitvalt indien het tijdsverloop tussen de transacties gering is. Bij langere
tussenpozen zal van de fiscus veelal worden verlangd dat dwingende afspraken om
de reeks te voltooien worden aangetoond".6 Streng/Yoder stellen dat de end result
test vaak moeilijk is toe te passen: Ik neem aan dat ze hiermee bedoelen dat het
vaak moeilijk is om het bewijs te leveren van de werkelijke bedoeling van partijen.
Meer in zijn algemeenheid merken zij nog op dat het vaak onzeker is of een serie van

(rechts)handelingen als een complex moet worden behandeld.

Als men de verschillende tests vergelijkt met de Ramsay doctrine, blijkt dat ze elkaar
in belangrijke mate overlappen. De binding commitment test spreekt van contrac-
tuele verplichtingen met betrekking tot de vervolghandelingen. Het lijkt mij dat dit
past in de Ramsay doctrine. Op het moment dat de (rechts)handelingen aanvangen is
er een vooropgezet plan dat voortvloeit uit de contractuele verplichtingen. Boven-
dien leidt de contractuele gebondenheid er toe dat de (rechts)handelingen uitge-
voerd worden en de tussenliggende (rechts)handelingen geen zelfstandige betekenis
hebben. De end result test past voor mijn gevoel ook binnen de Ramsay doctrine. Als
het bewijs is geleverd dat partijen de (rechts)handelingen zon aangegaan om een
bepaald eindresultaat te bereiken, is er toch in hoge mate zekerheid over de inhoud
van de (rechts)handelingen en over het feit dat ze plaats gaan vinden. Als die
zekerheid er niet is, kan er immers ook geen overeenstemming zijn over het
nagestreefde eindresultaat.

Alleen de mutual interdependence test lijkt een ruimer bereik te hebben dan de
Ramsay doctrine. Ook als (rechts)handelingen redelijkerwijs nutteloos zijn zonder de
overige (rechts)handelingen, worden ze als onderdeel van het complex in aanmer-

king genomen. Dit lijkt ruimer omdat het ook (rechts)handelingen kan betreffen
waarvan niet reeds bij aanvang zeer waarschijnlijk is dat ze zullen gaan plaats-
vinden. In de praktijk zal er echter geen verschil zijn. (Rechts)handelingen zijn in
beginsel namelijk nooit nutteloos. Ze brengen een wijziging tot stand in de be-
staande situatie. Rechtshandelingen wijzigen bijvoorbeeld een bestaande rechts-

verhouding of brengen een nieuwe rechtsverhouding tot stand (tenzij het een
absolute schijnhandeling is, maar dat is een andere categorie). Het is echter de
vraag of de wijziging een zelfstandige betekenis heeft of dat ze enkel relevant is in
het licht van de overige (rechts)handelingen. In het eerste geval is er geen reden om

6.1Jzerman 1991, p. 242-243.

7. Streng/Yoder 2002. p. 606.
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de handeling als onderdeel van een geheel van (rechts)handelingen te beschouwen.
In het laatste geval is deze handeling van belang voor het uiteindelijke resultaat dat
men met de (rechts)handelingen heeft beoogd en ligt het voor de hand dat de
handeling pre-ordained is. In dit kader plaats ik ook de opmerking van Wattel dat
door de Hoge Raad in een tweetal arresten "voor de fiscale duiding van de feiten
betekenis (werd) toegekend aan de verwachting dat een bepaalde handeling verricht
zou worden (aan de waarschijnlijkheid dat de betrokkenen uitgingen van het
plaatsvinden van die handeling)": De verwachting dat een bepaalde handeling

plaats zal vinden (de mate waarin dat waarschijnlijk is), is in sterke mate afhankelijk
van de relevantie van die handeling voor de overige (rechts)handelingen. Des te
sterker de reeks van (rechts)handelingen mede afhankelijk is van die ene handeling
dan weI die ene handeling zelfstandige betekenis ontbeert, des te aannemelijker het
is dat zij pre-ordained is.

8.1.3 Enkele voorbeelden uit de praktijk

In HR 16 januari 1957, BNB 1957/56 verkocht belanghebbende aandelen inclusief
dividendbewijzen. toen weliswaar het dividendvoorstel van het bestuur van de
vennootschap bekend was, maar de aandeelhoudersvergadering nog niet had beslist
over het dividend en het dividend dus nog niet was gedeclareerd. In dit geval deed
zich de bijzonderheid voor dat belanghebbende met de koper van de aandelen had

afgesproken dat hij, direct na de betaalbaarstelling van het dividend, de aandelen
zonder dividendbewijs zou terugkopen. Bovendien was de terugkoopprijs al tussen

partijen vastgelegd. De Hoge Raad overwoog dat als: "na verkoop van het aandeel
met dividendbewijs hetzelfde of een zelfde aandeel zonder dividendbewijs wordt
teruggekocht, terwijl tussen verkoop en terugkoop een samenhang bestaat in dier
voege, dat bij den verkoop de prijs, waarvoor wederom zal of kan worden terug-

gekocht, met de wederpartij wordt overeengekomen; dat toch ook in die gevallen bij
de aldus samenhangende transacties in wezen, immers als uiteindelijk resultaat,
alleen de dividendbewijzen worden vervreemd en uit het verschil tussen de prijzen,
voor verkoop en terugkoop bedongen, duidelijk herkenbaar is. welk deel van den
verkoopprijs op het dividendbewijs en het te verwachten dividend betrekking heeft;
dat hieruit voor de onderhavige zaak volgt, dat de Raad van Beroep, ook al waren
naar zijn feitelijk oordeel verkoop en terugkoop reele rechtshandelingen, niettemin
de door die samenhangende transacties gerealiseerde dividendbewijzen als
opbrengst van roerend kapitaal in belanghebbendes inkomen had moeten begrij-
pen". In deze zaak was er een duidelijke samenhang tussen de verkoop van het
aandeel (inclusief dividendbewijs) en de terugkoop. Het betrof immers een tweetal
transacties tussen dezelfde partijen. met een zelfde karakter (koop-verkoop), gericht
op een zelfde zaak (de aandelen) en waarbij al van tevoren tussen partijen overeen-

stemming was over de reeks van (rechts)handelingen en het te bereiken eind-
resultaat.

8. HR 15 juni 2007, nr. 37 646, BNB 2007/250 (concl. A-G Wattel), HR 23 december 1992, nr. 27 326, BNB

1993/75 en HR 14 december 2001. nr. 36 365, BNB 2002/208.
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Een zelfde benadering zien we terugkomen in een arrest van de Hoge Raad uit 1996.
namelijk HR 25 september 1996, BNB 1996/393. Door het Hof was vastgesteld dat de
vruchtgebruiker "ten tijde van de koop van de blote eigendom van de desbetreffende
aandelen reeds had besloten de volle eigendom van die aandelen (vrijwel) onmid-
dellijk daarna te vervreemden en dat te dien tijde daaromtrent tussen belang-
hebbende en de desbetreffende koper reeds overeenstemming was bereikt." De
Hoge Raad oordeelde dat "voor de heffing van de inkomstenbelasting deze koop en
de daarop volgende verkoop moeten worden beschouwd als vervreemding van
belanghebbendes tijdelijk recht van vruchtgebruik". Een nog recentere uitspraak
die in dit kader interessant is. betreft HR 14 december 2001, BNB 2002/208. De Hoge
Raad overwoog: "In dit oordeel ligt besloten dat het afzien van de pensioenrechten
door A en de verplaatsing van de feitelijke leiding van belanghebbende uit
Nederland onderdelen vormden van een samenhangend geheel van rechtshandelin-
gen (...). Gelet op deze samenhang komt (...) geen zelfstandige betekenis toe aan het
feit dat het afzien van pensioenrechten door A eerst na de verplaatsing van de
feitelijke leiding van belanghebbende is geschied".

In deze arresten komt de gedachte terug dat als er - voorafgaand aan de (rechts)
handelingen - overeenstemming is over het te bereiken eindresultaat ('pre-
ordained'), de tussenliggende stapjes worden genegeerd en enkel wordt gekeken
naar het verschil tussen de begin- en eindsituatie. Deze kwestie bevat een tweetal
feitelijke vragen, namelijk de vraag naar de samenhang van de (rechts)handelingen
en de vraag naar de rechtsfeiten die volgen uit de samenhang. Wat betreft de
samenhang is het niet zonder meer duidelijk of deze wordt gebaseerd op de
bedoeling van belanghebbende om, door middel van een reeks van (rechts)hande-
lingen, tot een eindresultaat te komen of dat deze wordt gebaseerd op het gegeven
dat belanghebbende er, voorafgaand aan de reeks van (rechts)handelingen, reeds
voor heeft gezorgd dat de eindsituatie bereikt zal worden. In de hierboven beschre-
ven arresten was telkens vooraf al duidelijk wat het uiteindelijke resultaat zou zijn.
Alle betrokkenen hadden daar al overeenstemming over. Het in gang zetten van de
reeks van (rechts)handelingen is dan eigenlijk niets meer dan het formaliseren van
die (rechts)handelingen. Het eventuele tijdsverloop, de volgorde van de (rechts)
handelingen en de eventuele tussenstapjes hebben dan geen zelfstandige betekenis.
Op de vraag of het ook voldoende is dat belastingplichtige de bedoeling heeft om tot
het eindresultaat te komen. kom ik nog terug.

De vraag over wat de rechtsfeiten zijn die volgen uit de samenhang tussen de
(rechts)handelingen. is vaak eenvoudig te beantwoorden als duidelijk is welke
samenhangende (rechts)handelingen het betreft. De desbetreffende (rechts)hande-
lingen worden als 66n totaalcomplex behandeld. waardoor bepaalde elementen
elkaar zullen compenseren en tegen elkaar wegvallen.9 Ook is het mogelijk dat
bepaalde elementen complementair zijn en het complement als rechtsfeit wordt
vastgesteld:' Het verschil tussen de beginsituatie (dus de situatie op het moment

9. Een lening 0/g van 100 en een lening u/g van 60, resulteert dan in een lening 0/g van 40.
10. Een lening o/g van 100 en een lening 0/g van 60, resulteert dan in een lening o/g van 160.
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dat voorafgaat aan het moment dat het samenstel van (rechts)handelingen wordt
aangevangen) en de eindsituatie (nadat alle (rechts)handelingen zijn afgerond) zal
uiteindelijk als rechtsfeit hebben te gelden. Het gaat dus om de vraag wat het
resultaat is van het complex van (rechts)handelingen dat er voor heeft gezorgd dat
men vanuit de beginsituatie in de eindsituatie is beland. In de gegeven voorbeelden
uit de jurisprudentie is dit achtereenvolgens de verkoop van een los dividendbewijs,
de verkoop van een tijdelijk recht van vruchtgebruik op aandelen en de constatering
dat het voornemen om af te zien van pensioen reeds in de Nederlandse periode
bestond. We zien overigens weI dat het belang kan verschillen van de complexbe-
nadering. Dat vioeit voort uit het feit dat in de eerste twee voorbeelden het karakter
van de (rechts)handelingen ter discussie stond. terwijl in de derde casus het karakter
van die (rechts)handelingen niet in geschil was maar het moment waarop de
(rechts)handelingen hebben plaatsgevonden.

De benadering van de casuistiek vanuit de samenhang tussen verschillende (rechts)
handelingen en het als rechtsfeit hanteren van het resultaat van die samenhang, zal
nogal eens afwijken van een civielrechtelijke benadering. De relevantie en
het karakter van de verschillende stappen in de reeks zullen voor het civiele recht
immers vaak anders zijn dan voor het fiscale recht.11 Zo is het voor het civiele recht
in beginsel niet van belang dat aandelen (indusief dividendbewijs) worden verkocht
en tegelijkertijd al vast staat dat ze weer terug worden verkocht. Wei is bijvoorbeeld
van belang dat de overdracht van de aandelen rechtsgeldig heeft plaatsgevonden en
dat het dividend op de juiste wijze is vastgesteld. Het civiele recht richt zich in dit
kader op andere belangen en kent derhalve een ander toetsingskader. Ik kom hierop
terug bij de normgerelateerde invalshoek.

8.2 Een normgerelateerde invalshoek (kwalificatie)

8.2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt in het bijzonder aandacht besteed aan situaties waarbij er
sprake is van meerdere (rechts)handelingen die met elkaar in verband staan. In dit
onderdeel wordt onderzocht welke normgerelateerde argumenten er zijn voor de
complexbenadering. Het verschil tussen een fiscale en civiele kwalificatie van feiten
kornt aan de orde. Ook de strekking van de fiscale norm en het spanningsveld tussen
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid spelen een rol.

Overigens is het in een aantal situaties volstrekt helder waarom er een complexbe-
nadering wordt gehanteerd. Er zijn namelijk nogal wat fiscale rechtsnormen die
betrekking hebben op situaties waarin er meerdere, aan elkaar gerelateerde (rechts)
handelingen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan het ondernemersbegrip in de

11. In  theorie acht ik het overigens niet uitgesloten  dat 6*n van de betrokken partijen  - als hij daar

belang bij heeft - in geval van een dergelijk samenstel, een beroep zal doen ten opzichte van zijn
tegenpartij dat slechts de resultante van de rechtshandelingen van belang is. In de praktijk zal dit
zelden gebeuren, omdat het meestal gaat om partijen die bewust hebben samengespannen en geen
van hen er nadeel van zal hebben ondervonden.
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inkomstenbelasting. Er moet sprake zijn van een organisatie van arbeid en/of
kapitaal waarmee risicovolle activiteiten in het maatschappelijke verkeer worden
verricht. Dit veronderstelt meerdere (rechts)handelingen die bovendien met elkaar
samenhangen. Een ander voorbeeld is de bepaling in de vennootschapsbelasting
over de toepasselijkheid van het 'arms-length' beginsel.12 De bepaling is van toepas-
sing als er een samenstel is van twee omstandigheden, namelijk de deelname in de
leiding of het kapitaal van een lichaam *n verrekenprijzen die niet met onafhanke-
lijke partijen zouden zijn overeengekomen. Denk bijvoorbeeld ook aan artikel 10 van
de Successiewet (tekst 2009). Deze bepaling eist enerzijds een verkrijging ten laste
van de erflater en anderzijds een rechtshandeling waarbij de overledene partij
was. In de omzetbelasting is er sprake van een levering als er goederen in het
eigen bedrijf zijn vervaardigd 6n deze goederen voor bedrijfsdoeleinden worden
aangewend.13 Een ander voorbeeld in de inkomstenbelasting is de hiervoor aange-
haalde situatie waarbij er een onderneming wordt overgedragen aan een persoon of
lichaam en tevens als tegenprestatie een lijfrente wordt bedongen.14 Denk bijvoor-
beeld ook aan de geldleningovereenkomst waarmee een eigen woning is gekocht of
aanmerkelijkbelangaandelen.

De rechtsnorm bepaalt dus vaak zelf al dat er meerdere (rechts)handelingen moeten
zijn die ook een bepaalde samenhang hebben met elkaar. Het is dus eigenlijk niet
bijzonder dat we in het fiscale recht belang hechten aan de samenhang van (rechts)
handelingen. In sommige gevallen ervaren we een dergelijke complexbenadering
echter weI als bijzonder, narnelijk als bij een reeks van (rechts)handelingen niet de
rechtsnormen worden toegepast die betrekking hebben op de individuele (rechts)
handelingen.

Alvorens nader in te gaan op een samenstel van rechtshandelingen, wordt kort
aandacht besteed aan situaties waarbij er sprake is van een samenstel van blote
feiten dan wei van juridische handelingen (niet zijnde rechtshandelingen).
Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij een samenstel van rechtshandelingen.

8.2.2 Complexbenadering bij blote feiten

Blote feiten houden, zoals eerder geconstateerd. veelal verband met een eigenschap,
hoedanigheid of toestand. In een aantal situaties is het voor de toepassing van een
fiscale regeling, van belang om een reeks van blote feiten te beoordelen. In onderdeel
7.2.2 is het voorbeeld gegeven van de woonplaats van een belastingplichtige. Ter
bepaling van de woonplaats kan een reeks van omstandigheden van betekenis zijn.
De reden dat er verschillende omstandigheden moeten worden meegewogen, is dat
de desbetreffende rechtsnorm een toetsing vereist van alle relevante omstandig-
heden. De complexbenadering vloeit dus voort uit de inhoud en strekking van de
rechtsnorm. De mogelijkheid bestaat dat aan bepaalde omstandigheden meer

12.Artikel 8b, Wet Vpb 1969 (tekst 2009).
13. Artikel 3, eerste lid, onderdeel g. Wet OB 1968 (tekst 2009).
14. Artikel 3.126, eerste lid, onderdeel a, 2', Wet 18 2001 (tekst 2009).
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waarde wordt gehecht dan aan andere omstandigheden. Ook dat houdt verband met
de inhoud en strekking van de rechtsnorm.

De complexbenadering bij een reeks van blote feiten, zal over het algemeen
voortvloeien uit een normgerelateerde invalshoek en niet uit een feitelijke invals-
hoek. De rechtsnorm bepaalt of, en zo ja, in welke mate er een relevante causaliteit is
tussen de blote feiten.

Een voorbeeld in dit verband, heeft betrekking op tan van de kernbeginselen van de
EU, namelijk de vrijheid van vestiging. Burgers moeten zich vrijelijk binnen de
gemeenschap kunnen bewegen en hun activiteiten kunnen verrichten. In een aantal
gevallen maken ze daar gebruik van door de fiscale voordelen van andere landen
te genieten. Dit leidt nogal eens tot conflicten met de fiscus van het 'moederland'.
De fiscus beroept zich dan soms op misbruik van recht, zoals bijvoorbeeld in Cadbury
Schweppes. Naar mijn mening is dit niet zonder meer een discussie over het al of niet
misbruiken van rechten, maar wellicht meer een discussie over een bloot feit,
namelijk de vestigingsplaats: is er werkelijk een zelfstandige (economische) activi-
teit in het andere land? Een dergelijke vraag is meer van feitelijke aard dan een
rechtsvraag.

8.2.3      Complexbenadering bij (rechts)handelingen

Vervolgens dient te worden beoordeeld wat de rol is van de complexbenadering bij
feitelijke handelingen. We maken. evenals in onderdeel 7.2, verschil tussen gewone
feitelijke handelingen en civielrechtelijke rechtshandelingen. Er kan enerzijds sprake
zijn van een complex van handelingen waarbij de belastingheffing aangrijpt bij de
feitelijke handeling en andere handelingen, zoals rechtshandelingen, daaraan onder-
geschikt zijn. Anderzijds is er een categorie waarbij de belastingheffing aangrijpt bij
de rechtshandeling en de andere (rechts)handelingen in de reeks daaraan onderge-
schikt zijn.

Gewone feitelUke handelingen
In hoofdstuk 7 is het belang beschreven van de 'zakelijke' motieven voor de
handelingen. We hebben geconstateerd dat de 'zakelijke' motieven van betekenis
zijn voor de fiscale situatie. Er kan echter een verschil zijn tussen de motieven voor
de individuele handelingen en het motief dat ten grondslag ligt aan het eindresultaat
van de reeks van feitelijke handelingen. Een complexbenadering waarbij het draait
om de gewone feitelijke handeling (de eerste categorie) is naar mijn mening denk-
baar. als de fiscaal relevante motieven van de individuele handelingen tot andere
fiscale gevolgen leiden dan het motief dat ten grondslag ligt aan het beoogde
eindresultaat. Een voorbeeld is het geval dat een klusjesman met regelmaat panden
koopt, deze verbouwt en ze vervolgens met winst verkoopt.15 Het opknappen van
een enkel pand met de bedoeling om daar een incidentele winst mee te maken,

15. De belastingheffing grijpt dan event:ueel aan bij de arbeid die wordt verricht, terwijl de koop en
verkoop te betitelen zijn als ondergeschikte (rechts)handelingen.

211



813 Hoofdstuk 8 / Kwalijicatie en interpretatie van een 'samenste/ van (rechts)handelingen'

levert nog geen inkomsten op voor de inkomstenbelasting. Maar als iemand vaker
een dergelijke reeks van handelingen verricht, kan er op een gegeven moment
sprake zijn van een samenstel van handelingen en omstandigheden waardoor er
sprake is van arbeidsinkomsten. Het opknappen van het pand staat niet meer op
zichzelf maar maakt onderdeel uit van een geheel aan arbeidsactiviteiten dat
structureel is gericht op het behalen van voordelen.

Het antwoord op de vraag of er bij gewone feitelijke handelingen een complexbe-
nadering kan worden gehanteerd, is veelal afhankelijk van de vraag met welk motief
(en daarmee in welk kader) de handelingen worden verricht. Dit houdt verband met
het feit dat de fiscaliteit veel belang hecht aan de argumenten die ten grondslag

liggen aan de handelingen (zie ook onderdeel 7.2.4). Ook bij gewone feitelijke
handelingen zal de complexbenadering normgerelateerd zijn.

Rechtshandelingen
De complexbenadering is voor de andere categorie gevallen. waarbij de rechts-
handeling centraal staat, te herleiden tot een discussie over rechtswil en motief zoals
die ook is gevoerd in voorgaande onderdelen. Veelal zal het motief voor een
samenstel van rechtshandelingen zijn gelegen in het behalen van een fiscaal
voordelig resultaat. Als er immers een 'zakelijk' motief is, zal men de omweg via
een serie van rechtshandelingen niet maken. De verschillende rechtshandelingen in
de serie hebben wel degelijk een zelfstandige betekenis.16  Met dit fiscale motief als
uitgangspunt. gaan partijen op zoek naar een serie van rechtshandelingen waarmee
het beoogde fiscale resultaat kan worden bereikt. Dat kan men doen door zich van
meet af aan contractueel te verplichten tot alle rechtshandelingen (binding com-
mitment). Maar het is ook mogelijk om er op hoofdlijnen, of zelfs gedetailleerd, een
plan voor te maken en daar vervolgens stap voor stap invulling aan te geven (mutual
interdependence). Het is ook mogelijk dat aannemelijk is dat de bedoeling van
partijen is gericht op de rechtsgevolgen van de uiteindelijk te bereiken situatie en de
verschillende stappen daaraan ondergeschikt zijn (end result). De gedachte achter de
complexbenadering is dan in de volgende denkstappen samen te vatten:
1.   De verschillende rechtshandelingen zijn reeds voorbereid.
2. Partijen hebben zich dus willen verbinden tot de rechtsgevolgen van het eind-

resultaat; hun rechtswil was daarop gericht.

16. Denk bijvoorbeeld aan her geval dat iemand de schoonouders van  zon zoon  geld wil schenken
omdat ze financiele problemen hebben. Stel voorts dat schenking aan verwanten (zoals kinderen en
ouders) onbelast is en aan niet-verwanten belast. Om fiscale redenen kiest men er voor de schenking
via de zoon te laten lopen, wiens (in gemeenschap gehuwde) vrouw het bedrag weer doorschenkt aan
haar ouders. Dit lijken twee belastingvrije schenkingen te zijn, terwijl een rechtstreekse schenking
belast is. Aan de omweg liggen echter geen zakelijke motieven ten grondslag. Bovendien is de
rechtswil van partijen niet gericht op Mee zelfstandige schenkingen, maar een rechtstreekse schen-

king aan de (schoon)ouders. De conclusie is anders als het geld wordt geschonken aan de zoon, hem de
vrijheid wordt geboden daarmee te doen wat hij wil en hij er samen met zijn vrouw voor kiest om het
geld te schenken aan haar ouders.
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3. We focussen daarom op de rechtshandeling die nodig is om het eindresultaat te
bereiken en niet op rechtshandelingen, of elementen van rechtshandelingen, die
tussen partijen betekenisloos zun.17

In onderdeel 7.2.3 hebben we gezien dat het interpretatieprobleem bij gewone
feitelijke handelingen vaak betrekking heeft op het kader waarin de handeling wordt
verricht of de bedoeling van de handeling. Bij de interpretatie van rechtshandelingen
is het probleem veelal gelegen in het feit dat het civiele recht (en met name de
rechtswil) een pregnante rol speelt. Een dergelijk onderscheid zien we ook nu terug

bij de complexbenadering van gewone feitelijke handelingen en van rechtshandelin-
gen. In essentie is de problematiek dan ook hetzelfde.

Opmerkelijk is wel dat de doctrines zoals die zijn ontwikkeld in het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten, en ook de complexbenadering zoals we die in
Nederland kennen, zich hoofdzakelijk lijken te richten op rechtshandelingen. Naar
mijn inschatting heeft dit twee redenen. Ten eerst houdt dit verband met het feit dat
veel rechtsnormen betrekking hebben op individuele rechtshandelingen, terwijl het
resultaat van het samenstel van rechtshandelingen - uit overwegingen van rechts-

gelijkheid - een fiscale behandeling rechtvaardigt, die afwijkt van die van de
individuele rechtshandelingen. De tweede reden is. dat de rechtsverhouding die
wordt bereikt met het samenstel van rechtshandelingen, vaak ook kan worden
bereikt door 66n individuele rechtshandeling. De individuele rechtshandeling heeft
echter andere fiscale gevolgen dan de reeks van rechtshandelingen. In deze laatste

gevallen  doet  zich de vraag voor, welke rechtshandeling(en)  er nu eigenlijk  is
(of zijn) verricht. Maar dan verschuift de vraag naar een feitelijke invalshoek.

8.2.4 Fiscale en civiele rechtsnormen

Een geval waarin de Hoge Raad - vanuit de rechtsnorm - een samenstel van
rechtshandelingen beoordeelt, is het al eerder aangehaald arrest HR 23 april 1997,
BNB 1997/233. De Hoge Raad spreekt over een 'zelfstandige fiscaairechtelijke
kwalificatie'. in dit arrest leidt de fiscale normatiek kennelijk tot een eigen, zelf-

standige en van het civiele recht afwijkende feitenkwalificatie. Wat de Hoge Raad
betoogt, is dat de strekking van de rechtsnorm tot uitdrukking moet worden
gebracht en dat die strekking een zodanige fiscale (of economische) benadering
van de feiten kan vereisen dat de civielrechtelijke benadering niet passend is.

18

17. Vertaald  naar de situatie  in het Verenigd Koninkrijk dan  wei de Verenigde Staten  is 1. sprake van
rechtshandelingen die door partijen'pre-ordained' zijn, waarmee ze 2. 'a composite transaction rather
then a number of independent transactions' hebben beoogd zodat 3. de 'composite transaction' in

aanmerking wordt genomen.
18. In de desbetreffende casus  is  de  Hoge Raad overigens van mening dat een zelfstandige fiscaal-
rechtelijke kwalificatie, gezien de toepasselijke wetsbepalingen, niet aan de orde is. in een tweetal
arresten van latere datum. HR 28 oktober 2005, nr. 39 338, BNB 2006/31 en HR 1 februari 2008, nr. 43
532, BNB 2008/108, over een soortgelijk geval als in HR 23 april 1997. nr. 31 139, BNB 1997/233, beslist

de Hoge Raad dat de fiscale kwalificatie wei afwijkt van de civielrechtelijke.
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Zoals al eerder betoogd, is een fiscaairechtelijke kwalificatie die afwijkt van de       I
civielrechtelijke, niet opzienbarend. In de sfeer van het kapitaalverkeer tussen een
aandeelhouder en BV is het alom bekend, en wordt het aanvaard, dat de fiscaal-
rechtelijke benadering afwijkt van die van het civiele recht. Informele kapitaal-
stortingen en verkapte winstuitdelingen zijn normale fenomenen in het
belastingrecht, maar onbekend in het civiele recht. Het is dan ook niet meer dan
logisch dat de kwalificatie van de feiten voor beide rechtsgebieden van elkaar kan
afwijken.

Bij (rechts)handelingen die met elkaar samenhangen heeft het echter weI vaker
onverwachte gevolgen. Dit komt volgens mij omdat dan tevens meespeelt dat er
fiscale rechtsregels zijn voor de individuele transacties en deze regels, die vaak
aanknopen bij civielrechtelijke rechtshandelingen, kennelijk niet altijd van toepas-
sing zijn. Men beroept zich dan op de civielrechtelijke realiteit van de rechts-
handelingen en de daarop betrekking hebbende fiscale rechtsregels. terwijl de
rechter een andere rechtsregel toepast die betrekking heeft op (het resultaat van)
de reeks van rechtshandelingen. Dit kan wellicht ook een verklaring zijn voor het feit
dat bij fraus legis (nagenoeg) altijd sprake is van meerdere (rechts)handelingen (zie
onderdeel 2.5).

8.2.5     Rechtszekerheid en rechtsgelijkheid

Rechtsnormen dienen in bepaalde gevallen naar hun strekking te worden uitgelegd.
De bepaling is dan niet alleen van toepassing op de gevallen die rechtstreeks uit de
desbetreffende bepaling zijn te herleiden (bijvoorbeeld door een taalkundige uitleg),
maar ook op gevallen die qua vorm daarvan afwijken doch materieel daarmee gelijk
zijn te stellen. In dergelijke situaties dringt het rechtsgelijkheidsbeginsel zich in die
mate op dat de afwijking, in civielrechtelijke of uiterlijke vorm, terzijde wordt
geschoven. Bovendien is de werking van dit beginsel zo sterk dat de fiscale gevolgen
van andere bepalingen, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de individuele
(rechts)handelingen, niet aanvaardbaar zijn in dat geval. De strekking van de ene
norm reikt zo ver dat de werking van andere rechtsnormen moet wijken.

Een voorbeeld daarvan is te vinden in het al eerder genoemde arrest HR 16 januari
1957, BNB 1957/56 (dividendstripping) alwaar de Hoge Raad overweegt: "dat aan-
nemelijk is, dat de besluitgever daarbij in het bijzonder heeft gedacht aan het geval,
waarin een dividendbewijs van het aandeel wordt losgemaakt en los daarvan wordt
verkocht, doch de strekking van de desbetreffende bepaling medebrengt. daaronder
mede te begrijpen de gevallen, waarin na verkoop van het aandeel met dividend-
bewijs hetzelfde of een zelfde aandeel zonder dividendbewijs wordt terugge-
kocht":9 De bepaling die betrekking heeft op de losse verkoop van een
dividendbewijs heeft volgens de Hoge Raad een zodanig strekking. dat daaronder
ook behoort te vallen de casus dat het aandeel inclusief dividendbewijs wordt
verkocht en direct daarna wordt teruggekocht, maar dan zonder dividendbewijs.

19. De beslissing heeft betrekking op het Besluit IB  1941; de voorloper van de Wet IB  1964.
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Kennelijk dringt de bedoeling van de desbetreffende rechtsregel zich zodanig op dat
daaronder ook deze gevallen moeten worden begrepen. Een geval van teleologische
wetsuitleg waarbij de Hoge Raad, als men de bedoeling van de rechtsnorm tot zich
laat doordringen. verder lijkt te gaan dan waaraan men in eerste instantie denkt. De
rechtsnorm wordt opgerekt tot die gevallen, waarbij van tevoren duidelijk is dat het
uiteindelijke resultaat overeenkomt met het geval dat door de desbetreffende
rechtsnorm wordt bestreken.

Een ander voorbeeld is het al eerder gememoreerde arrest HR 25 september 1996,
BNB 1996/393. Dit betreft het geval van iemand die een tijdelijk vruchtgebruik heeft
van aandelen. Hij koopt het blote eigendom van die aandelen van een derde en
verkoopt onmiddellijk de volle eigendom van die aandelen door aan een bank. De
Hoge Raad beslist dat "voor de heffing van de inkomstenbelasting deze koop en de
daarop volgende verkoop moeten worden beschouwd als vervreemding van belang-
hebbendes tijdelijk recht van vruchtgebruik". Hoewel het niet expliciet in de
uitspraak is verwoord, schat ik in dat de Hoge Raad ook in dit geval de fiscale
gevolgen van de afzonderlijke civielrechtelijke stappen 'voor de heffing van de
inkomstenbelasting' niet aanvaardbaar heeft geacht. De strekking van de rechtsnorm
zou anders niet goed tot uitdrukking worden gebracht. Een ander voorbeeld waarin
de Hoge Raad de strekking van de rechtsnorm als argument hanteert om een reeks
van (rechts)handelingen als samenstel te beschouwen, is het eerder genoemde
arrest HR 14 december 2001, BNB 2002/208. De Hoge Raad overweegt daarin dat
'voor de toepassing van artikel 16 van de Wet' aan bepaalde feiten in de reeks geen
betekenis wordt toegekend.

Dergelijke beslissingen worden nogal eens als een verrassing ervaren.20 De onver-
wachtheid van de beslissing vloeit niet alleen voort uit de omstandigheid dat
bepaalde toepasselijk geachte rechtsregels niet van toepassing zijn, maar bovendien
wordt de rechtsregel die w61 wordt toegepast. uitgelegd op een wijze die men niet
had verwacht. In deze tweede omstandigheid (de onverwachtheid van de uitleg) ligt
volgens mij de tweede reden dat de complexbenadering nogal eens tot onverwachte
resultaten leidt. De uitleg die wordt gegeven aan de ene norm wordt beschouwd als
een 'oprekken' daarvan, terwijl de terzijde geschoven rechtsnormen meer van
toepassing leken te zijn in de casus. De vraag is dan ook of de complexbenadering
de rechtszekerheid niet teveel aantast.

Ook hier zien we het spanningsveld tussen de beginselen van rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid. De spanning in de onderhavige casuistiek lijkt sterker te zijn dan in
andere gevallen waarin de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid met elkaar strijden.
Dit houdt naar mijn inschatting verband met de extra stap die wordt gemaakt. door
(rechts)handelingen die in beginsel los van elkaar kunnen staan, als 66n geheel te
nemen en het resultaat als rechtsfeit te hanteren. Hierin zitten twee elementen
verweven die tot spanning met het rechtszekerheidsbeginsel leiden. Enerzijds het
gegeven dat in de casus 66n of meerdere. juridisch perfecte civielrechtelijke

20. HR 25 september 1996. nr. 31 207, BNB 1996/393 (m.nt. Van Vijfeijken).
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rechtshandelingen terzijde worden geschoven dan weI een andere feitelijke invul-
ling daaraan wordt gegeven. We herkennen hierin het spanningsveld tussen fiscale
en civiele rechtsnormen en dientengevolge een verschil in feitenuitleg. Methodolo-
gisch bezien is dit. zoals ik heb beschreven, echter niets bijzonders. Anderzijds het
gegeven dat rechtsnormen die van toepassing leken te zijn, terzijde zijn geschoven
ten faveure van een andere rechtsnorm. Ook dit is in methodologische zin echter
geen bijzonderheid. Het is een afweging van verschillende rechtsvindingfactoren
waarbij uiteindelijk *Un of enkele factoren zodanig zwaar wegen, dat de strekking
van de uiteindelijk gekozen rechtsnorm zich in de desbetreffende casus het meeste

opdringt

8.2.6 Eindresultaattoets en zakelijke motieven

In de complexbenadering wordt uitgegaan van de reeks van (rechts)handelingen.
Indien de toepasselijk geachte rechtsnorm betrekking heeft op een bepaalde situatie
(bijvoorbeeld een rechtsverhouding), dan wordt de eindsituatie van de (rechts)
handelingen in aanmerking genomen. Indien de rechtsnorm betrekking heeft op
een (rechts)handeling, dan wordt de (rechts)handeling in aanmerking genomen die
resteert als gevolg van de complexbenadering. Het eindresultaat van de reeks van
(rechts)handelingen staat dus centraal; ofwel de situatie die is ontstaan als gevolg
van de (rechts)handelingen ofwel de (complex-)handeling zelf.

De eindresultaattoets vloeit zoals gezegd, voort uit de ornstandigheid dat de rechts-
norm relevantie hecht aan het eindresultaat van de met elkaar samenhangende
(rechts)handelingen. In hoofdstuk 7 hebben we gezien dat er in het fiscale recht
belang wordt gehecht aan de motieven die er zijn voor (rechts)handelingen. Er is
onderscheid gemaakt tussen fiscaal relevante motieven (zakelijke motieven) en
irrelevante motieven (fiscale motieven). De eindresultaattoets omvat mede de vraag
naar de argumenten voor de verschillende individuele (rechts)handelingen. Waarom
zijn de verschillende individuele (rechts)handelingen verricht? Wat is de betekenis van

deze (rechts)handelingen in het licht van de reeks van (rechts)handelingen? Waarom
heeft men de (rechts)handelingen in een bepaalde reeks verricht? Wat was het
doel daarvan? Dit zijn allemaal vragen naar de zakelijke motieven voor de (rechts)
handelingen.

Voor het oordeel dat motieven zakelijk zijn, is van belang dat de (rechts)handelingen.
gezien de argumenten die daaraan ten grondslag liggen, voldoende maatschap-

pelijke betekenis hebben. We mogen er immers vanuit gaan dat rechtsnormen
worden geschreven voor (rechts)handelingen met maatschappelijke betekenis.
Aan de hand van de zakelijke motieven toetsen we dus of de (rechts)handelingen
de maatschappelijke betekenis hebben die de wetgever bij deze wetsbepaling
voor ogen stond. Bij de eindresultaattoets wordt mede getoetst of de argumenten
die ten grondslag liggen aan de individuele (rechts)handelingen, voldoende
maatschappelijke betekenis hebben om deze (rechts)handelingen ook als zelfstandige
handeling in aanmerking te nemen. Anders gezegd: hebben de individuele (rechts)
handelingen, in het licht van de rechtsnormen die betrekking hebben op die

216



Een normgerelateerde invalshoek (kwal(ficatie) 8.2.7

individuele (rechts)handelingen, voldoende zelfstandige betekenis? Of is de betekenis
van de individuele (rechts)handelingen slechts te verklaren vanuit het resultaat van -
vanuit de motieven voor - de reeks van (rechts)handelingen?

De complexbenadering is dus ook een toetsing van de argumenten die ten grondslag

liggen aan, en daarmee de maatschappelijke betekenis van, de individuele (rechts)
handelingen ten opzichte van die van de reeks van (rechts)handelingen.

8.2.7 Samenhang tussen de (rechts)handelingen

Hiervoor zijn enige overwegingen gewijd aan de vraag. onder welke omstandig-
heden er voldoende samenhang is tussen de (rechts)handelingen om de complex-
benadering te hanteren. Voorts is beschreven dat de fiscale norm zelf in veel
gevallen bepaalt, welke (rechts)handelingen met elkaar in verband dienen te worden
gebracht. In die gevallen moet overigens weI vaststaan dat er voldoende causaal
verband is tussen de (rechts)handelingen. De mate van causaliteit die is vereist, zal
afhankelijk zijn van de situatie die de wetgever heeft beoogd te regelen.

In de casus die vervolgens aan de orde zijn gekomen, is de complexbenadering
gebaseerd op de omstandigheid dat het gelijkheidsbeginsel de toepasselijkheid
verlangt van een bepaalde wetsbepaling.21 Daarmee wordt overigens niet gezegd
dat er geen betekenis toekomt aan de bepalingen die betrekking hebben op de
individuele (rechts)handelingen, maar dat het werkingsveld van die bepalingen zich
in dit geval niet uitstrekt tot de individuele (rechts)handeling in de reeks. Ook in
deze gevallen geeft de toepasselijk geachte rechtsnorm het beoordelingskader aan
de hand waarvan moet worden bepaald of er voldoende samenhang is.

Vervolgens is betoogd dat de samenhang kan worden bepaald aan de hand van het
eindresultaat van het samenstel van (rechts)handelingen. De benadering vanuit het
eindresultaat ligt voor de hand als het reeds vanaf het begin van het samenstel van
(rechts)handelingen duidelijk is dat het eindresultaat zal worden bereikt. De reden
dat uit kan worden gegaan van het eindresultaat is, dat de toepasselijk geachte
rechtsnorm betrekking heeft op dat eindresultaat of op de (rechts)handelingen die
nodig zijn om het eindresultaat te bereiken. De rechtsnorm vraagt immers om een
beoordeling van alle relevante feiten en omstandigheden. Daar onder valt ook - uit

21. In zekere zin is dit vergelijkbaar met war Happ* beschrijft in zijn noot onder HR 26 september 2003,
nr. 37 911, BNB 2004/63 als een omstandighedencatalogus. Hij bedoelt daarmee dat de Hoge Raad een
bepaalde set van omstandigheden beschrijft waarin het recht op een bepaalde manier moet worden
toegepast. Deze catalogus is. zo stelt hij, de eerste stap naar de concretisering van een rechtsbeginsel in

een bepaalde situatietype. Dit heeft grote gelijkenis met het geval dat de Hoge Raad een complex van
feiten in aanmerking neemt en, op grond van het gelijkheidsbeginsel, het eindresultaat daarvan als

uitgangspunt hanteert.
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een oogpunt van rechtsgelijkheid - een beoordeling van een complex van (rechts)
handelingen dat eenzelfde resultaat tot stand brengt als de casus waarop de bepaling
betrekking heeft.

Overigens is de vraag open blijven staan of het ook voldoende is dat belasting-
plichtige, bij aanvang van de (rechts)handelingen, slechts het voornemen heeft om
tot een eindresultaat te komen. dus het geval dat nog niet alle (rechts)handelingen
zijn verricht of voorbereid om de eindsituatie te bereiken. Het antwoord op die vraag
ligt eveneens in het beoordelingskader dat de toepasselijk geachte rechtsnorm biedt.
In zijn algemeenheid gesproken, zal het uiteindelijke oordeel afhankelijk zijn van het
antwoord op de vraag of het nagestreefde eindresultaat min of meer vaststaat en op
hoofdlijnen duidelijk is welke (rechts)handelingen in dat kader nog zullen worden
verricht. De omstandigheid dat een aantal van die (rechts)handelingen nog niet is
voorbereid, lijkt dan niet van groot belang. Anders is het als (rechts)handelingen zijn
verricht ter voorbereiding op of in afwachting van een onzekere omstandigheid. Als
die onzekere omstandigheid niet ligt binnen de bernvloedingssfeer van belang-
hebbende, lijkt het causale verband te zwak tussen de voorbereidingshandelingen en
de (rechts)handelingen die worden verricht naar aanleiding van het feit dat de
omstandigheid zich heeft voorgedaan. In dat geval zal de 'gebruikelijke' toepassing
van de fiscale rechtsnormen prevaleren. namelijk dat ze van toepassing zijn op de
individuele (rechts)handelingen.

8.2.8 Korte samenvatting normgerelateerde invalshoek

Een samenstel van blote feiten. handelingen of rechtshandelingen doet zich voor als
er een causaal verband is tussen een aantal feiten en/of (rechts)handelingen. In
beginsel wordt het recht toegepast op de afzonderlijke feiten en/of (rechts)hande-
lingen. In bepaalde gevallen wordt hier echter van afgeweken. De reden hiervoor kan
zijn dat de strekking van de toepasselijk geachte rechtsnorm hiertoe dwingt
(normgerelateerde invalshoek). Het gelijkheidsbeginsel speelt dan een belangrijke
rol en ook de toetsing aan zakelijke motieven is van groot belang. Het gevolg kan zijn
dat geen betekenis wordt toegekend aan (bepaalde facetten van) het civielrechtelijke
feitencomplex.

De invloed van de drie spanningsvelden is hierbij duidelijk zichtbaar.

8.3 Een feitelijke invaishoek (interpretatie); complexbenadering bij

rechtshandelingen

Aangezien de complexbenadering vanuit een feitelijke invalshoek met name betrek-
king heeft op rechtshandelingen, gaan we daar dieper op in. De aandacht wordt
specifiek gericht op de vraag welke rechtshandeling(en) er eigenlijk is (of zijn)
verricht. In hoofdstuk 7 is onderzocht hoe we moeten vaststellen welke rechts-
handeling er is verricht. In onderdeel Z5.6 is geschetst hoe dergelijke casus tot een
oplossing kunnen worden gebracht. Kan dit beoordelingskader ook worden toege-
past op een samenstel van rechtshandelingen?
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8.3.1 Enkele voorbeelden uit de jurisprudentie

Er zijn in de jurisprudentie genoeg voorbeelden te vinden van casus waarin er
meerdere rechtshandelingen plaatsvinden die met elkaar in verband staan.22

In de al eerder genoemde arresten HR 23 april 1997, BNB 1997/233, HR 28 oktober
2005, BNB 2006/31 en HR 1 februari 2008, BNB 2008/108, is sprake van lijfrentes en
een kapitaalverzekeringen die nauw op elkaar zijn afgestemd. De benadering die de
Hoge Raad gebruikt, past naadloos in de doctrines die hiervoor zijn beschreven.
Allereerst stelt de Hoge Raad vast dat er een samenhang is tussen de beide polissen.
Daartoe draagt hij aan dat men in de offerte is uitgegaan van een totale koopsom
voor beide polissen, dat op allerhande relevante aspecten de polissen op elkaar zijn
afgestemd en dat de jaarlijkse uitkering wordt verrekend met de verschuldigde
bedragen voor de kapitaalverzekering. Partijen hebben zich dus voor de toekomst
aan beide polissen contractueel gebonden. Bovendien passen ze in een vooropgezet
plan. Dit blijkt uit de offerte en de nauwe samenhang van de polissen. Daaruit blijkt
tevens welk eindresultaat men heeft nagestreefd. namelijk een uitkering uit de
kapitaalverzekering. Aan de hand van de - op het eindresultaat gerichte - rechtswil
van partijen oordeelt de Hoge Raad in HR 23 april 1997, BNB 1997/233 vervolgens dat
"belanghebbende met de verzekeringsmaatschappij in wezen 66n verzekeringsover-
eenkomst heeft gesloten, (...) welke overeenkomst naar inhoud een tegen een
koopsom (...) gesloten kapitaalverzekering (gemengde verzekering)  is".23  De  Hoge
Raad gaat hiermee voorbij aan het oordeel van het Hof dat belanghebbende "ter
wille van een besparing van vermogensbelasting voor zijn combinatie van een
kapitaal- en een lijfrenteverzekering heeft gekozen". Partijen hebben vanuit dit
fiscale motief gekozen voor het neerleggen van hun rechtsverhouding in twee
polissen. Dit fiscale motief is kennelijk niet van belang. Ten slotte worden verschil-
tende elementen van de rechtshandelingen als betekenisloos terzijde gesteld. Denk
bijvoorbeeld aan de lijfrente-uitkering die wegvalt tegen de premiebetaling op de
kapitaalverzekering.24

Ook in de dividendbelasting zijn er voorbeelden te vinden van de complexbenade-
ring. In een tweetal casus die sterk op elkaar lijken, wordt in het ene geval de
benadering wel gehanteerd en in het andere geval niet. In de casus van HR 18 mei
1994. BNB 1994/252 worden op 30 juni 1978 aandelen, in het zicht van de inkoop

22. HR  8 juni  1955,  nr.  12  356,  BNB  1955/273;  HR 4 februari  1987,  nr.  24  335. BNB 1987/160;  HR
23 december 1992. nr. 27 326. BNB 1993/75 en HR 23 december 1992, nr. 27 651, BNB 1993/76. Een
voorbeeld in de sfeer van het recht van successie is te vinden in HR 23 april 1997. nr. 31 736, BNB 1997/
204.

23. In HR 28 oktober 2005, nr. 39 338, BNB 2006/31  en HR 1  februari 2008, nr. 43 532, BNB 2008/108
oordeelt de Hoge Raad dat de polissen tezamen moeten worden behandeld 'als ware sprake van 66n
overeenkomst'.
24. Dit wordt nog eens bevestigd  in HR 28 oktober 2005,  nr. 39 338, BNB 2006/31: Daaraan staat niet
in de weg dat geen verrekening heeft plaatsgevonden (...) omdat niet valt in te zien dat aan de wijze
van nakoming van die wederzijdse verplichtingen - door betaling dan wei door verrekening -
uiteenlopende gevolgen zouden moeten worden verbonden.
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daarvan. verkocht aan speciaal daarvoor opgerichte (eigen) Antilliaanse NV (A NV).
Kort daama, op 20 juli 1978, vindt de inkoop plaats. In geschil is of inhouding van
dividendbelasting op grond van artikel 11, derde lid, van de Belastingregeling voor
het Koninkrijk (tekst 1978) terecht achterwege is gebleven. Het Hof stelt feitelijk vast
dat er sprake is van 'een rechtstreeks met elkaar samenhangend aantal rechts-
handelingen'. Het Hof oordeelt: "Aangenomen moet dan ook worden dat belang-
hebbende en haar beide voormalige aandeelhouders beoogden tot inkoop van hun
aandelen te geraken, waartoe A NV kennelijk is opgericht en waarbij uitsluitend om
fiscale redenen gebruik is gemaakt van die vennootschap". De Hoge Raad laat deze
oordelen 'van feitelijke aard' in stand en beslist dat de naheffing terecht heeft
plaatsgevonden. De desbetreffende aandeelhouders hebben op 30 juni 1978 ook
aandelen van een andere vennootschap verkocht aan A NV. Op deze aandelen wordt
op 15 december 1978 dividend uitgekeerd. De inhouding van dividendbelasting is in
geschil in HR 18 mei  1994. BNB 1994/253. Het Hof heeft met dezelfde overwegingen
als in HR 18 mei 1994, BNB 1994/252 beslist dat de teruggaaf van dividendbelasting
terecht is afgewezen. In dit geval casseert de Hoge Raad echter en overweegt onder
meer: "In het onderhavige geval is echter geen sprake van een aankoop door
belanghebbende van aandelen  in een Nederlandse besloten vennootschap  (...).
gevolgd door een daarmee samenhangende inkoop van deze aandelen door die
vennootschap, zodat's Hofs verwijzing naar vorenvermelde procedure geen deugde-
lijke motivering voor zijn beslissing vormt". Het verschil in behandeling van beide
gevallen vloeit voort uit het feit dat in het ene geval feitelijk is vastgesteld dat
partijen, reeds voorafgaand aan de overdracht van de aandelenaan ANV, de inkoop
van aandelen beoogden en in het andere geval niet. In het oordeel van het Hof in BNB
1994/252 is te lezen dat partijen al wilsovereenstemming hadden over de inkoop
van de aandelen nog voor dat de verkoop plaatsvond.25

In de casus van het arrest HR 23 april 1997, BNB 1997/233 zijn alle elementen van de
levensverzekeringen volledig op elkaar afgestemd. Het is echter de vraag of er in een
dergelijke casus ook aanleiding is om de polissen als samenstel te behandelen als de
hoogte van de 'lijfrentetermijnen' niet volledig aansluit bij de verschuldigde 'pre-
mies' op de kapitaalverzekering of als de looptijden niet geheel op elkaar aansluiten.
De eerste vraag is in de jurisprudentie nog niet uitgekristalliseerd. De tweede vraag

25. Wattel vraagt zich  in zijn annotatie bij  HR  18  mei  1994,  nr. 28 293, BNB 1994/252  en HR 18  mei
1994, nr. 28 296, BNB 1994/253 af of de rechter de casus fiscaal kwalificeert als een rechtstreekse

inkoop door de (voormalige) aandeelhouders of dat fraus legis is toegepast. Hij schat in dat er sprake is
van fraus legis en dat op basis daarvan "een reeel aandelenbezit (...) in A NV (is)'omgekwalificeerd' tot
een vordering" op de verkochte vennootschap. Zoals uit mijn opmerkingen in de hoofdtekst al blijkt,
kan men in de beslissing echter ook het - feitelijke - oordeel lezen, dat de inkoop heeft plaats-
gevonden door de (oorspronkelijke) aandeelhouders. De later tussengeschoven A NV is in die optiek
enkel een betaaladres. De overwegingen van Hof en Hoge Raad in BNB 1994/252 geven op dit punt
echter geen uitsluitsel omdat door her Hof ook is vastgesteld dat de NV slechts om fiscale redenen is

tussengeschoven. Dit lijkt een overweging in het kader van fraus legis, met name ook omdat het Hof in
een volgende overweging de strekking van artikel 11 van de BRK beoordeelt. De Hoge Raad weegt deze
aspecten echter in het geheel nier mee en beperkt zich tot het oordeel dat de beslissing van feitelijke
aard is.
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is door de Hoge Raad beantwoord in HR 1 februari 2008, BNB 2008/108 in die zin dat
ook bij een verschil in de polissen als samenstel in aanmerking worden genomen,
echter nu met de ratio van de bepalingen als argumentatie. De Hoge Raad oordeelt
dat de polissen tezamen moeten worden aangemerkt 'als ware sprake van 6*n
overeenkomst'. Naar mijn mening is het ook in het laatste geval mogelijk om te
concluderen dat er, voor de overlappende periode, sprake is van 66n overeen-
komst.26 De verdedigbare consequentie daarvan is dat de polis die naderhand nog

doorloopt, in casu de lijfrente, behandeld moet worden als een zelfstandige (tweede)
overeenkomst.27

Volgens mij moeten er in dergelijke situaties telkens twee vragen worden beant-
woord. Ten eerste de vraag of de feiten voldoende aanknopingspunten bieden voor
het oordeel dat de rechtshandelingen met elkaar samenhangen 6n ten tweede of ze
voldoende aanknopingspunten bieden voor het oordeel dat de rechtswil van
partijen, als gevolg van die samenhang, is gericht op het eindresultaat van deze
rechtshandelingen. Deze vragen hangen zeer sterk met elkaar samen. Het is aan de
rechter om in elke individuele casus een antwoord te vinden op deze vragen.

Een casus waarin de Hoge Raad een afwijkende benadering hanteert, is HR 4 april
2001, BNB 2001/216. Het betreft een effect met de naam Escape dat wordt ver-
handeld op de Amsterdamse beurs. Via de Escape wordt men economisch eigenaar
van een tweetal warrants die door bank X speciaal ten behoeve van de emissie van
de Escape zijn uitgegeven. 28 De warrants geven na verloop van vijfjaar het recht op
een uitkering in guldens die qua grootte afhankelijk is van de stand van de index van
de Amsterdamse beurs. De opbrengst van de uitkeringen van de warrants tezamen
(en daarmee van de Escape) is tenminste gelijk aan de gezamenlijke aankoopwaarde
en, afhankelijk van de stijging van de index, eventueel een hoger bedrag. In geschil is
of de waardestijging van een Escape kan worden gezien als een variabele vergoeding
ter zake van de ter beschikking stelling van een hoofdsom gedurende een bepaalde
periode. In dat geval is namelijk sprake van belaste rente.29 De Hoge Raad oordeelt
dat de aankoop van de warrants niet kan worden gezien als het ter beschikking
stellen van een hoofdsom, ook niet als 66n persoon beide warrants aanschaft. Hierop
zijn volgens de Hoge Raad twee uitzonderingen mogelijk. Enerzijds als de warrants
alleen tezamen kunnen worden aangeschaft en anderzijds als de mogelijkheid van
tussentijdse levering en verhandeling van de warrants op de Londense beurs in feite
niet bestaat. Volgens de Hoge Raad blijkt uit de uitspraak van het Hof en de
gedingstukken echter niet dat aan 66n van de uitzonderingen is voldaan.

26. Vgl.  HR  1  februari  2008,  nr.  43  532, BNB 2008/108, onderdeel 5.7 (concl.  A-G Van Ballegooijen)
A-G Van Ballegooijen stelt in deze conclusie dat er sprake is van twee verzekeringsovereenkomsten.

27. Vgl.  HR  1   februari  2008,  nr.  43  532, BNB 2008/108, onderdeel 5A (concl.  A-G Van Ballegooijen).
A-G Van Ballegooijen is echter van mening dat dit enkel een fiscale consequentie is.
28. Warrants zijn waardepapieren die in civielrechtelijke zin kwalificeren als een tweezijdige overeen-
komst. Met de beursintroductie doet de bank een onherroepelijk aanbod dat de klant door de afname
aanvaard. Beursgenoteerde warrants zijn contracten die op de beurs vrij verhandelbaar zijn.
29. De casus speelt ten tijde van de Wet IB 1964.
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In het licht van de eerder genoemde jurisprudentie zou het voor de hand liggen dat
de Hoge Raad na was gegaan of de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de
warrants dusdanig nauw met elkaar samenhangen dat ze als samenstel in aanmer-
king moeten worden genomen. 1ngeval twee partijen (de belegger en bank X)
gelijktijdig twee contracten met elkaar afsluiten die nauw met elkaar samenhangen,
dient immers te worden beoordeeld of de rechtswil van partijen niet was gericht op
het sluiten van 66n overeenkomst. Ik meen dat er in deze casus voldoende aanlei-
ding is voor een complexbenadering.3o De warrants zijn namelijk door 66n partij
uitgegeven. op hetzelfde moment, met een gelijke looptijd, waarbij de uitbetalingen
zodanig zijn dat zij tezamen tenminste overeenkomen met de gezamenlijke inleg.

terwijl ze speciaal ten behoeve van de Escape, en dus van elkaar, zijn uitgegeven. De
Hoge Raad biedt een opening voor een complexbenadering in het geval dat de
warrants alleen gezamenlijk kunnen worden aangeschaft.31 Deze benadering is
echter in strijd met bijvoorbeeld HR 23 april 1997, BNB 1997/233 omdat daarin het
oordeel van het Hof, dat de polissen ook los van elkaar gesloten konden worden,
wordt gecasseerd met het argument dat dit "voor de duiding van hetgeen werkelijk
is overeengekomen niet van belang (is)".32 Opmerkelijk in dit verband is dat voor de
warrants relevant wordt geacht dat er een theoretische mogelijkheid is dat zij los
verkrijgbaar zijn. terwijl bij de levensverzekeringen de praktische mogelijkheid
daartoe niet relevant wordt gevonden. Het lijkt er dan ook op dat de Hoge Raad
bijzonder belang hecht aan het feit dat de contracten los van elkaar verhandelbaar
zijn.33 Naar mijn mening is dit echter een onjuiste benadering. Weliswaar is het
mogelijk dat een bank een tweetal effecten emitteert en deze, in ieder geval als deze
door twee verschillende partijen worden afgenomen, als van elkaar los staande
overeenkomsten moeten worden behandeld, maar ingeval een bank met 66n

30. lk acht het overigens juist om op te merken dat ik als belastinginspecteur zeer nauw betrokken ben
geweest bij deze procedure.
31. Uit r.0. 4.2 en 4.3  van de Hofuitspraak leid ik overigens af dat de warrants feitelijk ook alleen
tezamen aangeschaft konden worden. In 4.2 stelt her Hof vast dat de warrants speciaal ten behoeve
van de Escape zijn uitgegeven. In 4.3 stelt het Hof vast dat de desbetreffende warrants "naar aantal op
het aantal uit te geven Escape's (...) zijn afgestemd". Het lijkt er op dat er dus geen andere warrants zijn
uitgegeven dan enkel die ten behoeve van de Escape.

32. De Gunst 2002 is van mening dat het arrest wei in de lijn ligt van HR 23 april  1997, nr. 31 139. BNB

1997/233. Volgens hem is er bij de Escape geen sprake van voortdurend dezelfde tegenpartij. Bij
tussentijdse uitoefening van de Escape zou de belegger de warrants zelf in handen krijgen en deze

verkopen op de beurs. De koper zou dan een ander zijn dan de oorspronkelijke contractspartij. Naar
mijn mening gaat hij er echter aan voorbij dat in dat geval de koper in de plaats treedt als nieuwe
contractspartij van de emitterende bank. in feite wordt de gehele contractspositie dan overgedragen
aan de koper, terwijl de tegenpartij (de bank) dezelfde blijft.
33. In dat geval lijkt bijvoorbeeld de fiscale behandeling van de zogenoemde STRIPS, zoals de staats-
secretaris die heeft beschreven in zijn besluit van 12 juli 1993, DB93/2367, Infobulletin 1993/445,
onjuist. De los van de mantels geplaatste en verhandelbare rentecoupons bevatten dan niet enkel
rente, maar ook een st:uk hoofdsom. En de uitkering op de mantels is niet enkel op te vatten als
hoofdsom, maar bevat ook rente.
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contractspartu handelt, dient te worden beoordeeld wat partijen met elkaar - al of
niet in een samenstel van rechtshandelingen - zijn overeengekomen.34

Uit de beschreven voorbeelden blijkt in ieder geval dat er in de jurisprudentie
voldoende aanknopingspunten zijn te vinden voor de complexbenadering. Van
belang is voorts de constatering dat deze benadering voor rechtshandelingen is
gebaseerd op de wilsverklaringtheorie. Het is thans zinvol om te onderzoeken welke
mogelijkheden deze benadering biedt en welke grenzen er aan zijn te stellen.

8.3.2 Samenhang bij tijdsverloop

Rechtshandelingen die met elkaar samenhangen, vinden veelal op hetzelfde mo-
ment of kort na elkaar plaats. Het korte tijdsverloop tussen (rechts)handelingen
houdt overigens niet per definitie in dat ze met elkaar samenhangen.35 Zo is het
mogelijk dat op dezelfde dag een geldlening en een levensverzekering worden
afgesloten die geen enkel verband met elkaar hebben. De geldlening is bijvoorbeeld
bedoeld om een auto te kopen en de levensverzekering dient bijvoorbeeld als
voorziening voor een goede oude dag. Hiervoor hebben we echter gezien dat
rechtshandelingen die op zichzelf kunnen staan, in bepaalde gevallen ook als
samenstel in aanmerking moeten worden genomen. In dat geval zijn er kennelijk
aanwijzingen dat de rechtshandelingen met elkaar samenhangen en is het moment
van afsluiten van de overeenkomsten lan van de elementen die van belang is bij het
beoordelen in hoeverre er sprake is van een samenhang. Ik wijs in dit kader
nogmaals op de constatering van Wattel dat "voor de fiscale duiding van de feiten
betekenis (kan worden) toegekend aan de verwachting dat een bepaalde handeling
verricht zou worden".36 Het moment waarop rechtshandelingen worden verricht en
het tijdsverloop daartussen. zijn slechts elementen die van belang zijn voor de
beoordeling van de samenhang.

Deze vaststelling impliceert tevens dat een groter tijdsverloop tussen rechtshandelin-
gen geen beslissend element behoeft te zijn bij de beoordeling van de samenhang. Als
de geldlening is aangegaan voor de aanschafvan een auto, maarde auto pas na verloop
van twee maanden wordt gekocht met het geleende geld, is er weI degelijk een
samenhang tussen de geldlening en de aankoop.37 In de jurisprudentie over fraus legis

heeft de Hoge Raad in HR 27 november 1996, BNB 1997/98 het oordeel van het Hof in
stand gelaten dat er sprake is van een samenstel van rechtshandelingen in een geval
waarbij er een tijdsverloop van ongeveer zeven jaren zit tussen de verschillende

34. In zijn annotatie onder HR 4 april 2001. nr. 35 882. BNB 2001/216 spreekt Spek het vermoeden uit,
dat de beslissing is ingegeven door de vrees bij de Hoge Raad om de effectenhandel te belemmeren.
35. HR  18  mei  1994,  nr  28  293, BNB 1994/252  en  HR  18  mei  1994,  nr.  28  296, BNB 1994/253  zun
treffende voorbeelden van situaries waarin handelingen kort na elkaar plaatsvonden en er in het ene
geval sprake was van samenhang en in het andere geval niet.
36. HR 15 juni 2007, nr. 37 646. BNB 2007/250 (concl. A-G Watrel).
37. Vgl. HR 22 oktober 2004, nr. 39 082. BNB 2005/135, HR 22 oktober 2004, nr. 38 464, BNB 2005/136
en HR 22 oktober 2004, nr. 38 540, BNB 2005/137 over de samenhang tussen een geldlening en
aanschaf, onderhoud of verbetering van de eigen woning.
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rechtshandelingen. Het moge duidelijk zijn dat daarmee niet is gezegd dat in een geval
van rechtshandelingen die in enigerlei mate met elkaar samenhangen maar waar een
tijdsverloop van jaren tussen zit, de rechtshandelingen altijd als samenstel moeten
worden genomen. De mogelijkheid bestaat echter dat een bepaalde rechtshandeling
van het begin af aan is beoogd. maar pas na enkele jaren wordt uitgevoerd.

Ik acht het ook denkbaar dat partijen een overeenkomst met elkaar sluiten en de
daaruit voortvloeiende rechtsverhouding na enkele jaren willen wijzigen. Wat te
denken van het volgende geval. A least voor drie jaar een auto van B tegen een
maandelijkse leasepremie. Na twee jaar komen A en B overeen dat A een jaar later,
tegen betaling van een (extra) maandelijkse premie, het recht heeft de auto voor een
gering bedrag te kopen ongeacht de reele waarde op dat moment. Is er in dit
geval sprake van een leasecontract enerzijds en een optiecontract anderzijds. of
is er na het afsluiten van de tweede overeenkomst sprake van ean huurkoopovereen-
komst738 Denkbaar is bijvoorbeeld ook dat er een kapitaalverzekering tussen

partijen is gesloten tegen jaarlijkse premiebetaling en na verloop van jaren de
verzekeringnemer af wil van de jaarlijkse premielast en over wil gaan op een
eenmalige betaling voor de resterende termijnen. Uit een fiscaal oogpunt wenst
men dat echter te verbloemen en sluit voor de resterende periode tegen een
eenmalige koopsom een jaarlijkse lijfrente ter grootte van de te betalen premies
op de kapitaalverzekering:' Deze benadering sluit ook aan bij de overwegingen in
het desbetreffende arrest waarin  de  Hoge Raad stelt: "Evenmin  is  (...) van belang
dat, zoals belanghebbende voor het Hof heeft aangevoerd, hij de mogelijkheid heeft

wijziging van tan van beide polissen, los van de andere overeen te komen. Dit
betekent immers niets anders dan dat belanghebbende hetgeen hij als 66n verzeke-

ring is overeengekomen op een onderdeel kan wijzigen". Met deze overweging geeft
de Hoge Raad aan dat een overeenkomst tussentijds kan worden gewijzigd. in casu
betreft het 66n overeenkomst die is vervat in twee geschriften waarbij de wijziging
van 66n van die geschriften invloed heeft op het karakter van de totale rechts-
verhouding. Naar mijn mening is er echter geen verschil met de situatie dat er 66n
overeenkomst is die in een eerste geschrift is neergelegd, waarbij er een tweede

geschrift wordt opgemaakt met aanvullende bepalingen op de initiele overeen-
komst. In de sfeer van de levensverzekeringen zien we dit bijvoorbeeld vaak door
middel van een polisaanhangsel.

Het belang van het tijdsverloop komt op een andere manier aan de orde in HR 14
december 2001, BNB 2002/208. De Hoge Raad beslist dat "ln dit oordeel ligt besloten
dat het afzien van de pensioenrechten door A en de verplaatsing van de feitelijke
leiding van belanghebbende uit Nederland onderdelen vormden van een

38. Het verschil kan fiscaal relevant zijn omdat  in de huurkoopbenadering een gedeelte  van  de

gezamenlijke maandtermijnen ziet op de aanschaf van de auto en er daardoor een andere verhouding
ontstaat tussen de rente en de gebruiksvergoeding.

39. Vgl. HR 23 april 1997, nr. 31 139, BNB 1997/233.
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samenhangend geheel van rechtshandelingen (...). Gelet  op deze samenhang
komt (...) geen zelfstandige betekenis toe aan het feit dat het afzien van pensioen-
rechten door A eerst na de verplaatsing van de feitelijke leiding van belanghebbende
is geschied". In deze casus heeft de samenhang van de verplaatsing en het afzien niet
tot gevolg dat er een andersoortige rechtshandeling wordt geconstateerd, maar dat
wordt beslist dat reeds voor de verplaatsing de beslissing is genomen dat wordt
afgezien van het pensioen. A had de rechtshandeling volgens de rechter dus al
verricht voor de verplaatsing van de feitelijke leiding. De formele afwikkeling, na de
verplaatsing, heeft geen zelfstandige betekenis. De samenhang tussen verschillende
rechtshandelingen kan dus ook van belang zijn bij de bepaling van het moment
waarop een rechtshandeling is verricht.

8.3.3 Ein of meer tegenpartijen

Het ligt voor de hand dat het geschil telkens betrekking heeft op de vraag wat de
precieze rechtswil is geweest van partijen. Het fiscale motief speelt daarin geen rol.
Het gaat om de rechtsverhouding die partijen overeen zijn gekomen. Ik heb er al
eerder op gewezen dat de rechtswil van Jlle bij de rechtshandelingen betrokken
partijen op dezelfde rechtsgevolgen moet zijn gericht.40 Als men derhalve met 66n
tegenpartij contracteert, is het voldoende dat de rechtswil van beide contracterende
partijen op dezelfde rechtsverhouding is gericht.

Het verschil met het geval dat er met meerdere partijen wordt gecontracteerd, is
goed te illustreren aan de hand van jurisprudentie waarbij in het ene geval een
belastingplichtige met Zan tegenpartij heeft gecontracteerd en in het andere geval
met verschillende partijen. In het arrest van de Hoge Raad HR 26 mei 1993, BNB
1993/245 is sprake van een kapitaalverzekering bij verzekeraar A. De premies
worden geleend van B NV en de rente op die lening wordt geleend bij bank C. Het
totale resultaat is in economische zin vergelijkbaar met de casus uit het arrest van
HR 4 februari 1987, BNB 1987/160. In BNB 1987/160 werd slechts met 66n bank-
verzekeraar gecontracteerd. Het verschil is dat er in HR 26 mei 1993. BNB 1993/245
met meerdere, onafhankelijke partijen is gecontracteerd. Het Hof oordeelde "dat het
belenen van de polis voor belanghebbende een integrerend onderdeel uitmaakte van
het complex van rechtshandelingen tussen hem. A. B NV en C-bank". Het kwam tot
de conclusie dat er geen sprake was van rente, maar de verzekering en de geld-
leningen rekengrootheden waren voor het bepalen van de uiteindelijke uitkering. De
betalingen betroffen geen rente maar (niet-aftrekbare) premies. De Hoge Raad
casseerde echter omdat het Hof er geen blijk van heeft gegeven "bij zijn uitlegging
van die overeenkomsten ook in aanrnerking te hebben genomen welke de bedoeling
van B NV en C-bank was".

Een ander voorbeeld is te vinden in de uitspraak van Hof Leeuwarden van 1  oktober
1999, /nfobulletin 2000/148. In die uitspraak doet zich een geval voor dat gelijk is aan

40. Zie onderdeel  16.3, de passage over  de 'mate van bewustheid'.
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de casus in HR 23 april 1997. BNB 1997/233, met dien verstande dat de twee
verzekeringspolissen bij twee verschillende, onafhankelijke verzekeraars zijn afge-
sloten. Het Hof oordeelde dat in dat geval niet het gezamenlijke resultaat van die
polissen in aanmerking kan worden genomen. De reden hiervoor is, naar ik
aanneem, dat de verzekeringnemer met twee verschillende partijen contracteert.
Hoewel de verzekeringnemer de polissen ongetwijfeld in samenhang met elkaar
heeft afgesloten, geldt dit niet voor de beide verzekeraars. Het is dan niet verdedig-
baar dat de rechtswil van alle betrokken partijen gericht is geweest op het sluiten
van 66n verzekeringsovereenkomst.

In HR 23 december 1992, BNB 1993/75 stelt de Hoge Raad in zijn verwijzingsop-
dracht dat onderzocht moet worden of de emitterende bank "reeds bij de uitgifte
van de spaarbiljetten wist, althans ervan uitging, dat de rente vrijwel aanstonds na
de uitgifte moest worden betaald aan A BV" (de neemster van de spaarbiljetten). In
deze casus lijkt het er op dat enkel de wil van de emitterende bank en A BV van
belang is en niet de wil van belanghebbende (de houdster van de spaarbiljetten).
Daarbij dient echter te worden bedacht dat de emissie van dergelijke effecten, in
civielrechtelijke zin betiteld wordt als een onherroepelijk aanbod. Door de enkele

aanvaarding komt de overeenkomst tot stand. De uitgever van de effecten bepaalt de
voorwaarden waaronder de overeenkomst tot stand kan komen en daarmee het
karakter van de rechtsverhouding. De bijzonderheid in deze casus was dat uiteinde-
lijk bleek dat A BV met de bank samenspande en zij tezamen, reeds voorafgaande
aan de werkelijke emissie van het spaarbiljet, hadden afgesproken dat de rente-
coupon aan A BV zou toekomen en direct onderling zou worden verrekend. In feite is

dan enkel nog het spaarbiljet zonder rentecoupons in het economische verkeer
terechtgekomen en geemitteerd. Dit is een discontolening.

Een ander voorbeeld heeft betrekking op een onderneming die een (financieel) risico
afdekt met een financieel instrument. Denkbaar is dat een internationaal handel-
ende onderneming die zijn administratie in euro's doet, een valutarisico loopt ter
zake van een transactie met een buitenlandse partij. De onderneming heeft bijvoor-
beeld voor tien miljoen Amerikaanse dollar aan goederen gekocht die bij levering
over drie maanden moeten worden betaald. Denkbaar is ook dat de buitenlandse
partij bereid is om dat risico (geheel of gedeeltelijk) op zich te nemen, bijvoorbeeld
tot een bedrag van zes miljoen dollar. Daartoe wordt een aparte overeenkomst
gesloten waarbij het dollarrisico wordt omgezet in een eurorisico (een zogenoemde
'swap'). In dergelijke gevallen komt de vraag op of er twee losse overeenkomsten zijn
gesloten, namelijk een koopovereenkomst in dollars *n een swap, of dat er maar 66n
overeenkomst is gesloten. in het laatste geval is er sprake van een koopovereen-
komst voor een gedeelte in euro's en een gedeelte in dollars. De fiscale relevantie zit
hem in de argumentatie voor de waardering van het valutarisico van zes miljoen
dollar. Ingeval er maar 66n overeenkomst is, doet zich het valutarisico van zes
miuoen dollar niet voor en is er reeds om die reden een valutarisico van maar vier
miljoen dollar. Ingeval er echter sprake is van twee overeenkomsten, dient het
valutarisico op grond van goedkoopmansgebruik te worden gematcht met het
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tegengestelde effect van de swap.41 Weliswaar hangen de beide rechtsverhoudingen
voor belanghebbende nauw met elkaar samen, maar van een samenstel van
rechtshandelingen waarbij de rechtswil van alle betrokken partijen is gericht op
66n overeenkomst kan geen sprake zijn. Er is immers gecontracteerd met verschil-
lende partijen. Daaraan doet overigens niet af dat er bij de winstbepaling, op grond
van goedkoopmansgebruik, in bepaalde gevallen rekening wordt gehouden met
compenserende resultaten.42

De conclusie is dat telkens moet worden beoordeeld of Alle bij de rechtshandelingen
betrokken partijen dezelfde rechtsverhouding hebben gewild. Als er met 66n tegen-
partij wordt gecontracteerd, is het voldoende dat ook die ene tegenpartij het
rechtsgevolg van beide rechtshandelingen heeft gewild. Indien de rechtshandelin-
gen echter met meerdere partijen zijn afgesloten. dient te worden beoordeeld of de
rechtswil van Alle partijen op dezelfde rechtsgevolgen is gericht.

8.3.4      Gelieerdheid van partijen

Op het uitgangspunt dat er bu het contracteren met meerdere tegenpartijen moet
worden beoordeeld of de rechtswil van Alle partijen op dezelfde rechtsgevolgen is
gericht, bestaat naar mijn mening 66n uitzondering. Dit is het geval dat 66n van de
partijen zijn wil kan opleggen aan een andere partij; er is een gelieerdheid van
partijen. In dergelijke gevallen dient te worden beoordeeld in welke mate er een
afhankelijkheid is van de andere partij.

Instructief is een tweetal arresten waarbij een erflater aan verschillende familieleden
een schenking van hand tot hand deed, terwijl tegelijkertijd de desbetreffende
gelden door de erflater werden teruggeleend. In HR 13 januari 1960. BNB 1960/64
gaat het om een vader en zijn zeven kinderen. De Hoge Raad oordeelt dat het Hof
heeft beslist dat de vader niet de wil heeft gehad om met de betaling de kinderen te
bevoordelen doch slechts beoogde het bedrag schuldig te erkennen en dat de
kinderen dit wisten. Aangezien er een notariele akte is vereist voor een dergelijke
rechtshandeling en deze ontbrak, was de schenking bij wijze van schuldigerkenning
nietig. Er is dus geen schenking geweest noch is er een schuld ontstaan.43 In HR 3
april 1957, BNB 1957/166 gaat het om een tante die aan vier nichten een schenking
van hand tot hand doet en de gelden telkens terstond van de desbetreffende nicht
terug ontvangt. In dit geval achtte de verwijzingsrechter de inspecteur niet geslaagd

41. Vgl.  HR 23 januari  2004,  nr.  37  893. BNB 2004/214.  in die casus  is  er  met twee partijen
gecontracteerd en zijn er dus twee losse overeenkomsten. Er is een dollarvordering op A en een
dollarschuld (uit hoofde van een swapovereenkomst) bij B. De valutaresultaten moeten volgens de
Hoge Raad op grond van goedkoopmansgebruik worden gematcht zolang schuld en vordering tegen-
over elkaar staan.
42. Zie Lubbers   2005. In hoofdstuk  9  gaat hij uitgebreid   in   op het gezamenlijk waarderen   van
vermogensbestanddelen.
43. Aangezien  er  geen geld definitief is overgegaan  van de vader  naar de kinderen,  is  er  ook  geen
sprake van een wijziging in de feitelijke situatie. De nietigheid wordt in dit geval dus gecombineerd
met een ongewijzigde feitelijke situatie. Er zijn dus ook geen fiscale gevolgen.
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in het leveren van het bewijs dat de nichten zich verplicht hadden het geld telkens
terug te lenen. Er was daarom sprake van losse overeenkomsten, namelijk schen-

kingen en geldleningen.

Beide casus lijken zeer sterk op elkaar maar leiden tot een ander oordeel. Ik acht het
aannemelijk dat in deze casus heeft meegespeeld dat de invloed van een vader op

zijn kinderen groter is dan die van een tante op haar nichten. De nichten worden dan
verondersteld onafhankelijker te staan ten opzichte van hun tante en een grotere
beschikkingsvrijheid te hebben, waardoor de kans dat de tante het geld terugkrijgt
minder groot is. In dat kader kan er tevens op worden gewezen, dat het kind bij het
in ontvangst nemen van het geld de opdracht van de vader kreeg, om de onder-
handse akte te tekenen en dus akkoord te gaan met de (terug)lening. Aannemelijk is
dat het kind de gelden slechts overhandigd zou krijgen als ze die direct weer terug
zou betalen. Vooraf staat dan vast dat de gelden worden terugbetaald. Het kind heeft
geen beschikkingsvrijheid. In de zaak uit hoofdstuk 1 komt de beschikkingsvrijheid
ook aan de orde.44 Het Hof overweegt dat het kenmerkend is dat de zoons niet de
vrije beschikking hebben gekregen over de rentekwekende hoofdsommen. Mede op
basis daarvan wordt de door de ouders betaalde 'rente' niet in aftrek toegelaten.

De onafhankelijkheid van partijen is logischerwijs een belangrijk element bij de
vraag of de complexbenadering kan worden toegepast. Bij rechtshandelingen dient
imrners te worden beoordeeld wat de rechtswil is van alle betrokken partijen. Indien
66n van die tegenpartijen niet zelfstandig zijn wil kan bepalen maar de rechtswil van
een andere tegenpartij moet volgen. is het voldoende dat belanghebbende en
laatstgenoemde tegenpartij dezelfde rechtsverhouding nastreven.

8.3.5 De eindresultaattoets

Hiervoor ben ik met name ingegaan op gevallen waarbij de rechtshandelingen los
van elkaar lijken te zijn gesloten, rrtaar de vraag speelt of er in wezen niet sprake is
van een met elkaar samenhangend geheel van rechtshandelingen. Ik heb dit aange-
duid met de term 'complexbenadering: De complexbenadering is aan de orde als

partijen uitvoering geven aan een vooropgezet plan om een reeks van rechtshan-
delingen te verrichten die is gericht op de rechtsgevolgen van het eindresultaat van
die rechtshandelingen. Daarbij is van belang dat Alle bij de rechtshandelingen
betrokken partijen dezelfde rechtsgevolgen op het oog hebben dan weI ZOn of
meerdere partijen zich in de beYnvloedingssfeer bevinden van de andere partij(en).
In bepaalde gevallen hangen rechtshandelingen weliswaar nauw met elkaar samen,
maar hebben ze voldoende zelfstandig betekenis. Zo hangt de hypothecaire geldle-
ning die men aangaat vaak nauw samen met de aankoop van een woning. Men heeft

het geleende geld nodig om de woning te financieren. De aankoop en de geldlening
houden echter hun zelfstandige betekenis. De reden waarom in het ene geval de
rechtshandelingen zelfstandige betekenis hebben en in het andere geval niet, houdt
verband met het eindresultaat dat door partijen is nagestreefd. Indien in de

44. Hof Leeuwarden 2 juli  1999, nr. 97/0780, V-N 2000/50.17.
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eindsituatie de rechtsgevolgen van de rechtshandelingen zelfstandige betekenis
hebben. is er geen reden om de complexbenadering toe te passen.45 Indien de
rechtsgevolgen van de verschillende rechtshandelingen echter geen zelfstandige
betekenis hebben, kan de complexbenadering worden toegepast als ook aan alle

overige voorwaarden is voldaan.46

De eindresultaattoets houdt bij de beoordeling van rechtshandelingen in. dat wordt
nagegaan of de wil van partijen is gericht op de rechtsgevolgen van het eindresultaat.
Het geeft daarmee ook antwoord op de vraag in hoeverre elementen van de reeks
van rechtshandelingen zelfstandige betekenis hebben. Indien elementen van rechts-
handelingen niets toevoegen aan het eindresultaat of tegen elkaar wegvallen,
hebben ze geen zelfstandige betekenis. Zo voegt in HR 14 december 2001, BNB

2002/208 de verplaatsing van de feitelijke leiding van de pensioenvennootschap
naar het buitenland niets toe aan het reeds vastliggende eindresultaat, namelijk dat
wordt afgezien van het pensioen. Dat geldt evenzeer voor de verkoop van de
aandelen aan de Antilliaanse NV in HR 18 mei 1994. BNB 1994/252, terwijl al
vaststond dat er aandelen ingekocht zouden worden. In HR 4 februari 1987, BNB
1987/160 is een voorbeeld te vinden van elementen van rechtshandelingen die tegen
elkaar wegvallen, namelijk geleende geldbedragen die wegvallen tegen de premies

op de kapitaalverzekeringen. In HR 23 december 1992. BNB 1993/75 en 76 wordt de
emissie van een deel van het spaarbiljet, en weI die van de rentecoupons. ongedaan
gemaakt doordat de emitterende partijen de rentecoupons onderling verrekenen. In

HR 23 april 1997, BNB 1997/233 is de verzekerde op beide polissen dezelfde persoon.
Feitelijk is er maar 66n verzekerde. Daarnaast zijn er twee rechtsverhoudingen die
exact tegengesteld zijn aan elkaar en zich bij 66n persoon verenigen, namelijk de
plicht tot premiebetaling op de kapitaalverzekering en het recht op de lijfrenteter-

mijnen. In HR 10 juli 2009, BNB 2009/237 was er wilsovereenstemming tussen

partijen over de verkoop van een vennootschap. Het eindresultaat stond al vast zodat
de handelingen tussen de verkoop en de levering van de aandelen geen betekenis
hadden. in al deze gevallen is de betekenis (of het gebrek daaraan) van bepaalde
elementen slechts te verklaren vanuit het eindresultaat.

Tot op dit moment hebben we ons gericht op rechtshandelingen die ogenschijnlijk
los staan van elkaar, maar die als samenstel in aanmerking moeten worden ge-
nomen. Voor een goed begrip van deze materie is het zinvol om ook eens te kijken

naar rechtshandelingen die met elkaar samen lijken te hangen, maar uiteindelijk als
zelfstandige rechtshandelingen moeten worden behandeld. Enkele situaties heb ik al

genoemd, bijvoorbeeld de gevallen waarbij met meerdere, onafhankelijke partijen is
gecontracteerd.

In de praktijk zien we ook gevallen waarbij partijen losse rechtshandelingen samen-

voegen, omdat de fiscale behandeling van het samenstel gunstiger is dan een
zelfstandige behandeling van de rechtshandelingen. Uiteraard is het in deze gevallen

45.Vgl. HR 18 mei 1994, nr. 28 296. BNB 1994/253.
46. Vgl.  HR  18  mei  1994,  nr.  28  293, BNB 1994/252.
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evenzeer de vraag op welke rechtsgevolgen de rechtswil van partijen is gericht. Het
is mogelijk dat een enkele rechtshandeling bij nadere beschouwing dan uit twee of
meer rechtshandelingen blijkt te bestaan. In dat geval kun je spreken van het
'splitsen' van een handeling. In deze gevallen is er weliswaar een bepaaide mate
van samenhang tussen de twee rechtshandelingen, maar is deze kennelijk onvol-
doende om de conclusie te rechtvaardigen dat er sprake is van 66n rechtshandeling.

In het midden van de vorige eeuw kwam deze kwestie regelmatig aan de orde in het
kader van de vraag of de premie voor een verzekering al of niet aftrekbaar was.47

Aftrek was mogelijk voor lijfrentecontracten of voor kapitaalverzekeringen met
lijfrenteclausule. In de arresten HR 10 juni 1953, BNB 1953/251 en 252 kwam deze
kwestie aan de orde. Er was in beide arresten 66n polis van levensverzekering
afgegeven. Belanghebbende verdedigde dat de polis "66n ondeelbaar contract
oplevert, dat niet mag worden gesplitst". De Raad van Beroep betoogt dat de hier
bedoelde overeenkomst bestaat uit twee zelfstandig denkbare gedeelten (...) terwijl
het voorschrift van artikel 16, eerste lid, 2: sub d, van het Besluit Inkomsten-
belasting (...) in een geval als het onderhavige noopt tot het onderscheiden van de
tweeerlei strekking van de overeenkomst". De Hoge Raad oordeelt "dat voor de
beoordeling of en in hoeverre een polis moet worden aangemerkt als een polis van
levensverzekering, beslissend is of en in hoeverre in die polis een overeenkomst van
levensverzekering is belichaamd". Beide gerechtelijke instanties zijn van mening dat,
ondanks het feit dat er sprake is van 66n polis, deze gesplitst moet worden in twee
overeenkomsten.

Een voorbeeld over de mogelijkheid van splitsing van rechtshandelingen uit de
recente praktijk betreft de zogenoemde aandelenleaseproducten. Deze producten
bestaan uit een geldlening waarmee een pakketje aandelen wordt aangeschaft.
Veelal worden daarnaast nog enkele andere zaken onderling geregeld. Zo komt
het bijvoorbeeld voor dat het risico van waardedaling van de aandelen geheel of
gedeeltelijk wordt afgedekt of dat de geldlening vervalt bij arbeidsongeschiktheid of
voor overlijden. De kosten die daaraan zijn verbonden, worden verdisconteerd in het
rentepercentage. 8 De vraag die hierbij opkomt, is of al die in de rente verdiscon-
teerde kosten wei werkelijke rentekosten zijn. Anders gesteld, is de gehele in
rekening gebrachte rente aftrekbaar? Hoewel de fiscus de rente bij dergelijke

4Z HR 5 december 1956, nr. 12 983, BNB 1957/60: HR 12 december 1956, nr. 12 955, BNB 1957/61; HR
22 mei 1957. nr. 13 185, BNB 1957/224 en Hof's-Gravenhage 25 september 1959. nr. 44/1959 M, BNB
1960/2501. Voor andere uitspraken in de sfeer van het combineren dan wei splitsen van verzekerings-
producten zie bijvoorbeeld de HR 6 oktober 1954, nr. 11896, BNB 1954/317; HR 10 april 1957, nr. 13 119,
BNB 1957/175: Hof Amsterdam 6 oktober 1960, nr. 954/59, BNB 1961/262: TC 20 februari 1961. nr. 9362
0. BNB 1961/209 en HR 10 januari  1962, nr. 14 703, BNB 1962/127.
48. In het stelsel van de Wet IB 2001 zullen dergelijke vormen van verdiscontering van niet aftrekbare
kosten in rente. plaatsvinden rondom de eigen woning. Denkbaar is bijvoorbeeld om waardedalingen
van de woning af te dekken en de kosten te verdisconteren in de rente. Een ander voorbeeld betreft het
afdekken van de waardedaling van beleggingspakketten waarmee uiteindelijk de eigenwoningschuld
afgelost moet worden en het verdisconteren van die kosten in de rente. Of bijvoorbeeld het
verdisconteren van premies voor de opstalverzekering.
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producten altijd integraal heeft geaccepteerd.49 is het mijns inziens goed verdedig-
baar te stellen dat er sprake is van meerdere, los van elkaar staande overeenkom-
sten.50 Zo onderscheid ik naast de geldlening en de overeenkomst tot aanschaf van
de aandelen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een overlijdensrisicoverzeke-
ring en een optiecontract. De aard van deze rechtsverhoudingen verschilt naar mijn
mening zodanig van elkaar, dat ze als afzonderlijke overeenkomsten in aanmerking
moeten worden genomen. Het belang van deze conclusie is dat de premies voor het
optiecontract en de overlijdensrisicoverzekering voor de inkomstenbelasting niet
aftrekbaar zijn.51

De eindresultaattoets geeft dus niet altijd uitsluitsel over het antwoord op de vraag
of de complexbenadering kan worden gehanteerd. In het voorbeeld van de aande-
lenlease hebben de verschillende overeenkomsten weliswaar betrekking op een
zelfde looptijd en wordt er een bepaald eindresultaat mee beoogd. maar tevens dient
te worden getoetst of de aard van de rechtsverhoudingen een complexbenadering
rechtvaardigt.52 Bij rechtsverhoudingen die naar hun aard sterk verschillen, zal het
vaak niet goed denkbaar zijn dat ze. tezamen genomen. een andersoortige rechts-
verhouding behelsen. In een dergelijk geval is het terecht dat ze ook als zelfstandige
rechtsverhoudingen worden behandeld.S3

8.3.6      'De gebruikelijke vorm' als interpretatievermoeden

De samenhangtoets en met name de gerichtheid op het eindresultaat geven welis-
waar aanknopingspunten om de complexbenadering te hanteren, maar geven geen
antwoord op de vraag welke handeling 'in de plaats' moet komen van de reeks van

49. In de Mededeling van de Directie Particulieren van 16 augustus 1994, V-N 1994/2868 is namens de
Staatssecretaris van Financien ter zake van een aantal aandelenleaeseproducten aangegeven dat de
rente integraal aftrekbaar is.
50. In zijn Besluit van 27 februari  2002, BNB 2002/178 heeft de Staatssecretaris van Financien een
dergelijk standpunt uitgedragen voor rente terzake van de eigen woning.
51. De  premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is wei aftrekbaar (art.  3.124 Wet  IB 2001).
52. Het beoogde resultaat in het gegeven voorbeeld was dat er, tegenover de periodieke betalingen, een
recht bestond op een gegarandeerde opbrengst 6n een kans op een extra rendement (door koers-
stijgingen). De terugval van inkomsten door arbeidsongeschiktheid of overlijden werd opgevangen
door een verzekering.
53. Ook in de casus van HR 10 juni 1953. nr. 11 338. BNB 1953/251 en HR 10 juni 1953, nr. 11 339, BNB
1953/252 kan, met de nodige voorzichtigheid, worden geconcludeerd dat het oordeel van de Hoge
Raad hierop is gebaseerd. De splitsing in twee verzekeringen kan verband houden met het feit dat het
onzekere element in de ene verzekering betrekking heeft op de premiebetaling (verschuldigd ge-
durende het leven van de verzekerde), terwijl het onzekere element in de andere verzekering
betrekking heeft op het moment van de uitkering (ten tijde van het overlijden van de verzekerde).
Dat zijn - verzekeringstechnisch - verschillende situaties. Zoals gezegd, ben ik wat voorzichtig met
deze argumentatie. Uit de feiten van de casus blijkt namelijk niet zonder meer dat dit verschil zich
heeft voorgedaan. Ook de motivering van Hof en Hoge Raad zijn op dit punt niet helder. Het is dus ook
mogelijk dat er andere argitmenten aan de beslissing ten grondslag liggen. Het is in ieder geval
opmerkelijk dat men niet zo ver is gegaan om ook de kapitaaluitkering tegen koopsom te splitsen in
een deel waarop geen lijfrenteclausule is aangebracht en het deel waarop dat wei heeft plaats-
gevonden.
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rechtshandelingen. Zoals we hebben gezien, is die vraag met name aan de orde bij
rechtshandelingen. In wezen ligt dan de vraag voor, welke rechtshandeling de
rechter als feitelijke werkelijkheid dient vast te stellen.

De rechter vormt zich een oordeel over de feitelijke werkelijkheid. Daarbij heeft hij
te maken met verschillende rechtshandelingen, per rechtshandeling een rechtswil,
een rechtswil die is gericht op het eindresultaat en verschillende motieven (fiscale
en zakelijke) voor de rechtshandelingen. In dergelijke gevallen is het niet eenvoudig
om te beslissen. aan welke rechtsgevolgen hij de meeste betekenis moet toekennen.
Er is twijfel over de bedoeling van partijen en daarmee over de vraag naar de

werkelijke rechtsverhouding. Het roept de vraag op in hoeverre de casus kan worden
vergeleken met andere gevallen. Een goed uitgangspunt is om in dergelijke twijfel-
gevallen op zoek te gaan naar de vorm die gebruikelijk is voor het uiteindelijk
gerealiseerde resultaat en deze gebruikelijke vorm als eerste uitgangspunt te nemen.
Deze benadering biedt een goed handvat om tot een beslissing te komen. Het is een
interpretatievermoeden dat kan worden gehanteerd bij een samenstel van rechts-
handelingen. De rechter gaat op zoek naar de vorm die gebruikelijk is om het
eindresultaat te bereiken en neemt deze in beginsel als uitgangspunt. Het is aan
belanghebbende om het bewijs aan te dragen dat er in de gegeven situatie
argumenten zijn om van die gebruikelijke vorm af te wijken.

Er is een aantal argumenten om bij een samenstel van rechtshandelingen de
gebruikelijke vorm als interpretatievermoeden te hanteren. Allereerst kan er op
worden gewezen dat de keuze voor de gebruikelijke vorm als voordeel biedt dat de
jurisprudentie zoveel mogelijk gelijkwaardige gevallen gelijk behandelt. Afwijkingen
in uiterlijke vorm worden veronachtzaamd, met name in die gevallen dat de
afwijkingen onvoldoende kunnen worden gerechtvaardigd ten opzichte van soortge-

lijke, maar meer gebruikelijke vormen. De benadering geeft invulling aan het
rechtsgelijkheidsbeginsel. lin het verlengde daarvan ligt het argument dat deze
benadering verdedigbaar is vanuit de constatering dat de rechtshandelingen 'pre-
ordained' zijn. Ik meen dat er dan geen verschil van mening kan zijn over het feit dat
de rechtsgevolgen van het eindresultaat door partijen zijn gewild. De rechtsgevolgen
van de individuele rechtshandelingen zijn echter betwistbaar. In dergelijke gevallen
is de gebruikelijke vorm een - in ieder geval voorlopig - ijkpunt. Een derde

argument kan zijn, dat partijen de onduidelijke feitelijke situatie in het leven hebben

geroepen. Kennelijk kunnen ze - althans voorlopig - onvoldoende argumenten
(zakelijke motieven) aandragen voor de desbetreffende vormgeving. Het is dan
terecht dat aan hen wordt gevraagd om overtuigende argumenten aan te dragen
waarom in de gegeven situatie de verschillende stappen dienen te worden geres-
pecteerd.

Ten slotte kan er op worden gewezen dat het interpretatievermoeden kenmerken
heeft van de 'dimension of fit' waarover Dworkin schrijft.54 Weliswaar bedoelt

54. Zie onderdeel 5.1.3.
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1 Dworkin daarmee dat wijzigingen in het recht moeten passen in het bestaande
recht. terwijl het interpretatievermoeden betrekking heeft op de uitleg van feiten.
maar in beide gevallen staat het streven voorop om oplossingen te zoeken die voor
de burger (her)kenbaar zijn.

Wanneer is er 'gerede twiyel '7
Indien de feiten 66nduidig zijn en er voor de rechter geen aanleiding is te twijfelen
aan de juistheid en compleetheid daarvan. is er uiteraard geen reden voor de rechter
om te zoeken naar een 'gebruikelijke vorm'. Partijen hebben zelf een 66nduidige
vorm gekozen. Een afwijkende benadering zou in dat geval afbreuk doen aan de
vrijheid die elke burger heeft om naar eigen inzicht te handelen. Bovendien zou dit
leiden tot een verstarring van de maatschappelijke handelsvormen omdat de ge-
bruikelijke vormen voor het fiscale recht dan telkens als uitgangspunt worden
genomen. Slechts als er voor de rechter gerede twijfel is over de bedoeling van
partijen en over hetgeen zij in werkelijkheid tot stand hebben gebracht. is er
aanleiding om de gebruikelijke vorm als uitgangspunt te nemen bij de beslissing
in de desbetreffende zaak.

Die twijfel doet zich geregeld voor bij variaties van met elkaar samenhangende

rechtshandelingen waarbij het uiteindelijke resultaat gelijk is aan het rechtsgevolg
van een andere rechtshandeling. Er zijn namelijk veel fiscale rechtsnormen ge-
baseerd op individuele rechtshandelingen. De fiscale gevolgen van deze rechts-
handelingen zijn verschillend. Het is in een aantal gevallen echter mogelijk om het
eindresultaat op meerdere manieren te bereiken. Dit zou tot een verschil in fiscale
behandeling kunnen leiden terwijl het eindresultaat vergelijkbaar is. Juist dan
verscherpt het gevoel dat het gebruik van een bepaalde reeks van rechtshandelingen
niet zonder meer doorslaggevend moet zijn voor de fiscale gevolgen, als het eind-
resultaat ook door middel van een andere rechtshandeling is te bereiken. De rechter
zal op dat moment verder kijken dan de gepresenteerde vorm en trachten te
reconstrueren welke rechtsverhouding partijen in dat geval tot stand hebben
gebracht.

De gerede twijfel bestaat dus omdat onduidelijk is wat de precieze rechtswil is. De
twijfel wordt gevoed door de omstandigheid dat partijen - althans voorlopig -
onvoldoende argumenten (zakelijke motieven) kunnen aandragen voor de verschil-
lende stappen in de reeks van rechtshandelingen.

Tegenwerpingen
Een mogelijk nadeel van de benadering vanuit de gebruikelijke vorm is dat de
beslissing sneller zal worden geleid in de richting van het standaardgeval. Er is een
dreiging van Typisierung. De leer van de Typisierung is gedurende een zekere
periode in Duitsland gehanteerd en wordt door Geppaart omschreven als "een
methode waarbij wordt onderzocht wat naar de algemene opvatting als de typische
vorm voor het te beslissen geval moet worden beschouwd. m.a.w. de wettelijke
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voorschriften worden niet toegepast op de feitelijke samenstelling van een bepaald
geval. maar op het algemeen-typische daarin".55 Het gevaar van deze methode is dat
het recht daardoor niet "op de bijzondere aspecten van een individueel geval kan
worden toegepast waardoor grove onrechtvaardigheden kunnen ontstaan".56

Ik meen dat een dergelijk gevaar zich niet behoeft voor te doen. Ten eerste niet
omdat de methode van de gebruikelijke vorm alleen toegepast dient te worden als er
gerede twijfel is over het werkelijke feitencomplex. Bovendien dient de rechter te
toetsen welke wezenlijke wijzigingen zich hebben voorgedaan in de rechtsverhou-
dingen; dus wat het wezenlijke verschil is tussen de beginsituatie en de eindsituatie.
Weliswaar zal de rechter nagaan welke de gebruikelijke vorm is om die wijzigingen
te realiseren, maar daarbij dient hij uiteraard rekening te houden met de minder in
het oog springende aspecten van de rechtshandelingen en de tussenstappen die
partijen eventueel hebben verricht. Eerstgenoemde aspecten kunnen weI degelijk
relevant zijn en het kan zijn dat er geen andere vorm mogelijk is om ook die
aspecten te realiseren. Ook de eventueel verrichte tussenstappen dienen niet zonder
meer te worden veronachtzaamd. Ten eerste niet omdat zij onvermijdelijk kunnen
zijn om de uiteindelijke situatie te realiseren, maar ook niet omdat daarmee wellicht
relevante (neven)effecten tot stand zijn gekomen die op een andere wijze niet
kunnen worden gerealiseerd.

De techniek van de gebruikelijke vorm hoeft naar mijn mening ook niet te leiden tot
verstarring van de rechtspraak. Ten eerste niet omdat er door maatschappelijke
ontwikkelingen wijziging kan optreden in de vorm die gebruikelijk is. Ten tweede
niet omdat aan die zelfde maatschappelijke ontwikkelingen argumenten kunnen
worden ontleend die een rechtvaardiging bieden voor het feit dat er in de gegeven
situatie is afgeweken van die gebruikelijke vorm. Hiermee wordt tegelijkertijd de
dynamiek van een dergelijke benadering geschetst. Deze dynamiek leidt er toe dat
gevallen die in een gegeven tijdsgewricht maatschappelijk bezien gelijk worden
gevonden, ook gelijk worden behandeld. Bovendien moet de benadering worden
gezien als een interpretatievermoeden. Partijen kunnen omstandigheden en argu-
menten aandragen die de gekozen rechtsvormen rechtvaardigen.

De benadering mag uiteraard ook niet leiden tot verstarring in het maatschappelijke
(en met name het juridische en economische) verkeer. Een te strikte toepassing zou
er toe kunnen leiden dat wenselijke nuances in het maatschappelijke verkeer. in
afwijking van het gangbare, gefrustreerd worden. Echter. een rechter die rekening
houdt met de bijzonderheden van het geval en de eventuele noodzaak van tussen-
stappen. zal het maatschappelijke verkeer niet verstoren.

55. Geppaart 1965, p. 187.
56. Geppaart 1965, p. 181
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Het risico van Begriffsjurisprudenz doet zich evenmin voor.57 Hiervan is sprake als
de rechtsnormen zelf, door gebruik van bepaaide juridische constructies, gevallen
die van elkaar verschillen. voor de toepassing van (bepaalde delen van) het recht
gelijk behandelen. De techniek van de gebruikelijke vorm ziet echter op gevallen
waarbij de feiten van een bepaalde casus worden uitgelegd aan de hand van de
gebruikelijke, kennelijk gelijkwaardige, situatie. Het gaat dus bijvoorbeeld niet om
een extensieve wetsuitleg die tot doel heeft om bepaalde verwante situaties onder
dezelfde wettelijke regeling te brengen.

Relatie tot literatuur en jurisprudentie
In het verleden is er op meerdere plekken voor gepleit om in bepaalde gevallen uit te
gaan van een gebruikelijke of genormaliseerde vorm. Rijkers vraagt zich af of het
slaafse volgen van de civielrechtelijke vorm voor de belastingheffing weI doelmatig
is:8 Hij is van mening dat deze vorm kan worden gevolgd als de civielrechtelijke
vorrn overeenstemt met een maatschappelijk-economische behoefte. Hij vindt
echter dat daarvan moet worden afgeweken als de civielrechtelijke vorm slechts
ruimte biedt om fiscale mogelijkheden uit te buiten. Van Vijfeijken stelt in het kader
van de problematiek van vooruitbetaalde rente: "lk acht het wenselijk in zoveel
mogelijk gevallen te veronderstellen dat de rente is begrepen in het aflossings-
bedrag. Niet alleen is dit het meest gebruikelijk. tevens wordt een aantal problemen
bU tussentudse vervreemding voorkomen".59 Van Soest constateert in zon noot
onder HR 5 juni 1957, BNB 1957/239 dat de Hoge Raad van een genormaliseerde
situatie uitgaat. Van Dijck stelt zich in zijn noot onder HR 15 december 1999, BNB
2000/126 op het standpunt dat "de rechter bij onwaarschijnlijke of onlogische
vormgevingen de bewijslast naar de belastingplichtige dient te verschuiven".60
Het zijn allen pleidooien die een ondersteuning bieden voor de benadering vanuit
de gebruikelijke vorm.

De techniek die de Hoge Raad kiest bij een aantal beslissingen die ik hiervoor heb
beschreven, lijkt ook sterk op de benadering vanuit de gebruikelijke vorm. in de
arresten gepubliceerd in HR 8 juni 1955, BNB 1955/273, HR 4 februari 1987, BNB
1987/160, HR 23 december 1992. BNB 1993/75 en 76 en HR BNB 1997/233 wordt
telkens. met als argument de sterke samenhang tussen de rechtshandelingen, het
verschil tussen de beginsituatie en de eindsituatie als uitgangspunt genomen. In de
desbetreffende arresten doet de Raad dat door te veronderstellen dat de rechtswil
van partijen gericht was op het bereiken van die eindsituatie en negeert hij de
overbodige andere (tussen)handelingen. Daarmee zoekt de Hoge Raad ook naar de
gebruikelijke vorm. De Hoge Raad gebruikt deze techniek dus al langer, maar niet in
alle daarvoor in aanmerking komende gevallen. In de arresten gepubliceerd in HR 3

57. Zie ook Scholten  1974, p. 46 e.v. voor een bespreking van dit fenomeen. Kort gezegd. wordt hiermee
bedoeld dat gevallen die op elkaar lijken, te eenvoudig op dezelfde juridische wijze worden behandeld.
Men heeft onvoldoende rekening gehouden met verschillen die uiteindelijk moeten leiden tot een
andere juridische behandeling.
58. Rijkers 1996, p. 25.
59. Van Vij feijken  1993, p. 160.
60. HR 15 december 1999. nr. 33 830, BNB 2000/126 (m.nt. Van Duck, punt 13).
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april 1957, BNB 1957/166 en HR 4 april 2001, BNB 2001/216 wordt deze techniek
bijvoorbeeld niet gehanteerd. De Hoge Raad is kennelijk van mening dat met het
hanteren van de gebruikelijke vorm in die casus, onvoldoende waarde zou worden
gehecht aan de individuele rechtshandelingen en de nuances van het geval (respec-
tievelijk de onafhankelijke positie van de nichten en de vrije verhandelbaarheid van
de warrants).

8.3.7 Korte samenvatting feitelijke invalshoek

De complexbenadering is aan de orde als partijen uitvoering geven aan een voor-
opgezet plan om een reeks van (rechts)handelingen te verrichten die is gericht op de
(rechts)gevolgen van het eindresultaat van die (rechts)handelingen. De complexbe-
nadering bij rechtshandelingen kan dan voortvloeien uit een feitelijke invalshoek.

Bij rechtshandelingen doet zich de vraag voor wat de rechtswil van partijen is met de
verschillende rechtshandelingen. Heeft men de rechtsgevolgen nagestreefd van de
individuele rechtshandelingen of van het eindresultaat van de rechtshandelingen.
Daarbij is van belang of Alle bij de rechtshandelingen betrokken partijen dezelfde

rechtsgevolgen op het oog hebben dan weI 66n of meerdere partijen zich in de
beinvloedingssfeer bevinden van de andere partij(en). Het tijdsverloop geeft een
indicatie voor het antwoord op de vraag of rechtshandelingen met elkaar
samenhangen, maar is daarvoor niet beslissend. Voorts is van belang dat de eind-
resultaattoets handvatten biedt. Als immers vaststaat dat rechtshandelingen met
elkaar samenhangen, veronderstelt dat tevens dat de handelende partijen de
desbetreffende rechtsverhouding hebben nagestreefd. Bovendien is dan onzeker of
ze de rechtsgevolgen van de individuele rechtshandelingen hebben gewild. Bij
rechtsverhoudingen die naar hun aard sterk verschillen, zal het overigens vaak
niet goed denkbaar zijn dat ze, tezamen genomen, een andersoortige rechtsverhou-
ding behelsen. In een dergelijk geval is het terecht dat ze als zelfstandige rechts-

verhoudingen worden behandeld.

Bij een samenstel van rechtshandelingen speelt telkens de vraag wat de precieze
rechtswil is van partijen. Indien daarover gerede twijfel bestaat (gezien de samen-
hang tussen de rechtshandelingen en het eindresultaat) zijn er argumenten om een
interpretatievermoeden te hanteren. Als voorlopig uitgangspunt kan de rechter dan
de rechtsvorm hanteren die gebruikelijk is om de wijziging in de rechtsverhouding
te realiseren. Het is dan aan partijen om de omstandigheden en argumenten
(zakelijke motieven) aan te dragen die de door hen gekozen rechtsvormen recht-
vaardigen.

8A Dialectische overwegingen

De complexbenadering kent een feitelijke en een normgerelateerde invalshoek. Dat
werpt de vraag op hoe de feitelijke invalshoek (interpretatie) zich verhoudt tot de
normgerelateerde invalshoek (kwalificatie). Dit is een vraag naar de dialectiek tussen
feit en rechtsnorm. De complexbenadering vanuit een normgerelateerde invalshoek
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vereist een beoordeling van de relevante feiten en omstandigheden en daarmee van
de vraag in hoeverre (in potentie individuele) handelingen, voor de toepassing van
die bepaling, als een complex van (rechts)handelingen in aanmerking moeten
worden genomen. De feitelijke invalshoek bevat niet alleen interpretatievragen
(wat hebben partijen gewild?), maar ook normgerelateerde elementen, zoals het
streven naar rechtsgelijkheid en een mogelijke spanning met de rechtszekerheid.

in onderdeel 5.4 is stilgestaan bij de wisselwerking tussen normen en feiten en is
geconcludeerd dat zij in dialectisch verband staan tot elkaar. Deze wederzijdse
afhankelijkheid en beYnvloeding verklaart mede waarom het niet altijd duidelijk is
op welke gronden de rechter zijn beslissing baseert. Dit vraagt om een nader
onderzoek naar de functie van het spanningsveld als ordeningsmechanisme in
deze casuistiek.

8.4.1 Een 'moeilijk geval' (normgerelateerde of feitelijke invalshoek)

Bij een samenstel van (rechts)handelingen is niet altijd duidelijk of de beslissing
moet worden gebaseerd op een normgerelateerde werkelijkheid of een feitelijke
werkelijkheid. Dit komt omdat we bij een samenstel van (rechts)handelingen veelal
te maken hebben met een moeilijk geval; een geval waarbij niet direct duidelijk is
welke feiten relevant zijn en hoe ze gewaardeerd moeten worden, een geval waarbij
onzeker is welke norm van toepassing is en hoe deze moet worden uitgelegd of een
geval waarin onduidelijkheid bestaat over de uitleg van overeenkomsten.61 De
rechter zal op zoek moeten gaan naar het juiste perspectief. Het blijkt in de praktijk
dat daar nogal eens verschillen in zitten.

Een sprekend voorbeeld daarvan betreft de uitkomst van een tweetal procedures in
nagenoeg gelijke casus. In HR 15 december 1999, BNB 2000/126, stelt Hof Amster-
dam vast dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de tussen verkoper
en koper gesloten overeenkomst in werkelijkheid geen koopovereenkomst is. Voorts
stelt het Hof vast dat aannemelijk is dat de verkoper zich ervan bewust was dat de
koper binnen korte tijd zou overgaan tot alkoop en dat hij de koopsom zou voldoen
uit de afkoopsom. De verkoop en de daarop volgende afkoop door de koper kunnen
volgens het Hof echter fiscaalrechtelijk niet worden gekwalificeerd als een afkoop
door belanghebbende, omdat belanghebbende geen betrokkenheid heeft gehad bij
het bereiken van het uiteindelijke resultaat. De Hoge Raad is het niet eens met de
motivering van het oordeel, maar casseert de uitspraak niet. Hij beschrijft de
wetgeschiedenis van de desbetreffende bepaling en overweegt: "Gelet op deze
wetsgeschiedenis bestaat er geen reden de verkoop van een lijfrentepolis aan een
binnenlandse belastingplichtige gevolgd door afkoop daarvan. fiscaairechtelijk te

61. Volgens Dworkin is van een 'hard case' sprake in het geval  dat geen (door een daartoe bevoegd
orgaan) vastgestelde rechtsregel kan worden gevonden die een juridische verplichting oplegt. Elders
schrijft hij dat er bij 'hard cases' geen expliciete beslissing of praktijk is die eist dat een rechterlijke
uitspraak een aanspraak toe of afwijst. Een bepaalde rechterlijke uitspraak kan ook rechten vestigen
zonder zo'n expliciete beslissing of praktijk. Zie Dworkin 1977, p. 44.
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kwalificeren als een afkoop door de verkoper indien, zoals in het onderhavige geval.
die binnenlandse belastingplichtige beschikt over een compensabel verlies dat hij
met het voor hem uit de afkoop van de polis voortvloeiende inkomensbestanddeel
kan verrekenen. Zodanige verrekening neemt immers niet weg dat dit inkomens-
bestanddeel bij die koper ten volle als inkomen in aanmerking wordt genomen. Van
strijd met de strekking van de wet, zoals die uit de wetsgeschiedenis naar voren
komt, is geen sprake." Niet alleen de uitkomst van dit arrest is door Van Dijck in zijn
noot fel bekritiseerd. maar ook de motivering van de Hoge Raad. Wat betreft de
uitkomst van het arrest kan Van Dijck zich veel meer vinden in het gelijktijdig
gewezen tweede arrest van de Hoge Raad in HR 15 december 1999, BNB 2000/127 op
een uitspraak van Hof Arnhem in een soortgelijke zaak. Het desbetreffende Hof had
feitelijk vastgesteld dat de verkoper "zij het met behulp van een of meer tussen-

personen, de onderhavige polis heeft afgekocht en  dat de afkoopsom  (...)  als
inkomste bij hem in aanmerking moet worden genomen". De Hoge Raad laat dit
oordeel, als zijnde een feitelijk oordeel dat in cassatie niet kan worden bestreden, in
stand.

Een ander voorbeeld is te vinden in de beslissing van Hof Amsterdam 17 november
2008, V-N 2009/15.21. inzake de vooraftrek van BTW op medische apparatuur. In die
casus heeft een ziekenhuis behoefte aan medische apparatuur. Zoals bekend hebben
ziekenhuizen geen recht op vooraftrek van BTW. In deze situatie wordt de medische

apparatuur daarom gekocht door een 100% dochter-BV van het ziekenhuis die
tegelijkertijd de apparatuur least aan het ziekenhuis. Tevens sluiten zij op dat
moment een leenovereenkomst en een pandovereenkomst. In de overeenkomsten
is onder meer afgesproken dat het ziekenhuis de financieringslast voor de renteloze
lening aan belanghebbende draagt, dat de apparatuur rechtstreeks bij het ziekenhuis
wordt afgeleverd. en dat het ziekenhuis alle kosten betaalt en alle fabrieksgaranties
overneemt. Rechtbank Haarlem beslist dat belanghebbende geen recht heeft op de
aftrek van voorbelasting ter zake van de levering van de medische apparatuur, daar
de apparatuur niet aan belanghebbende, maar aan het ziekenhuis is geleverd. Je kunt

de beslissing zo uitleggen dat de rechtbank van mening is dat er wilsovereenstem-
ming is tussen partijen dat het ziekenhuis de enige contractspartij is voor de
leverancier. Anderzijds lijkt het er ook op dat de rechtbank bedoeld heeft om
de feiten te toetsen aan het specifieke leveringsbegrip van de BTW (dus vanuit de
normstelling). Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de roerende zaken
weliswaar aan belanghebbende zijn geleverd, maar dat belanghebbende toch geen
recht op aftrek van de daarop drukkende omzetbelasting heeft, daar sprake is van
misbruik van recht.62  Het Hof gaat ook uit van een normgerelateerde invalshoek.
maar neemt de (zware) route van fraus legis.

8.4.2 Achtergrond voor keuze van invalshoek

Waarom kiest de rechter in het ene geval voor een feitelijk oordeel en kiest hij in een
vergelijkbare casus voor een oordeel vanuit de norm? Allereerst merk ik op dat dit

62. Het Hof verwijst naar de beslissing van HvJ EG 21 februari 2006, C-255/02, BNB 2006/170 (HaliIax)
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niet vaak voorkomt. Desalniettemin zijn er toch gevallen waarin een andere invals-
hoek wordt gekozen. Veelal vloeit dit voort uit kleine feitelijke verschillen die
uiteindelijk relevant blijken te zijn voor de invalshoek die de rechter kiest.

In de sfeer van de dividendstripping bijvoorbeeld, is er sprake van belast dividend als
de aandelen worden verkocht nadat de algemene vergadering van aandeelhouders
het dividend heeft vastgesteld. maar nog voor dat het dividend is uitgekeerd. Het in
sterke mate feitelijke oordeel van de Hoge Raad in HR 16 januari  1957, BNB 1957/56
en HR 14 januari 1958, BNB 1959/80 was, dat het een 'zelfstandig en van het aandeel
los te denken vorderingsrecht vertegenwoordigt'. In een ander geval dat eveneens is

opgenomen in BNB 1957/56, was er alleen een dividendvoorstel maar was het
dividend nog niet vastgesteld. Belanghebbende verkocht de aandelen en had, aan
de hand van een samenstel van (rechts)handelingen, bewerkstelligd dat hij de
aandelen weer terugkocht nadat het dividend was vastgesteld en uitbetaald. Per
saldo realiseerde hij het dividend. De Hoge Raad deed een beroep op de strekking
van de desbetreffende wettelijke regeling en schaarde dit geval onder de wet als
belaste transactie. Dit is een oordeel dat in belangrijke mate gebaseerd is op een

uitleg van de norm. in HR 14 maart 1979, BNB 1979/167 en HR 15 juli 1988, BNB
1988/318 waren de aandelen verkocht terwijl er in de jaarstukken een statutair
vastgelegd primair dividend was opgenomen. Omdat de aandeelhouders geen
beslissingbevoegdheid meer hadden over een dergelijk dividend, oordeelde de
Hoge  Raad  dat het primaire dividend "zozeer vaststond,  dat de verkoop  (...)  op
een lijn dient te worden gesteld met het geval dat de verkoop had plaatsgevonden
nadat de algemene vergadering van aandeelhouders de winst- en verliesrekening
had vastgesteld". Ook dit lijkt mij weer een feitelijk oordeel. Hoewel er dus telkens

sprake is van verschillende situaties, is het oordeel in alle gevallen hetzelfde,
namelijk dat er een belast dividend is.63

Het verschil in invalshoek kan ook betrekking hebben op de omstandigheid dat het
feitenmateriaal zodanige aanknopingspunten biedt voor een feitelijk oordeel, dat er
geen twijfel meer is over de toepasselijke rechtsnorm. Het feitelijke oordeel is dan
voldoende omdat daar het normgerelateerde oordeel min of meer automatisch op
kan worden toegepast. In het andere geval zijn er minder feitelijke aanknopings-

punten, maar schaart de rechter het geval weI onder dezelfde rechtsnorm. Hij is dan
gedwongen om de toepassing van de rechtsnorm nader te motiveren. Het verschil
kan dus ook verband houden met de mate waarin de feiten aanknopingspunten

63. Zie ook Schiessl  2002, p. 291-194.  In zijn bijdrage  aan het IFA-congres behandelt Schiessl enkele
voorbeelden over dividendstripping waaruit blijkt dat men ook in Duitsland niet altud goed onder-
scheid kan aanbrengen tussen schijnhandelingen en een meer fiscaal-economische benadering. De

vraag of sprake is van een schijnhandeling wordt evenals in Nederland. opgelost aan de hand van de
vraag of er in civielrechtelijke zin een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen. Dat betekent
echter niet dat het fiscale recht daarbij aan hoeft te sluiten. De rechter heeft in Duitsland, net als in
Nederland, bepaald dat het in bepaaide gevallen gaat om het economische eigendom (in casu van de
aandelen).Ten slotte zijn er situaties die men oplost door gebruik te maken van de antimisbruikbepa-
ling. Al met al is de aanpak van het dividendstrippen in Duitsland sterk vergelijkbaar met die in
Nederland en zien we nadrukkelijk fiscaal-economische elementen daarin terug.
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bieden voor een feitelijk oordeel en met de mate waarin de rechtsnorm zich
opdringt. Het is ook mogelijk dat rechters in een zelfde casus een andere inschatting
maken van de feitelijke werkelijkheid of van de strekking van de rechtsnorm. Ze
komen dan tot een verschillend oordeel. Het is aan de Hoge Raad om in dat geval, in
ieder geval zoveel als mogelijk, de rechtseenheid te herstellen en het uiteindelijke
oordeel te vellen. Ten slotte is het mogelijk dat rechters in - op het oog gelijk-

waardige - casus toch relevante verschillen ontdekken en een andere inschatting
maken van de relevante werkelijkheid. Daar horen uiteraard verschillende rechts-
oordelen bij.

8.4.3 Relatieve belang van invalshoek

Het is mogelijk dat hoven een verschillende invalshoek kiezen, als er vervolgens
maar geen verschil is in uitkomst in casus waarin geen relevante verschillen zijn te
onderkennen. Voor de onderhavige materie is met name van belang dat de rechters
een andere invalshoek kiezen. Kennelijk maken ze dus een andere inschatting van de
relevante werkelijkheid. Methodologisch lijkt dat ongewenst, maar in de praktijk is
het niet altijd te vermijden. Desalniettemin is het dan nog steeds mogelijk dat ze tot
een zelfde oordeel komen. Weliswaar hanteren ze dan een andere invalshoek, maar
dan blijft het mogelijk om tot een gelijk oordeel te komen.

Hof Amsterdam stelt in BNB 2000/126 weliswaar vast dat de verkoper (belang-
hebbende) wist dat de koper zou gaan afkopen en hem uit die opbrengst zou
betalen, maar laat zwaarder wegen dat belanghebbende geen betrokkenheid heeft
gehad bij het bereiken van het uiteindelijke resultaat, namelijk de afkoop en betaling
daaruit. De Hoge Raad is het met die motivering niet eens en bewandelt een andere
route. Opmerkelijk is echter dat de Hoge Raad kennelijk niet meer mee laat wegen
dat hij in datzelfde arrest overweegt dat voor een zelfstandige fiscaalrechtelijke
kwalificatie "niet noodzakelijk is dat belanghebbende partij is geweest bij of anders-
zins heeft deelgenomen aan alle handelingen die tot dat resultaat hebben geleid".

Het bijzondere in deze casus was dat de gehele opzet was voorbereid en werd
uitgevoerd door tussenpersonen die niet alleen de belangen van de verkoper
behartigden, maar tevens de koper zodanig contractueel hadden vastgelegd dat
deze zich niet kon onttrekken aan de afkoop en de betaling daaruit. Naar mijn
inschatting had de Hoge Raad dan ook kunnen oordelen dat er een zodanige
samenhang was tussen de (rechts)handelingen. dat reeds vooraf vaststond wat het
uiteindelijk resultaat zou zijn en er geen zelfstandige betekenis aan de afkoop
toekomt.64 Via een andere route zou dit tot een gelijke behandeling hebben geleid
van gelijke gevallen.65

64. Vgl. HR 14 december 2001, nr. 36 365, BNB 2002/208, r.0.3.6.
65. Het lijkt er op dat de Hoge Raad zich bij de behandeling van deze twee casus heeft laten inperken
door het feit dat de oordelen van het Hof een behoorlijk feitelijk karakter hadden en wellicht daarom
niet cassabel waren (artikel 79 Wet op de rechterlijke organisatie). Zoals uit de hoofdtekst blijkt, was
dat naar mijn mening niet nodig geweest.
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De vraag komt op of het methodologisch - of anderszins - bezwaarlijk is dat rechters
een andere invalshoek kiezen. De uiteindelijke beslissing kan worden gebaseerd op
een oordeel over de uitleg van de feiten en de andere keer vanuit de strekking van de
rechtsnorm. Het lijkt er op dat de keuze van de rechter om de ene of de andere route
te nemen vrij willekeurig is.

Theoretisch bezien lijkt die willekeurige keuze onwenselijk, maar in de praktijk is die
keuze niet zo willekeurig. De rechter heeft namelijk te beslissen in een bepaaide
casus. Hij dient te beslissen wat in die casus het recht is en heeft daarbij te werken
met de feiten van de casus en de mogelijk toepasselijke rechtsregels. Daarbij zal zich
een bepaalde beslissing op een gegeven moment opdringen en dringt zich tevens
een onderbouwing voor die beslissing op. De beslissing die zich opdringt is niet
alleen afhankelijk van de feiten en de mogelijk toepasselijke rechtsregels, maar bij
moeilijke gevallen zeker ook van de doelen. belangen en beginselen die aan de
belastingheffing ten grondslag liggen en als gevolg daarvan van de rechtsbeginselen
en het voor de desbetreffende casus relevante wettelijke kader.66 In gelijke casus
hebben rechters dus te maken met een zelfde beoordelingskader. Indien we de
beslissing centraal stellen over wat het recht in dat geval is en er gelijke beslissingen
vallen, is de techniek of invalshoek die daarbij wordt gehanteerd van minder belang,
omdat de feiten en rechtsnormen op een min of meer gelijke wijze in de beslissing
zijn meegewogen. Ook in deze specifieke casus hebben de feiten immers invloed
gehad op de keuze en de uitleg van de rechtsnorm en heeft de rechtsnorm invloed
gehad op de keuze en de uitleg van de feiten. Ze bernvloeden elkaar wederzijds en
beide invalshoeken lopen naadloos in elkaar over.

8.4.4 Feitelijke werkelijkheid ook normgerelateerd

De vaststelling van de uiteindelijke rechtswil van partijen en daarmee van de inhoud
van de rechtsverhouding, is een civielrechtelijke kwestie (zie onderdeel Z5.6). Men
zou dan ook verwachten dat een dergelijk oordeel, ondanks de condusie in het
vorige onderdeel. geen relatie heeft met de toepassing van de fiscale norm. Dit is
echter onjuist. Ook de vaststelling van een feitelijke werkelijkheid is in zekere mate
normgerelateerd. ik zal dit nader toelichten.

De op de rechtsgevolgen gerichte wil van partijen kan, zoals we hebben gezien,
beslissend zijn voor de fiscale interpretatie van rechtshandelingen. interpretatie-
vragen houden verband met de uitleg van dergetijke rechtshandelingen. Belasting-
plichtige verdedigt dat de rechtswil is gericht op A terwijl de rechter tot het oordeel
komt dat B is gewild. Ik parafraseerde Langereis met de opmerking dat de rechter
partijen beter begrijpt, dan zij zichzelf begrijpen. Hoe is het echter mogelijk dat een
rechter dat beter kan beoordelen lian de handelende partijen zelf? Partijen weten
toch per definitie beter dan anderen wat zij willen? En toch komt de rechter tot een
afwijkend oordeel.

66. Zie onder meer onderdeel 5.1.
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Het gegeven dat de rechter een afwijkend oordeel kan vellen, houdt verband met het
feit dat hij uit het feitenmateriaal een geobjectiveerde werkelijkheid moet destille-
ren. Aan de hand van het feitenmateriaal reconstrueert hij wat in de desbetreffende
situatie - objectief bezien - de rechtswil van partijen is geweest. In dat kader heb ik
de problematiek geschetst over het verschil tussen een geldlening en een kapitaal-

verstrekking. In een reeks van arresten heeft de Hoge Raad beslist. dat voor de vraag
ofeen geldverstrekking als een geldlening dan wel als een kapitaalverstrekking moet
worden aangemerkt. in beginsel de civielrechtelijke vorm doorslaggevend is.

67

Daarop formuleert de Hoge Raad drie uitzonderingen:
-  er is in schijn een lening maar in werkelijkheid een kapitaalverstrekking;
-  de lening is verstrekt onder zodanige voorwaarden dat de schuldeiser met het

door hem uitgeleende bedrag in zekere mate deel heeft in de onderneming van
de schuldenaar: en

-  de lening is verstrekt onder zodanige omstandigheden dat aan de daaruit voort-
vloeiende vordering, naar de uitlener reeds aanstonds duidelijk moet zijn
geweest. voor het geheel of voor een gedeelte geen waarde toekomt.

De drie uitzonderingen hebben allen betrekking op een situatie waarin de rechtswil
van partijen is gericht op een geldverstrekking die meer het karakter heeft van een

kapitaalverstrekking dan van een geldlening. In alle gevallen hebben partijen echter
de vorm gekozen van de geldlening. In het eerste geval wisten ze dat de vorm van de
geldlening onjuist was. In de andere twee gevallen leefden ze kennelijk in de
veronderstelling dat hun wil was gericht op het verstrekken van vreemd vermogen
en hebben zij om die reden hun rechtsverhouding als een geldlening vorm gegeven.
De rechter beslist echter aan de hand van een aantal objectieve omstandigheden of
de rechtswil van partijen op een kapitaalverstrekking is gericht. Deze objectieve
omstandigheden zijn de maatstaven langs welke het verschil kan worden bepaald
tussen een kapitaalverstrekking en een geldlening. De beslissing van de rechter
omtrent de rechtswil is niet gebaseerd op de subjectieve mening van de handelende

partijen, maar op een geobjectiveerd oordeel over de relevante feiten.

De maatstaven die de rechter gebruikt om te beoordelen of er een kapitaalverstrek-
king is of een geldlening, zijn niet willekeurig gekozen. Het fiscale recht maakt
namelijk onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen. Dit verschil is onder meer
van belang omdat de vergoeding over de verstrekking van eigen vermogen niet
aftrekbaar is en van vreemd vermogen weI. De maatstaven die de rechter hanteert en
de objectieve omstandigheden die in dat kader relevant zon, bieden het toetsings-
kader voor het antwoord op de vraag of de rechtswil van partijen is gericht op een
kapitaalverstrekking of een geldlening. Het is dus onvermijdelijk dat het feitelijke
oordeel dat wordt geveld bij een interpretatiegeschil, rrtede wordt befnvioed door de

toepasselijk geachte rechtsnorm.68

6Z Zie o.a. HR 10 augustus 2001, nr. 36 662, BNB 2001/364.
68. Daarmee betoog ik niet dat elke beslissing van de rechter een rechtsoordeel is. Zoals ik in onderdeel

5.4 al heb toegelicht, is het in dergelijke gevallen zeer wei mogelijk dat de nadruk van de beslissing ligt
in het oordeel over de feiten.
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8.4.5 Objectivering feiten vanuit de rechtsnorm

Deze geobjeaiveerde benadering van de feiten en van de rechtswil van partijen,
geldt ook voor een samenstel van rechtshandelingen. Bijzonderheid daarbij is echter,
dat er niet alleen verschil van mening kan zijn over de vraag of de rechtsgevolgen
van het eindresultaat zijn beoogd, maar ook over de route die is bewandeld. Is het
immers niet verdedigbaar dat de wil van partijen is gericht op de rechtsgevolgen van
het eindresultaat maar ook op die van de individuele rechtshandelingen? En zo ja,
waarom is de rechtswil die is gericht op het eindresultaat dan beslissend?

Als voorbeeld neem ik weer de casus van HR 23 april 1997, BNB 1997/233. Waarom
oordeelt de Hoge Raad dat de rechtswil die is gericht op het eindresultaat (een
kapitaalverzekering tegen koopsom) in dat geval beslissend is? Evenals bij de vraag
over de geldverstrekking, zal de rechter aan de hand van objectieve omstandigheden
beoordelen welke rechtswil doorslaggevend is. Ook nu is die vraag enkel relevant in
het licht van de desbetreffende fiscale rechtsnormen. In afwijking van de casus met
de geldverstrekking zijn er nu meerdere denkbare rechtswillen aan te wijzen. De
vraagstelling wijzigt daardoor. Het gaat niet meer om de vraag op welke rechts-
gevolgen de rechtshandeling is gericht. De vraag is in dit geval welke rechtsgevolgen
moeten prevaleren; die van de verschillende rechtshandelingen of die van het
samenstel van rechtshandelingen.

Hiervoor is geconstateerd dat rechtsnormen in het belastingrecht veelal betrekking
hebben op losse (rechts)handelingen. De rechtsnormen zijn bedoeld voor die
situaties waarin de desbetreffende rechtshandeling tussen partijen. en in het maat-
schappelijke verkeer, betekenis heeft. Het lijkt mij dat die betekenis weI aan
bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen. Het moet gaan om een volwaardige rechts-
handeling; een rechtshandeling die zelfstandige betekenis heeft. Het kan niet de
bedoeling zijn om fiscale gevolgen te verbinden aan (rechts)handelingen die weinig
relevantie hebben voor partijen. Dit is in het bijzonder van belang als de rechts-
handeling onderdeel uit maakt van een samenhangende reeks van (rechts)hande-
lingen. Zoals we eerder al hebben vastgesteld, moeten rechtsnormen in bepaalde
gevallen immers naar hun strekking worden uitgelegd. Dit kan bij een samenstel van
(rechts)handelingen betekenen, dat de rechtsnormen ook op gevallen betrekking
hebben die qua vorm niet lijken te passen maar die er materieel wel mee gelijk zijn
te stellen.

AIs met een samenstel van (rechts)handelingen een eindresultaat wordt bereikt,
dient afgewogen te worden of de rechtsgevolgen van de individuele (rechts)hande-
lingen voldoende zelfstandige betekenis hebben in vergelijking met de rechtsge-
volgen van het eindresultaat. Vertaald naar de casus HR 23 april 1997, BNB 1997/233:
hebben de rechtswil die is gericht op het overeenkomen van de lijfrenteverzekering
en de rechtswil die is gericht op het overeenkornen van een kapitaalverzekering
tegen koopsom. voldoende zelfstandige betekenis in vergelijking met de wil die is
gericht op de rechtsgevolgen van een overeenkomst van kapitaalverzekering tegen
koopsom?
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Het antwoord op deze vraag is dus mede afhankelijk van de toets of er voldoende
zakelijke motieven zijn voor de individuele rechtshandelingen. In dat kader dient
tevens te worden beoordeeld of het rechtsgelijkheidsbeginsel ertoe dwingt. om de
rechtswil centraal te stellen die gericht was op het eindresultaat van de reeks van
rechtshandelingen. We herkennen hierin ook de argumenten die zijn gebruikt om de
gebruikelijke vorm te hanteren, in het geval dat er gerede twijfel bestaat over de
precieze rechtswil van partijen.

8.4.6 Toetsing aan rechtszekerheid

Als nu, zoals hiervoor, op grotendeels feitelijke gronden tot het oordeel wordt
gekomen dat de uiteindelijke rechtswil van het samenstel van (rechts)handelingen
als uitgangspunt moet worden genomen, is de vraag aan de orde of dit niet strijdig is
met het beginsel van rechtszekerheid. In onderdeel 8.2.5 heb ik hier ook al aandacht
aan besteed, maar dan vanuit een normgerelateerde invalshoek. De argumentatie
veschilt echter niet.

Een eenvoudig antwoord op de vraag zou zijn om die strijdigheid te ontkennen met
als argument dat een feitelijke vaststelling dat casus al of niet aan elkaar gelijk zijn,
nooit kan leiden tot rechtsonzekerheid. Het zijn immers weI of geen gelijke gevallen.
Daar kan tegen in worden gebracht dat het uiteindelijke oordeel ook verband houdt
met de toepassing van een fiscale rechtsnorm. Het gebrek aan kenbaarheid en de
behoefte aan rechtszekerheid vloeit dan echter voort uit de onverwachtheid van de
toepasselijkheid en/of uitleg van de rechtsnorm, en niet van de uitleg van de feiten.

Er is echter nog een andere reden waarom de rechtszekerheid mogelijk een rol
speelt. Met name bij een samenstel van (rechts)handelingen kan men onbewust een
onjuiste rechtsvorm hanteren. Men is zich niet (of althans onvoldoende) bewust van
de mogelijkheid dat de rechtsverhouding op een andere wijze wordt uitgelegd. De
onverwachtheid houdt in dergelijke gevallen dus geen verband met de rechtsnorm,
maar met het gegeven dat men zich heeft vergist in de rechtsverhouding die men in
werkelijkheid heeft beoogd. Mag men uit een oogpunt van rechtszekerheid dan
rekenen op bescherming en op toepassing van de rechtsnorm die men voor
ogen had? Ik meen van niet. Dit is namelijk dezelfde vraag als de vraag of de
rechtswil van partijen het karakter van de rechtshandeling bepaalt of dat dit wordt
bepaald door het fiscale motief. De beslissing is immers onverwacht omdat men zich
heeft gebaseerd op het fiscale motief terwijl  men zich had moeten realiseren dat de
rechtswil van belang is. De feiten liggen bovendien in de beinvioedingssfeer van
partijen zelf. Zij kunnen hun eigen rechtsverhouding creeren zodat daaromtrent bij
hen in beginsel geen onzekerheid behoeft te zijn. De uitleg van die feiten is
weliswaar aan de rechter, maar ook daarover kan in beginsel geen onduidelijkheid
zijn. De rechter zal immers proberen om de (rechts)handelingen van partijen zoveel
mogelijk te plaatsen in de onderlinge relatie van die partijen en trachten hun
bedoelingen zo goed mogelijk te achterhalen en mee te wegen.
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Mijn conclusie is dan ook (wederom) dat een beroep op rechtszekerheid. overigens
evenals een beroep op het rechtsgelijkheidsbeginsel, in principe alleen betrekking
kan hebben op de toepassing en de uitleg van het recht en niet op een feitelijk
oordeel. Daar waar de beslissing echter trekken begint te vertonen van een rechts-

oordeel, en dat kan bij de interpretatie van een reeks van (rechts)handelingen in
zekere mate het geval zijn. kan de rechtszekerheid (en ook de rechtsgelijheid) een
rol gaan spelen.

8.5 Vergelijking met wetsontduiking (fraus legis. misbruik van recht)

8.5.1 inleiding

De complexbenadering bevat een drietal elementen dat ook aan de orde is bij de
toepassing van fraus legis (misbruik van recht). Ten eerste speelt ook bij fraus legis
de vraag of doel en strekking van de wet (het normvereiste) moet leiden tot gelijke

behandeling van, bij eerste beschouwing, ongelijke gevallen. In onderdeel 2.7 is er op
gewezen dat daarmee het spanningsveld tussen rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
wordt betreden; een spanningsveld dat in de complexbenadering ook aan de orde is.
Een tweede element dat ook bij fraus legis speelt, is de betekenis van fiscale en

zakelijke motieven (het motiefvereiste). in hoofdstuk 2 heb ik gewezen op de
discussie tussen subjectivisten en objectivisten naar de betekenis van het motie-
fvereiste. In het voorgaande heb ik (een deel van) de argumentatie naar voren

gebracht waarom ik geen betekenis hecht aan fiscale motieven. Een derde element
van de complexbenadering dat is terug te vinden bij fraus legis, is het feit dat wordt
uitgegaan van een samenstel van rechtshandelingen. In onderdeel 2.5 heb ik daar
aandacht voor gevraagd en geconstateerd   dat   er bij fraus legis ( nagenoeg) altijd
sprake is van meerdere, op elkaar afgestemde, rechtshandelingen.

Genoeg redenen om na te gaan hoe fraus legis zich verhoudt tot de complexbenade-

ring en in welke mate de spanningsvelden bij fraus legis zichtbaar zijn en orde-
ningsmogelijkheden kunnen bieden.  Ik zal daarbij niet uitgebreid  in  gaan  op
jurisprudentie en literatuur over fraus legis; dat is in hoofdstuk 2 al gebeurd. Het
is in deze fase de bedoeling om te onderzoeken wat het precieze karakter is van fraus

legis, waarbij ik een vergelijking zal maken met de normgerelateerde en de feitelijke
invalshoek van de complexbenadering. Daarbij zal tevens aan de orde komen wat de
overeenkomsten en verschillen zijn tussen fraus legis enerzijds en de kwalificatie en

interpretatie van feiten anderzijds.

8.5.2 Vergelijking vanuit normgerelateerde invalshoek

Rechtskarakter van fraus legis

Bij de normgerelateerde invalshoek van de complexbenadering is telkens de vraag

aan de orde of de rechtszekerheid niet teveel wordt aangetast. Deze vraag houdt
verband met de onverwachtheid van de beslissing en daarmee met de mate waarin
het recht in dergelijke gevallen kenbaar is. Voorts dient te worden getoetst of er
voldoende zakelijke motieven zijn voor de individuele (rechts)handelingen. In dit
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kader is het goed om een vergelijking te maken met de toepassing van wetsontdui-
king (fraus legis, misbruik van recht). In dergelijke situaties is immers ook sprake van
een samenstel van (rechts)handelingen met een uitkomst die nogal eens als onver-
wacht wordt ervaren en waarbij de zakelijke motieven worden getoetst.69

1Jzerman ziet de toepassing van fraus legis als een ultimum remedium voor de
rechter in het rechtsvindingproces.70 Hij bedoelt hiermee dat de rechter hier aan toe
kan komen als alle overige technieken van rechtsvinding zijn uitgeput. Ik meen dat
dit systematisch een wat verwarrende benadering is omdat het lijkt te suggereren
dat het een bijzondere vorm van rechtsvinding is. Naar mijn mening is de toepassing
van fraus legis echter geen bijzondere vorm van rechtsvinding, maar ligt het in het
verlengde van de normale rechtsvindingfactoren.

In wezen is de toepassing van fraus legis niets anders dan het afwegen van het
beginsel van de rechtsgelijkheid en het beginsel van de rechtszekerheid, waarbij de
rechtsgelijkheid uiteindelijk prevaleert. In de afweging die de rechter daarbij maakt,
zien we beide beginselen terugkomen in de drie elementen die bij de toepassing van
fraus legis worden getoetst. Het betreft een (1) samenstel van (rechts)handelingen
waarmee wordt gehandeld (2) in strijd met doel en strekking van de wet. De toetsing
aan het samenstelcriterium is een beroep op een economische benadering waarbij
het eindresultaat van de reeks van (rechts)handelingen als uitgangspunt wordt
genomen. De reden hiervoor is dat dit eindresultaat uit een oogpunt van rechts-
gelijkheid prevaleert boven het resultaat van de individuele transacties. Ook de
toetsing aan doel en strekking van de wet is gedeeltelijk terug te voeren op het
rechtsgelijkheidsbeginsel. Getoetst wordt wat de gevolgen zijn bij beoordeling van
de individuele transacties en vervolgens wordt nagegaan of de gevolgen daarvan. uit
een oogpunt van rechtsgelijkheid, in strijd komen met een andere wettelijke regeling
of de bedoeling van de desbetreffende wettelijke norm. Anderzijds bevat het
normvereiste, in samenhang met de beoordeling of (3) belastingverijdeling het
doorslaggevende motief is, een toetsing aan het rechtszekerheidsbeginsel. De
rechter onderzoekt in dit kader of de belastingplichtige mag vertrouwen op een
toepassing van de wettelijke regelingen op basis van de individuele transacties.
Aangezien wettelijke bepalingen in het algemeen worden toegepast op individuele
transacties. is het immers de vraag of een toepassing op het uiteindelijke resultaat
van het samenstel van (rechts)handelingen in casu weI kenbaar (in de zin van
voorspelbaar) is. Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord als er onvol-
doende zakelijke motieven zijn voor de individuele handelingen. Doel en strekking
van de wet zouden immers worden miskend als de individuele handelingen in
aanmerking worden genomen, omdat de toepasselijk geachte rechtsnormen be-
paalde zakelijke motieven veronderstellen, die er dus niet zijn. De vraag of een
dergelijke strekking van de bepalingen voldoende kenbaar is, is overigens een vraag

69. De hierna volgende passage is ontleend aan Nieuwenhuizen 2003, p.  1977.
70.1Jzerman 1991. zie o.a. p. 18.
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naar een objectieve kenbaarheid. Het betreft dus de vraag of een dergelijke uitleg
kenbaar/voorspelbaar had moeten zijn.71

Zoals gezegd, is een dergelijke benadering in mijn beleving geen bijzondere techniek
van rechtsvinding, maar ligt het in het verlengde van de gebruikelijke rechts-
vindingfactoren. De rechter zoekt wat in de desbetreffende casus het recht is.
Daarbij heeft hij te maken met de verschillende rechtsregels die al of niet van
toepassing zijn en met de rechtsbeginselen die in meer of mindere mate tot een
beslissing dwingen. Zijn beslissing moet passen in het bestaande recht (dimension of
fit) en de best mogelijke rechtvaardiging geven aan de bestaande rechtspraktijk
(dimension of justification).72 Het enkele feit dat de individuele transacties - op
zichzelf bezien - onder bepaalde rechtsregels vallen en tot een bepaald fiscaal gevolg
leiden, betekent niet dat andere rechtsregels, die zijn geschreven voor gevallen die
gelijkwaardig zijn aan het uiteindelijke feitelijke resultaat, uit een oogpunt van
rechtsgelijkheid niet veel meer van toepassing behoren te zijn. Deze beslissing is
gebaseerd op het rechtsgelijkheidsbeginsel en vloeit dus op een normale wijze voort
uit het recht. De toepassing van fraus legis wordt dus, net zoals de toepassing van de
kwalificatie van feiten in het licht van de fiscale norm. gebaseerd op het tot
uitdrukking brengen van de strekking van de wet in een geval dat - fiscaal bezien -
gelijkwaardig is aan een situatie die leidt tot een (op het eerste gezicht) andere
belastingheffing.73 Het beginsel van rechtsgelijkheid verlangt dan om fiscaal bezien
gelijkwaardige gevallen ook gelijk te behandelen aan de reguliere gevallen die onder
de strekking van de desbetreffende wettelijke bepaling vallen.

Het moge duidelijk zijn dat ik mij niet kan vinden in de mening van de subjectivisten
(die zelfstandige betekenis toekennen aan het motiefvereiste), maar mij schaar aan
de zijde van de objectivisten (die er geen betekenis aan toekennen). De motieftoets is
in mijn beleving geen afzonderlijk beoordelingscriterium, maar een onderdeel van
de vraag of de wetstoepassing voldoende kenbaar/voorspelbaar is; dus een onder-
deel van de toetsing in het kader van de spanning tussen rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid.74

71. Het gaat dus niet om de uitleg die de desbetreffende belastingplichtige aan de bepaling dacht te
nnogen geven.
72. Vgl. onderdeel  5.1.3.
73. Dat fraus legis in belangrijke mate normgerelateerd is, blijkt onder meer ook uit HR 11 juli 2008, nr.
43 376. BNB 2008/266. In dit arrest wordt beslist dat de verkoop door een natuurlijk persoon van een
BV aan een holding-BV waarvan het belang eveneens bij die persoon zit, voor de toepassing van artikel
103, eerste lid, Wet Vpb 1969 niet is aan te merken als een dividenduitkering. In HR 24 december 1980,
nr. 19 435. BNB 1980/331 heeft de Hoge Raad, voor de toepassing van artikel 24 Wet IB 1964, echter
beslist dat dit moet worden behandeld als een dividenduitkering. Hoewel de feitelijke situatie dezelfde
is, beslist de Hoge Raad dat deze in het ene geval wei en het andere geval niet kan worden behandeld
als een dividenduitkering. Marres merkt in zijn noot op dat de Hoge Raad in BNB 1980/331 de
desbetreffende situatie niet gelijkstelt aan een dividenduitkering, 'doch slechts de gevolgen daarvan in
de context van de inkomsten uit vermogen vergelijkbaar acht'.
74. Voor mijn andere argumenten verwUs  ik naar onderdeel  7.5.5.
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De vraag of het rechtsgelijkheidsbeginsel (op grond van een kwalificatie van de
feiten dan weI fraus legis) dwingt tot een complexbenadering, wordt mede beoor-
deeld aan de hand van de vraag welke zakelijke motieven er zijn voor de individuele
(rechts)handelingen en welke voor de reeks van (rechts)handelingen. Als er on-
voldoende zakelijke argumenten zijn voor de individuele (rechts)handelingen, moet
worden geconcludeerd dat de individuele (rechts)handelingen onvoldoende beteke-
nis hebben. De rechtsnorm die betrekking heeft op de individuele handeling, beoogt
een regeling te treffen voor (rechts)handelingen die w61 maatschappelijke betekenis
hebben. De individuele handeling is dus niet gelijkwaardig aan de (rechts)handelin-
gen waarop de rechtsnorm betrekking heeft.

Ik voel mij in deze gesteund door de beslissingen van het Hof van Justitie EG waarin
misbruik van recht aan de orde komt, en met name de opbouw die het Hof hanteert. In
onderdeel 2.4.3 heb ik geconstateerd dat het Hof een andere opbouw hanteert dan de
Hoge Raad. Het Hof stelt eerst vast wat de bedoeling is van een bepaalde rechtsnorm en
bouwt vervolgens vanuit die bedoeling zijn betoog verder op. Het Hof betoogt dan dat
een rechtsnorm. naar zijn bedoeling, een bepaald werkingsgebied bestrijkt en dat de
norm ook enkel betrekking heeft op situaties die zich in dat gebied voordoen. De Hoge
Raad oordeelt over het algemeen alleen maar wat nu juist niet de bedoeling van de
bepaling is en wat zich kennelijk buiten de reikwijdte van de bepaling bevindt. Het Hof
van Justitie EG plaatst daarmee fraus legis veel nadrukkelijker in de hoek van de
'normale' technieken van rechtsvinding; een rechtstreekse toepassing van doel en
strekking van de wet op de desbetreffende casus. De Hoge Raad zet fraus legis, naar
mijn mening ten onrechte, neer als een 'bijzonder' rechtsmiddel.

Een ander aspect waarin ik word gesteund door het Hof van Justitie EG betreft de
vraag wat de betekenis is van de zakelijke motieven. Het Hof stelt in zijn beslissingen
vast dat de desbetreffende rechtsnorm tot doel heeft om situaties te treffen die
realiteitswaarde hebben. In de zaak Cadbuiy Schweppes, waarin de vrijheid van
vestiging aan de orde was, overweegt het Hof dat de vennootschap er 'werkelijk'
moet zijn gevestigd en er 'daadwerkelijk' economische activiteiten moet uitoefenen.
De realiteitswaarde van bepaalde handelingen wordt van belang geacht, ter bepaling
van het antwoord op de vraag of doel en strekking van de wet zijn miskend. Deze
realiteitstoets is naar mijn mening dezelfde als de toets of de individuele handelin-
gen voldoende zelfstandige maatschappelijke betekenis hebben.

Het is de vraag of men in het Verenigd Koninkrijk mijn gedachte integraal wenst te
volgen. Vast staat dat de rechters in het Verenigd Koninkrijk de rechtszekerheid
belangrijk vinden. Dit blijkt onder meer uit een recente uitspraak van 2008 inzake
Weald Leasing. In die zaak toetst de rechter de voorwaarden die het HvJ EG heeft

geformuleerd in Halifax omtrent misbruik van recht, aan de desbetreffende casus. De
rechter stelt expliciet vast dat er niet alleen strijd moet zijn met doel en strekking
van de wet of regelgeving, maar ook dat er sprake moet zijn van onzakelijke
transacties. De gedachte van de rechter is dat ook bij onzakelijk handelen men
moet kunnen vertrouwen op een (redelijke) wetsuitleg. Op zichzelf bezien is
deze constatering juist. Het is immers mogelijk dat rechtsnormen zodanig zijn
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' geformuleerd dat ze van toepassing zijn. ongeacht de motieven die ten grondslag

liggen aan de (rechts)handelingen. Het betreft dan waarschijnlijk rechtsnormen die
enkel aanklampen bij de vorm waarin de (rechts)handelingen zijn gegoten. Veel
rechtsnormen zijn echter geschreven voor situaties met een bepaalde maatschap-
pelijke of economische betekenis, anders dan de enkele (civielrechtelijke) vorm. In
die gevallen zal men, in ieder geval naar mijn mening de zakelijkheid moeten
toetsen die de rechtsnorm vereist/veronderstelt Met de term 'zakelijkheid' bedoel ik
hier dan uiteraard,  dat  men zich afvraagt  of de (rechts)handelingen voldoende
zelfstandige maatschappelijke betekenis hebben.

Verschillen tussen fraus legis en kwalificatie
Het verschil tussen fraus legis en kwalificatie is. dat bij fraus legis wei en bij
kwalificatie niet getoetst moet worden of belastingverijdeling het doorslaggevende
motief is geweest.75 We hebben echter geconstateerd dat het fiscale motief niet van
belang is. De toets heeft een andere betekenis. Er wordt een tegenwicht mee
geboden voor een wetsuitleg die in de desbetreffende situatie niet zonder meer
kenbaar behoefde te zijn. Ook hier zien we dat die toets wordt ingevuld door de
zakelijke motieven van de individuele (rechts)handelingen af te zetten tegen die van
de reeks van (rechts)handelingen. Indien er voldoende zakelijke argumenten zijn
voor de individuele (rechts)handelingen, mocht belastingplichtige vertrouwen  op
toepassing van de rechtsnormen die betrekking hebben op die individuele (rechts)
handelingen. Als die argumenten echter ontbreken of onvoldoende zwaar wegen,
mag men er niet op vertrouwen dat de desbetreffende rechtsnormen van toepassing
zijn. Bij een kwalificatie van de feiten in het licht van de fiscale norm. is de
toepassing van de rechtsnorm in de desbetreffende casus kennelijk meer kenbaar/
voorspelbaar. Bij fraus legis is die toepassing niet of onvoldoende kenbaar. Dit vereist
een zwaardere toetsing van de zakelijkheid van de argumenten voor de (reeks van)
handelingen, dan bij een 'normale' kwalificatie van de feiten. Ik zie dit dan ook als
het wezenlijke verschil tussen beide rechtsvindingtechnieken.

Ik ben het dan ook niet eens met Farmer die stelt dat het gebruik van dit rechts-
middel overbodig is. "because it is possible to achieve the same results using the
normal standard purposive interpretation. which assures more legal certainty".76 Ik
deel zijn mening dat een zelfde resultaat kan worden bereikt met de toepassing van
de gebruikelijke rechtsvindingsfactoren. Een 'normale' wetsuitleg of fiscale kwalifi-
catie van de feiten kan immers logischerwijs ook de rechtsgevolgen hebben bij
toepassing van fraus legis. Maar dat er daarmee meer rechtszekerheid ontstaat,
betwist ik. Hij draait de zaak daarmee namelijk om. Het oordeel dat de rechter wil
vellen, heeft kennelijk een zekere mate van onverwachtheid. Indien hij van mening
is dat de beslissing onvoldoende kenbaar is, zal hij zich extra willen verantwoorden
en de zwaardere toetsing van fraus legis hanteren.

75. Zie ook Wattel in zijn noot onder HR 26 mei 1993, nr. 29 033. BNB 1993/245 en als A-G in zijn
conclusie van 11 december 2002, onderdeel 5.7 (HR 15 juni 2007, nr. 37 641-37 648, BNB 2007/250).
76. Pantavignia 2009, p. 168.
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Wanneer moet nu de techniek van kwalificatie worden toegepast en wanneer fraus
legis777 Het antwoord op die vraag is niet op voorhand te geven.78 Bij een samenstel
van (rechts)handelingen is niet zonder meer kenbaar, dat een rechtsnorm van
toepassing is die betrekking heeft op het samenstel van (rechts)handelingen. Dit
doet zich voor bij een fiscaalrechtelijke kwalificatie van het samenstel van (rechts)
handelingen. maar ook bij fraus legis. Het verschil tussen beide technieken heeft
betrekking op de mate waarin de toepassing van de desbetreffende rechtsnorm
kenbaar wordt geacht. Bij fraus legis is die kenbaarheid zo beperkt. of. anders
gezegd, is de toepassing van die bepaling in dat geval - objectief bezien - zo
onverwacht, dat daaraan alleen kan worden toegekomen als onomstotelijk vast komt
te staan dat er onvoldoende zakelijke motieven zijn voor de individuele handelingen.
De werkelijke zakelijke motieven waren gericht op het eindresultaat. Bij 'kwalificatie'
zit het onverwachte in het feit dat het eindresultaat van het samenstel van (rechts)
handelingen wordt genomen in plaats van de individuele (rechts)handelingen.
Uitgaande van dit eindresultaat kan in grotere mate worden verwacht welke rechts-
norm van toepassing is. Uiteraard zal de rechter de behoefte voelen om de toepas-
sing van die rechtsnorm nader te motiveren. Er zit in die toepassing immers ook een
zekere mate van onverwachtheid. Bovendien zal de toepassing worden ervaren als
een analogische of teleologische wetsuitleg en dus zal hij vaak een beroep doen op
doel en strekking van de rechtsnorm. Het verschil met fraus legis is echter dat de
uitleg van de rechtsnorm en de toepassing daarvan in het desbetreffende geval. nog
minder voorspelbaar was. In beide technieken is de uitleg van de rechtsnorm en de
toepassing daarvan in het desbetreffende geval in zekere mate onvoorspelbaar en
behoeft die toepassing nadere motivering. Bij fraus legis is die onvoorspelbaarheid -
en daarmee de aantasting van de rechtszekerheid - echter zo sterk, dat de rechts-
bescherming van de contribuabele extra aandacht verdient. Er is naar mijn mening
dan ook geen principieel verschil tussen beide technieken. maar een gradueel
verschil.79 Het is aan de rechter om te oordelen in welke mate hij verantwoording
moet afleggen en, als gevolg daarvan, welke techniek hij moet hanteren.

7Z In de eerder beschreven BTW-casus inzake de vooraftrek op medische apparatuur (Hof Amsterdam,
17 november 2008. nr. 07/1012-07/1016, V-N 2009/15.21), hanteert de rechtbank een argumentatie die
lijkt op een fiscaairechtelijke kwalificatie van de feiten, terwijl het Hof zich in dezelfde casus baseert op
de toepassing van misbruik van recht (fraus legis).
78. In de praktijk  is het zelfs regelmatig de vraag welke methode de rechter heeft gehanteerd,
bijvoorbeeld bu de arresten van de Hoge Raad in HR 18 mei 1994. nr. 28 293. BNB 1994/252 en HR
18 mei 1994. nr. 28 296, BNB 19941253 en de noot van Wattel.
79.Zie in dit kader bijvoorbeeld HR 11 juli 2008, nr. 43 376, BNB 2008/266. In die casus is een
geldlening omgezet in een lijfrenteverplichting. De Hoge Raad beslist dat de lijfrenteverplichting, met
een beroep op een fiscaairechtelijke kwalificatie, niet kan worden behandeld als een geldlening in de
zin van artikel 10a, tweede lid, Wet Vpb 1969. In een daaropvolgende overweging stelt de Hoge Raad
echter weI vast dat verwijzing moet volgen om te onderzoeken of de doorslaggevende reden voor de
omzetring van de geldlening in de lijfrente was gelegen in de verijdeling van de toepassing van de
desbetreffende wettelijke bepaling. Onder omstandigheden - onvoldoende compenserende heffing bij
de contractspartij - kan dit volgens de Hoge Raad leiden tot strijd met doel en strekking van die
bepaling.
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Het is de vraag of er nog een ander verschil is tussen beide technieken. De
formulering bij kwalificatie dat er sprake is van het tot uitdrukking brengen van
doel en strekking van de wet, is namelijk anders dan bij fraus legis waar wordt
gesproken van 'strijd met' doel en strekking van de wet. Volgens mij is dit verschil in
formulering niet wezenlijk anders dan het al eerder gesignaleerde verschil. Het
houdt naar mijn mening verband met het feit dat bij fraus legis er wordt uitgegaan
van een 'normale' toepassing van de wettelijke regelingen; dus een 'normale' uitleg
van de regelingen op grond van het beginsel van rechtszekerheid. Het rechtsgelijk-
heidsbeginsel dwingt echter tot de toepassing van andere regelingen. om een
resultaat te voorkomen dat strijdig is met doel en strekking van de wet. Bij
kwalificatie is het uitgangspunt anders; het is wat 'neutraler'. Bij kwalificatie worden
beide beginselen afgewogen en leidt het rechtszekerheidsbeginsel tot een uitleg
waarbij de strekking van de uiteindelijk toegepaste rechtsnorm tot uitdrukking
wordt gebracht. Het verschil is dus ook terug te voeren op de omstandigheid dat
de kenbaarheid van het recht door de rechter anders wordt ingeschat. De rechter
brengt dit in zijn motivering tot uitdrukking door bu fraus legis te laten zien dat een
ander oordeel niet past bij doel en strekking van de wet. lk ben dan ook van mening
dat het alleen een verschil in verantwoording van de beslissing is. In HR 15 december
1999. BNB 2000/126 oordeelt de Hoge Raad uiteindelijk: "Van strijd met doel en
strekking van de wet (...) is geen sprake". Zonder te toetsen aan de criteria van fraus
legis, in een geval waarin een fiscaalrechtelijke kwalificatie wordt gehanteerd, wordt
toch de formulering 'strijd met' gebruikt. Ik deel derhalve de mening van A-G
Moltmaker dat het "geen afzonderlijke eis (is), maar een conclusie, een conclusie
welke volgt uit 'de gegeven omstandigheden' ".80 Toepassing van fraus legis is een
rechtstreekse toepassing van doel en strekking van de wet op de desbetreffende
casus.

Ter relativering van het verschil tussen kwalificatie en fraus legis wijs ik er op dat
een regelmatige toepassing van fraus legis in een bepaalde situatie. tot gevolg heeft
dat de desbetreffende rechtsgevolgen in toenemende mate kenbaar worden. Het
fiscale forum zal zich steeds sterker bewust worden van de strekking van de
toegepaste bepaling. In de rechtspraktijk zullen nieuwe aanknopingspunten worden
gevonden voor de argumenten die aan de beslissing, en daarmee aan hetgeen dat als
recht wordt ervaren, ten grondslag liggen. Het is dan denkbaar dat op een zeker
moment de motivering voor de beslissing alsnog wordt gebaseerd op een (fiscaal-
rechtelijke) kwalificatie van de feiten. De gedachte hierachter is, dat als de strekking
van een rechtsnorm in toenemende mate voorspelbaar is en men zich veel meer
bewust is van het recht in dergelijke situaties, de belastingplichtige geen bijzondere
bescherming meer nodig heeft op grond van het rechtszekerheidsbeginsel. Hij kon
immers weten wat de rechtsgevolgen zon.

in de praktijk is soms ook zichtbaar dat de rechter zich al in het schemergebied
tussen beide technieken bevindt.81 De jurisprudentie van de Hoge Raad op het

80. HR 21 november 1984, nr. 22 092. BNB 1985/32. p. 162 (conci. A-G Moltmaker).
81. De hierna volgende passage is ontleend aan Nieuwenhuizen  1999, p. 164 e.v.
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terrein van fraus legis is een richting in gegaan, waarbij bepaalde samenstellen van
(rechts)handelingen die leiden tot een structurele vermindering van de te betalen
belasting. geacht worden in strijd te zijn met doel en strekking van de wet. Het
betreft dan die constructies die, afgezien van fiscale aspecten, geen reele praktische
betekenis hebben. In de jurisprudentie rondom de zogenoemde kasgeldconstructies
is deze ontwikkeling goed te zien. In een aantal casus waarover de Hoge Raad in
1990 besliste, was sprake van een verkoop van een vennootschap of een onderne-
ming waarbij de betrokken belastingplichtige uiteindelijk het volledige belang had
behouden bij de vennootschap of de onderneming.82 Als de koopsom vervolgens
kon worden voldaan uit de verkochte vennootschap of onderneming, was er in
beginsel sprake van fraus legis. In die gevallen werd min of meer verondersteld dat
belastingverijdeling het doorslaggevende motief was. De bewijslast van het tegen-
deel kwam. weliswaar niet formeel maar weI feitelijk, bij belanghebbende te liggen.
In latere jurisprudentie kwamen casus aan de orde waarbij het belang niet volledig
behouden bleef. De Hoge Raad oordeelde dat als het belang niet geheel of nagenoeg
geheel was behouden, er in beginsel geen sprake was van fraus legis. 3 Indien echter
de inspecteur aannemelijk kon maken dat de overnemers onderdeel waren van een
met de overdrager samenwerkende groep, was er w61 sprake van fraus legis. We zien
in deze arresten dat het motiefvereiste, en met name de bewijslast voor het motief,
wordt gekoppeld aan de mate waarin de casus afwijkt van de basisconstructie.
Weliswaar behelst dit vooralsnog een benaderingswijze waarbij de bewijslast anders
wordt verdeeld, maar het is onderdeel van een ontwikkeling waarin de mate waarin
de belastingplichtige moet worden beschermd, afhankelijk wordt gesteld van
objectieve criteria.84 Des te minder materieel belang kan worden toegekend aan
de (rechts)handelingen. des te meer het voorspelbaar is dat het rechtsgelijkheids-
beginsel tot een andere rechtsnormtoepassing dwingt en des te minder belang
wordt gehecht aan de bescherming van de belastingplichtige. Ook hieruit komt naar
voren dat er geen principieel verschil kan zijn tussen fraus legis en kwalificatie, maar
slechts een gradueel verschil.

Ten slotte nog een opmerking over de dialectiek tussen feiten en rechtsnormen. In
onderdeel 8.4.3 is beschreven dat de benadering van een casus vanuit de normge-
relateerde of de feitelijke invalshoek weliswaar kan verschillen, maar in gelijk-
waardige gevallen toch tot een zelfde rechtsoordeel kan worden gekomen omdat
het beoordelingskader gelijk is. De vergelijking van kwalificatie met fraus legis
maakt duidelijk dat er ook op dat terrein een zelfde beoordelingskader is. Alleen
zit er een gradueel verschil in de mate waarin de rechtszekerheid een rot speelt.
Voorts kan worden geconcludeerd dat er in de loop van de tijd een verschuiving kan
optreden van fraus legis naar kwalificatie. Aldus ontstaat een totaalbeeld dat in-
houdt. dat technieken van rechtsvinding weliswaar kunnen verschillen. maar ook

82. HR 11 juli 1990, nr. 25 579, 25 655, 25 687.26 306, BNB 1990/290-293.
83. HR 4 mei 1994, nr. 28 407,28 408, 29 087, BNB 1994/249-251.
84. In de beschreven jurisprudentie worden de objectieve criteria zelf overigens een soort normatief
kader (een set van rechtsnormen). Dit onderstreept nog eens de dialectiek tussen rechtsnormen en
feiten.
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dat ze in elkaar overlopen. De reden hiervoor is dat het beoordelingskader (doelen,
belangen, rechtsbeginselen en wettelijke regelingen in relatie tot het feitencomplex)
telkens hetzelfde is. Er ontstaan verschillen omdat in het ene geval de beslissing zich

opdringt vanuit het feitenmateriaal en in het andere geval vanuit de rechtsnorm, en
als de beslissing zich vanuit de rechtsnorm opdringt. de mate van kenbaarheid van
het recht kan leiden tot een verschil in benadering.

8.5.3 Vergelijking vanuit feitelijke invalshoek

Indien de complexbenadering wordt gebaseerd op een feitelijke invalshoek, is
meestal sprake van een casus waarbij twee of meer civielrechtelijke rechtshandelin-
gen met elkaar samenhangen. De uitleg van de inhoud van het samenstel van
rechtshandelingen staat ter discussie. Als uitgangspunt geldt hierbij dat moet
worden beoordeeld wat de precieze rechtswil is geweest van partijen. Zoals al
eerder betoogd, is dit - in ieder geval in beginsel - niet gebaseerd op het rechts-
gelijkheidsbeginsel. Er is echter ook geconstateerd dat dit beginsel wel in zekere
mate een rol speelt. De vraag kan namelijk worden gesteld of er bij casus die optisch
van elkaar verschillen, toch sprake is van gelijkwaardige rechtswillen? Het antwoord
op deze vraag is mede afhankelijk van de zakelijke motieven voor de individuele
rechtshandelingen. In gevallen waarin er discussie - of'gerede twijfel' - is over de
precieze rechtswil, kan mede aan de hand van eventuele zakelijke motieven worden
beoordeeld wat de betekenis is van de individuele stappen. Er lijkt dus een overeen-
komst te zijn met de techniek die wordt gehanteerd bij fraus legis.

Ook Thuronyi vraagt zich af of het vaststellen van schijnhandelingen (de feitelijke
invalshoek) niet erg veel lijkt op gevallen van fraus legis (de normafhankelijke
invalshoek). '*This tendency of simulation to slide into abuse of law can be explained
bij the factual context of many tax cases. The doctrine of simulation calls for rejecting
the feigned transaction in favour of the true intention of the parties. However. in
self-cancelling tax avoidance transactions. it seems that the true intention of the
parties is to do precisely nothing of economic substance. Can it be said. therefore,
that the doctrine of simulation calls for disregarding such a transaction?"85

Een tweede vergelijking is dat de rechter de rechtshandeling kiest die zo dicht
mogelijk aan ligt tegen de door partijen gehanteerde vorm. Uiteindelijk moet het dus
de gebruikelijke, naastliggende vorm zijn die hij kiest. De methodiek lijkt daarmee
op 'conversie in de naastliggende rechtsverhouding', zoals dat bij fraus legis
gebeurt.86 Er zijn echter ook verschillen.

85.Thuronyi 2003. p. 160. Vgl. Tiley 1988, p. 66."Boyd v. Commissioner: although stated in terms of
the sham transaction doctrine the conclusion might be better regarded as a pure step transaction, in
which case it may well be open to the United Kingdom courts to reach a similar result In using their
freer approach to the interpretation of tax legislation the United States courts - and the I.RS. - have
ended a position remarkably similar to the United Kingdom:
86. Vgl. Uzerman  1991,  p.  93  e.v.
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Alvorens daar op in te gaan, merk ik op dat de terminologie 'conversie' en
'naastliggende vorm' niet zuiver is. in het voorgaande meen ik voldoende te hebben
beargumenteerd, dat de rechtsvinder zich bezighoudt met:
-   het vaststellen of betwisten van de realiteit van onderdelen van het feitencom-

plex:

- het vaststellen of betwisten van de relevantie van de vastgestelde feiten (de
vastgestelde feiten die relevant zijn, zijn de rechtsfeiten); en

-  het toekennen van lading en relatieve zwaarte aan rechtsfeiten.

De rechter kan een feitencomplex niet converteren in een ander, naastliggend
feitencomplex. Hij kan weI de realiteit relevantie of lading/zwaarte van bepaalde
onderdelen van het feitencomplex anders beoordelen dan men zou verwachten, en
daarmee de rechtsgevolgen bernvloeden.87 In het spraakgebruik noemt men dit:
'conversie' of'naastliggende vorm'.

Het eerste verschil tussen de complexbenadering aan de hand van een feitelijke
invalshoek en aan de hand van fraus legis is, dat er bij fraus legis onderzocht wordt
of er een motief tot verijdeling van de belastingheffing is. Dit houdt een afweging in
tussen 'fiscale' en 'zakelijke' motieven. Uiteraard zal in veel gevallen met de ge-
presenteerde (rechts)handelingen mede worden beoogd om een fiscaal voordelig
resultaat te bereiken. Maar daar dient naar mijn mening geen waarde aan te worden
gehecht. Ik onderken weI dat in de onderhavige gevallen, waarbij er twijfel is over
hetgeen partijen werkelijk tot stand hebben gebracht, die twijfel nogal eens zal
voortvloeien uit het feit dat partijen juist die vorm hebben gekozen om fiscale
voordelen te verkrijgen. In die zin lijken de casus die in aanmerking komen voor de
complexbenadering en voor fraus legis ongetwijfeld veel op elkaar. Voorts is er op
gewezen dat de zakelijkheidstoets bij fraus legis voortvloeit uit de rechtsnorm en
een zware toetsing vereist. De toets vloeit dus dwingend voort uit de omstandigheid
dat de rechtsnorm als invalshoek wordt gehanteerd. Bij de feitelijke invalshoek is er
twijfel over de rechtswil van partijen. en tracht de rechter aan de hand van een
objectief kader (de zakelijke motieven) een antwoord te vinden op de vraag wat de
rechtswil is geweest. Het is dus geen dwingend toetsingskader. maar een handvat
om tot een oplossing te komen in een onduidelijk feitencomplex.

Het is ook interessant om eens te kijken naar de tussenstappen. die mogelijk fiscaal

getndiceerd zijn. In de sfeer van fraus legis heeft de Hoge Raad meerdere keren
beslist dat het de belastingplichtige vrij staat om, als hem of haar meerdere wegen
open staan om een doel te bereiken, de voor hem of haar fiscaal gunstigste weg te
kiezen. De Hoge Raad biedt de belastingplichtigen derhalve de ruimte om ook te
kiezen voor een minder gebruikelijke route om het uiteindelijke doel te realiseren.

Van belang is enkel of de gehanteerde route is gekozen met als doorslaggevende
reden om de belastingheffing te verijdelen. De keuzevrijheid die de Hoge Raad biedt,
is met name van belang voor het antwoord op de vraag of het motief van de (rechts)

87.Zie ook Eggens  1959,  p.  98:  "Niet de handeling (...) wordt geconverteerd,  maar  (...)  het  met  de
rechtshandeling beoogde gevolg".
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handelingen al of niet is gelegen in het verijdelen van de belastingheffing. Een
dergelijke motieftoets is van een andere orde dan het antwoord op de vraag of er, in
een geval waarin er discussie - of gerede twij fel - is over de bedoeling van partijen
en over de vraag wat er in werkelijkheid tot stand is gebracht. uit kan worden gegaan
van de complexbenadering en daarbij de gebruikelijke vorm kan worden gehan-
teerd. Bij de motieftoets staat vast wat partijen tot stand hebben gebracht en is er
enkel discussie over het antwoord op de vraag of, en in welke mate, de gekozen
route inzicht geeft in de al of niet fiscale beweegredenen van de (rechts)handelingen.
Het enige feit dat ter discussie staat is, of er voor de gekozen route zakelijke - andere
dan fiscale - beweegredenen zijn geweest. Bij de complexbenadering wordt aller-
eerst getoetst wat partijen werkelijk tot stand hebben gebracht en. op het moment
dat daarover gerede twijfel bestaat, hanteert de rechter de gebruikelijke vorm als
uitgangspunt. In dergelijke situaties staat dus ter discussie wat de werkelijke feiten
zijn. Anders gezegd: niet ter discussie staat waarom de desbetreffende route is
gekozen, maar er is twijfel over welke route is gehanteerd.

Het tweede criterium voor de toepassing van fraus legis is dat de (rechts)handelingen
leiden tot gevolgen die in strijd zijn met doel en strekking van de wet (het
normvereiste). Systematisch ligt het voor de hand dat dit aspect geen rol speelt bij
de complexbenadering en de keuze voor de gebruikelijke vorm. In dit laatste
geval trachten we immers nog steeds de feiten te interpreteren terwijl de toets
naar doel en strekking van de wet om een uitleg vraagt van de rechtsnorm.
Hiervoor heb ik er al op gewezen dat het een kwestie is van perspectief of we de
feiten uitleggen in het licht van de rechtsnorm dan wei - andersom - de
rechtsnorm in het licht van de feiten. 1n een artikel van mijn hand heb ik
geconstateerd dat het normvereiste en de motieftoets bij fraus legis, in de
jurisprudentie van de Hoge Raad van de afgelopen jaren, naar elkaar toe zijn
gegroeid en nauw met elkaar zijn verweven.88 Naar mijn inschatting vioeit dit
rechtstreeks voort uit de geschetste wisselwerking tussen feit en rechtsnorm.

Ten slotte is nog van belang om te bezien wat de gevolgen zijn van de toepassing van
fraus legis en van het hanteren van de gebruikelijke vorm. In beide gevallen bestaat
namelijk de mogelijkheid dat de rechter de feiten 'converteert' in een 'naastliggende
rechtshandeling' of 'negeert' en 'reduceert tot een nulhandeling'. De gevolgen
kunnen dezelfde zijn, alleen de techniek om daartoe te komen wijkt af. Bij toepassing
van fraus legis is het de rechtsnorm die een sterke invloed heeft op de relevantie van
de feiten en op de lading/zwaarte die aan de rechtsfeiten wordt toegekend. Strikt
genomen heeft deze techniek geen invloed op de vaststelling van de realiteitswaarde
van feiten. Het hanteren van de gebruikelijke vorm is gebaseerd op een feitelijke
invalshoek, waarbij de twijfel over hetgeen in werkelijkheid heeft plaatsgevonden.
om een sterk geobjectiveerde invulling van de feiten vraagt. Er wordt enkel
geoordeeld over de realiteit van het feitencomplex. Maar ook hiervoor geldt weer
dat de wisselwerking tussen feiten en rechtsnormen tot gevolg heeft dat beide
technieken op een zeker moment in elkaar overlopen.

88. Nieuwenhuizen  1999.
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8.6 Samenvatting en conclusies

Onderzocht is of er in de Nederlandse jurisprudentie aanknopingspunten zijn te
vinden voor een complexbenadering. De complexbenadering wordt in de praktijk
gehanteerd, in geval van een reeks van (rechts)handelingen die in een bepaald
causaal verband met elkaar staan. De complexbenadering kan zijn gebaseerd op de
inmiddels bekende twee invalshoeken; de normgerelateerde en de feitelijke invals-
hoek.

In de normgerelateerde invalshoek is de complexbenadering gebaseerd op het rechts-
gelijkheidsbeginsel. Weliswaar wordt het recht in beginsel toegepast op de afzonder-
lijke (rechts)handelingen. maar de strekking van de toepasselijk geachte rechtsnorm
kan ertoe dwingen dat de (rechts)handelingen als samenstel in aanmerking worden
genomen. Daarbij speelt het rechtsgelijkheidsbeginsel een grote rol en zijn ook de
zakelijke motieven van belang. Het rechtsgelijkheidsbeginsel eist dat casus die gelijk-
waardig zijn aan elkaar, zo nodig onafhankelijk van de gekozen civielrechtelijke
vormgeving, gelijk worden behandeld. De toetsing aan de zakelijkheid van de
motieven is van belang, omdat daarmee invulling wordt gegeven aan het vereiste
dat (rechts)handelingen de maatschappelijke betekenis moeten hebben die de wetge-
ver voor ogen had bij de desbetreffende wetsbepaling. Het gevolg van de complexbe-
nadering kan zijn, datgeen betekenis wordt toegekend aan (bepaalde facetten van) het
civielrechtelijke feitencomplex.

Vervolgens is onderzocht waarop de complexbenadering is gebaseerd bij blote
feiten, gewone feitelijke handelingen en rechtshandelingen. Bij blote feiten en
gewone feitelijke handelingen vloeit de complexbenadering voort uit de omstandig-
heid dat de desbetreffende rechtsnorm een dergelijke benadering vereist; dus vanuit
een normgerelateerde invalshoek. In het geval van een serie civielrechtelijke rechts-
handelingen, is de complexbenadering gebaseerd op de wilsverklaringtheorie en
daarmee op een feitelijke invalshoek. Getoetst wordt of partijen uitvoering geven
aan een vooropgezet plan om een reeks van rechtshandelingen te verrichten, die is
gericht op de rechtsgevolgen van het eindresultaat van die rechtshandelingen.
Daarbij is van belang dat Alle bij de rechtshandelingen betrokken partijen dezelfde
rechtsgevolgen op het oog hebben dan wel 66n of meerdere partijen zich in de
bernvloedingssfeer bevinden van de andere partij(en). Het tijdsverloop geeft een
indicatie voor het antwoord op de vraag of rechtshandelingen met elkaar samen-

hangen, maar is daarvoor niet beslissend. De reden waarom in het ene geval de
rechtshandelingen zelfstandige betekenis hebben en in het andere geval niet, houdt
verband met het eindresultaat dat door partijen is nagestreefd 6n met de aard van de
verschillende rechtshandelingen. Indien partijen een zelfde eindresultaat hebben

beoogd en de rechtshandelingen naar hun aard ook een samenhang vertonen,
hebben de rechtsgevolgen van de verschillende rechtshandelingen mogelijk geen
zelfstandige betekenis en kan de complexbenadering worden gehanteerd.

Bij een sannenstel van rechtshandelingen speelt telkens de vraag wat de precieze
rechtswil is van partijen. Indien daarover gerede twijfel bestaat (gezien de
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samenhang tussen de rechtshandelingen en het eindresultaat) zijn er argumenten
om een interpretatievermoeden te hanteren. Als voorlopig uitgangspunt kan de
rechter dan de rechtsvorm hanteren die gebruikelijk is om de wijziging in de
rechtsverhouding te realiseren. Het is dan aan partijen om de omstandigheden en
argumenten (zakelijke motieven) aan te dragen die de door hen gekozen rechts-
vormen rechtvaardigen.

in de praktijk is het niet altijd duidelijk welke invalshoek moet worden gekozen.In
het ene geval biedt het feitenmateriaal zodanige aanknopingspunten voor een
feitelijk oordeel, dat er geen twijfel meer is over de toepasselijke rechtsnorm. Het
is echter ook mogelijk dat het feitenmaterieel onvoldoende aanknopingspunten
biedt, maar de rechtsnorm zich nadrukkelijk opdringt. De vraag is gesteld of het
methodologisch niet onwenselijk is dat rechters in vergelijkbare casus verschillende
invalshoeken kunnen hanteren. Bedacht dient echter te worden dat de beslissing van
de rechter altijd afhankelijk is van de feiten 6n van de toepasselijk geachte rechts-
norm. Bovendien spelen de doelen, belangen en beginselen die aan de belasting-
heffing ten grondslag liggen, en als gevolg daarvan van de rechtsbeginselen en het
voor de desbetreffende casus relevante wettelijke kader, een rol. In gelijke casus
hebben rechters dus te maken met beoordelingskaders die vergelijkbaar zijn. Indien
we dan de beslissing, over wat het recht in dat concrete geval is, centraal stellen en
er gelijke beslissingen vallen, is de techniek die daarbij wordt gehanteerd van
minder belang omdat de feiten en rechtsnormen op een min of meer vergelijkbare
wijze in de beslissing zijn meegewogen.

Een tweede relativering is dat de feitelijke werkelijkheid ook altijd in zekere mate
normgerelateerd is. De feitelijke werkelijkheid is immers slechts van belang, voor
zover deze relevant is voor de toepasselijk geachte rechtsnorm; dus voor zover het
rechtsfeiten zijn. Een belangrijk gevolg van het gegeven dat de rechtsnorm betekenis
heeft, is dat het feitenmateriaal geobjectiveerd tnoet worden benaderd. Bij een
samenstel van rechtshandelingen zijn er meerdere denkbare rechtswillen aan te
wijzen en is het daarom de vraag welke rechtsgevolgen moeten prevaleren; die van
de verschillende rechtshandelingen of die van het samenstel. De maatstaven die de
rechter daarbij gebruikt, zijn niet willekeurig gekozen. Hij zal nagaan op welke
rechtshandelingen de verschillende rechtsnormen betrekking hebben en vet'volgens
beoordelen of de rechtswillen van de verschillende handelingen voldoende zelf-
standige betekenis hebben of slechts de rechtswil van het samenstel. Het antwoord
op deze vraag is afhankelijk van de toets of er voldoende zakelijke motieven zijn
voor de individuele rechtshandelingen en de vraag of het rechtsgelijkheidsbeginsel
ertoe dwingt, om de rechtswil centraal te stellen die is gericht op het eindresultaat
van de reeks van rechtshandelingen; criteria die ook spelen bij de normgerelateerde
invalshoek en het al of niet hanteren van de gebruikelijke vorm.

Vervolgens is onderzocht of de vaststelling van de rechtswil vanuit het rechts-
gelijkheidsbeginsel, niet strijdig is met het rechtszekerheidsbeginsel. Mijn conclusie
is (wederom) dat een beroep op rechtszekerheid. overigens evenals een beroep op
het rechtsgelijkheidsbeginsel, in principe alleen betrekking kan hebben op de
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toepassing en de uitleg van het recht en niet op een feitelijk oordeel. Daar waar de
beslissing echter trekken begint te vertonen van een rechtsoordeel, en dat kan bij de
interpretatie van een reeks van (rechts)handelingen in zekere mate het geval zon,
kan de rechtszekerheid (en ook de rechtsgelijkheid) een rol gaan spelen.

in het laatste onderdeel van dit hoofdstuk heb ik onderzocht hoe de complexbe-
nadering zich verhoudt tot fraus legis (misbruik van recht). Naar mijn mening ligt
fraus legis in het verlengde van de normale factoren van rechtsvinding. Het is een
afweging tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid; maar weI 66n waarbij deze
beginselen scherp tegenover elkaar staan. Ter bescherming van de rechtszekerheid
voegt de rechter een extra zware toets in naar de zakelijkheid van de motieven voor
de rechtshandelingen. Wat de rechter zich nadrukkelijk afvraagt is of de losse

rechtshandelingen voldoende maatschappelijke betekenis hebben. Dit relateert de
rechter aan de bedoeling die de wetgever heeft gehad met de toepasselijk geachte
rechtsnorm en aan de vraag voor welke handelingen met maatschappelijke beteke-
nis die rechtsnorm is geschreven. Indien de losse rechtshandelingen dan onvol-
doende betekenis blijken te hebben, maar het eindresultaat van de
rechtshandelingen wel voldoende betekenis heeft voor een rechtsnorm, is laatst-
genoemde rechtsnorm van toepassing op het samenstel van rechtshandelingen. Het
verschil met een kwalificatie van rechtshandelingen die wordt gebaseerd op doel en
strekking van de wet. is slechts gradueel. Bij fraus legis is de spanning tussen
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid groter; en daarmee ook de onverwachtheid van
de beslissing. Ter verantwoording voor zijn beslissing zal de rechter nadrukkelijker
toetsen of de rechtszekerheid niet te veel wordt aangetast. Omdat er slechts een
gradueel verschil is tussen beide technieken. bestaat de kans dat de jurispudentie
zich op een gegeven moment beweegt naar de techniek van de kwalificatie. Indien in
de loop der jaren de voorspelbaarheid van de beslissing in dergelijke casus groter
wordt (doordat fraus legis meerdere keren is toegepast), is de zware toetsing aan de
rechtszekerheid immers steeds minder noodzakelijk.

Vervolgens heb ik beschreven hoe fraus legis zich verhoudt tot een complexbenade-
ring vanuit de feitelijke invalshoek; dus met name bij rechtshandelingen. De
overeenkomst tussen beide technieken is dat in beide gevallen wordt getoetst aan
de zakelijke motieven. Bij beide technieken zijn de zakelijke motieven van belang ter
bepaling van de (maatschappelijke) betekenis van de individuele rechtshandelingen.
Een tweede overeenkomst is dat in beide gevallen de rechtshandeling wordt
gezocht. die het dichtst aanligt tegen het eindresultaat van de rechtshandelingen.
Een verschil tussen beide technieken is dat de zakelijkheidstoets bij fraus legis
voortvloeit uit de rechtsnorrn en daarom een dwingend karakter heeft, terwijl deze
toets bij een feitelijke invalshoek enkel een handvat biedt om tot een oplossing te
komen in een onduidelijk feitencomplex. Dit betekent tevens dat de zakelijkheids-
toets bij fraus legis wordt gehanteerd om na te gaan of er betekenis moet worden
toegekend aan de tussenstappen (er wordt een normgerelateerde werkelijkheid
gezocht), terwijl bij de andere techniek de toets wordt gehanteerd om de feitelijke
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werkelijkheid vast te stellen. Bij fraus legis staat ter discussie waarom de desbe-
treffende route is gekozen en bij de feitelijke invalshoek is er twijfel over welke route
is gehanteerd.

Ten slotte heb ik er op gewezen dat de wisselwerking tussen feiten en rechtsnormen
tot gevolg heeft, dat de complexbenadering vanuit de feiten en aan de hand van
fraus legis, op een bepaald punt in elkaar overlopen. De reden hiervoor is. zoals al
eerder geconcludeerd,   dat bij beide technieken in zekere   mate een vergelij kbaar
beoordelingskader wordt gehanteerd.

We kunnen derhalve constateren dat de drie spanningsvelden goede diensten
verlenen om de materie te ordenen, ook in situaties waarbij zich een samenstel
van rechtshandelingen voordoet. Het spanningsveld tussen normen en feiten biedt
handvatten om een bepaalde invalshoek te kiezen. Deze invalshoek is overigens niet
prohibitief voor het uiteindelijke oordeel. Het beoordelingskader is bij deze invals-
hoeken vergelijkbaar. Vervolgens kunnen we constateren dat het spanningsveld
tussen het civiele en fiscale recht ook een ordening biedt. Bij de feitelijke invalshoek
zal het civiele recht veelal leidend zijn. Het betreft dan namelijk vaak de vraag welke
rechtsverhouding (in civielrechtelijke zin) er precies tot stand is gekomen. Bij de
normgerelateerde invalshoek kan er spanning zijn, omdat de vraag zich voordoet of
de fiscale rechtsnorm een complexbenadering verlangt, waarbij de civielrechtelijke
tussenstappen in zekere mate worden genegeerd. Het derde spanningsveld is
zichtbaar bij de normgerelateerde invalshoek. De vraag doet zich dan voor of het
eindresultaat vergelijkbaar is met een situatie die tot een andere (zwaardere)
belastingheffing leidt. En zo ja, of de casus daaraan zozeer gelijkwaardig is, dat hij
ook gelijk moet worden behandeld. Als tegenkracht doet zich de vraag voor of
daarmee teveel inbreuk wordt gemaakt op het rechtszekerheidsbeginsel. Een be-
langrijke vraag daarbij  is of de tussenstappen voldoende maatschappelijke betekenis
hebben. Deze vraag komt, in een iets andere vorm, terug bij de feitelijke invalshoek.
De vraag is dan of de tussenstappen een zodanige betekenis hebben dat ze als
zelfstandige rechtshandelingen in aanmerking moeten worden genomen.
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Samenvatting en afronding

9.1         Inleiding

In de inleiding heb ik geschreven dat bij het onderwerp Tiscale werkelijkheid' een
drietal vragen aan de orde komt:
1.  Wat  is de realiteit van de feiten (de waarheid) en welke schijnhandelingen

(simulaties) dienen te worden veronachtzaamd?
2. Wat zijn de relevante feiten en wat is de zwaarte en betekenis daarvan? Welke

werkelijkheid nemen wij waar, als we de feiten filteren vanuit het perspectief van
de fiscale rechtsnormen?

3. Hoe leggen we de feiten uit (hoe interpreteren we de feiten)? Is er een fiscale
werkelijkheid die afwijkt van de civiele werkelijkheid?

Voorts heb ik er op gewezen dat in casus waarbij gezocht wordt naar de fiscale
werkelijkheid, partijen veelal de bedoeling hebben om een fiscaal gunstig resultaat
te bereiken. De schijnhandeling is vaak gericht op het behalen van een gunstig fiscaal
resultaat. In de jurisprudentie speelt ook geregeld de vraag wat de zwaarte en
betekenis is van het feit dat men het oogmerk had om een voordelig fiscaal resultaat
te behalen. Ten slotte is het de vraag of die fiscale bedoeling invloed heeft op de
inhoud van de civielrechtelijke rechtsverhouding en daarmee inzicht biedt op een
juiste interpretatie van de rechtsverhouding.

Deze vragen zijn in de voorgaande hoofdstukken behandeld. Allereerst is een
overzicht gegeven van de bestaande jurisprudentie en literatuur over technieken
van rechtsvinding die zich richten op het vaststellen van de fiscale werkelijkheid;
fraus legis. simulatie en fiscale kwalificatie. In de praktijk blijkt echter dat er nogal
wat onduidelijkheid is over de precieze inhoud en betekenis van deze technieken
van rechtsvinding. Voorts is niet duidelijk wat de onderlinge relatie is tussen deze
technieken. Dit blijkt onder meer uit het feit dat er nogal eens spraakverwarring

optreedt bij het gebruik van de begrippen fraus legis, simulatie en fiscale kwalifi-
catie. Bovendien is opvallend dat rechters in vergelijkbare casus soms verschillende
technieken (lijken te) hanteren.

Doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze
materie te ordenen. Bij de behandeling van de technieken heb ik daartoe op een
aantal momenten een relatie gelegd naar onderwerpen die zijn ontleend aan de
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algemene leer van de (fiscale) rechtsvinding. Het zijn onderwerpen die in de
bestaande literatuur weliswaar worden genoemd. maar die nog niet zijn gebruikt
als ordeningsinstrumenten. De relatie tot thema's uit de algemene leer van de
(fiscale) rechtsvinding wordt niet vaak gelegd, terwijl er naar mijn mening nu juist
in die thema's een verklaring is te vinden voor de overeenkomsten en verschillen
tussen deze technieken.

De beantwoording van de onderzoeksvraag heeft zich daarom niet zozeer gericht op
de technieken en de verhouding daartussen, maar op de vraag of de algemene leer
van de rechtsvinding handvatten biedt om tot een juiste vaststelling te komen van de
fiscale werkelijkheid. De drie thema's (door mij aangeduid als 'spanningsvelden') die
daarbij aan de orde komen zijn 1. de verhouding tussen de beginselen van rechts-
zekerheid en rechtsgelijkheid. 2. de verhouding tussen het fiscale en het civiele
recht, en 3. de dialectiek tussen feiten en rechtsnormen. De dialectiek tussen feiten
en rechtsnormen is een onderdeel van de methode van de rechtsvinding; onderdeel
dus van het systeem dat wordt gehanteerd om tot een beslissing te komen in een
juridisch geschil. De elementen van de andere twee spanningsvelden zijn factoren
van rechtsvinding; elementen die van belang kunnen zijn bij de uitleg van de wet of
van de feiten.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is. dat de technieken slechts mecha-
nismen zijn om tot een beslissing te komen, maar de spanningsvelden de werkelijke
basis bieden voor de beslissing. Het onderzoek toont de verklarende kracht van de
spanningsvelden bij het vaststellen van de fiscale werkelijkheid. De spanningsvelden
zijn de ordeningsinstrumenten waarnaar ik op zoek was.

9.2 De spanningsvelden

Rechtsgelijkheid versus rechtszekerheid
De zoektocht naar de ordeningsinstrumenten begon bij de beschrijving van wat in de
jurisprudentie en literatuur wordt verstaan onder fraus legis (misbruik van recht).
Dit is een rechtsvindingstechniek waarbij, ingeval een reeks van handelingen is
verricht met als doorslaggevend motief om een (belasting)voordeel te behalen, doel
en strekking van de wet tot uitdrukking worden gebracht met als gevolg dat het
voordeel niet wordt verleend. De betekenis van de motieftoets heeft in de literatuur
tot de nodige discussie geleid. De discussie over de motieftoets leidde ons naar het
eerste thema (rechtsgelijkheid versus rechtszekerheid).

De subjectivisten zijn van mening dat het specifieke karakter van fraus legis wordt
bepaald door de motieftoets omdat. afhankelijk van de uitkomst van die toets. een
inbreuk wordt gemaakt op de feiten (conversie). Zij vinden fraus legis een bijzonder
rechtsmiddel omdat het pas aan de orde komt. zoals Uzerman schrijft. "indien
interpretatie binnen de daartoe gestelde kaders  (...)  niet  tot een bevredigende
uitkomst leidt, terwijl wordt voldaan aan twee toepassingsvoorwaarden: het
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ontgaansmotief (...) en de strijd  met doel en strekking  van  de wet": Hij onderkent
echter dat het niet onomstreden is of er naast de gebruikelijke factoren van rechts-
vinding - zoals uitbreidende, rechtsverfijnende en analogische wetsinterpretatie -
nog ruimte is voor fraus legis. Objectivisten zoals Eggens en Moltmaker zien geen
bijzondere rol voor fraus legis en plaatsen het in het rijtje van de gebruikelijke
factoren van rechtsvinding. De aanhangers van deze visie zien de toepassing van
fraus legis als een - vergaande - vorm van wetsuitleg (transpositie). Zij hechten geen
belang aan de motieftoets.

Ik heb dit meningsverschil geplaatst in relatie tot de beginselen van rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid. Het ontgaansmotief heeft volgens subjectivisten 6n objectivisten
een wezenlijke functie als hoeder van het legaliteitsbeginsel en bescherming tegen
een te vergaande analogisering. Het Hof van Justitie EG overweegt in het arrest
Halijax bijvoorbeeld dat het gemeenschapsrecht 'met zekerheid kenbaar' dient te
zijn en 'de toepassing ervan voor de justitiabelen voorzienbaar (moet) zon'.2 Er
wordt derhalve een beroep gedaan op het rechtszekerheidsbeginsel. Daar staat
tegenover het streven van de rechter om doel en strekking van de rechtsnorm tot
uitdrukking te brengen in gevallen die economisch (of: fiscaal) bezien gelijkwaardig
zijn aan de gevallen die in die rechtsnorm zijn geregeld. Volgens de objectivisten
wordt de rechtsnorm in dat geval naar analogie toegepast op de voorliggende casus.
Het streven naar rechtsgelijkheid wordt begrensd doordat er een beperking is in de
mate waarin een rechtsnorm naar analogie kan worden toegepast op soortgelijke
situaties. Het werkingsgebied van een rechtsnorm eindigt immers op een gegeven
moment. Volgens de subjectivisten wordt het feitencomplex bij fraus legis echter
zodanig aangepast dat de casus vergelijkbaar is met de gevallen die zijn geregeld in
de desbetreffende rechtsnorm. Ook een dergelijke benadering kent zijn grenzen,
namelijk daar waar de handelingen voldoende zelfstandige betekenis hebben en dus
niet volstrekt overwegend fiscaal zijn geindiceerd.

In beide benaderingen wordt de grens bepaald door de rechtszekerheid. namelijk de
voorspelbaarheid van de rechterlijke beslissing. Het verschil is echter dat de sub-
jectivisten het streven naar rechtsgelijkheid verklaren vanuit het specifieke feiten-
materiaal (en met name het fiscale motief) en daarom een inbreuk op dat
feitenmateriaal rechtvaardig achten, terwijl de objectivisten de rechtsgelijkheid
verklaren vanuit (doel en strekking van) de rechtsnorm en deze daarom, naar
analogie, op de casus van toepassing achten.

In hoofdstuk 5 is vervolgens beschreven dat dit spanningsveld kan worden ontleend
aan de algemene theorieen over (fiscale) rechtsvinding. Ons rechtsbegrip is onder
meer gebaseerd op rechtsbeginselen, zoals de beginselen van rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid. Rechtsbeginselen dicteren geen beslissing, maar hebben wel altijd
(een relatieve) betekenis; ze hebben een bepaalde mate van gewicht en belang. Het
rechtszekerheidsbeginsel heeft, door het ingrijpende karakter van belastingen en de

1.Uzerman 1991, p. 131.

2. HvJ EG 21 februari 2006, C-255/02, BNB 2006/170, r.0. 72.
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dynamiek van het belastingrecht, een bijzondere dimensie gekregen in de vorm van
het legaliteitsbeginsel. 1n het verleden is dan ook vaak de vraag gesteld of er bij de
rechtsvinding in het belastingrecht ruimte is voor een analogische wetsuitleg en of
de rechter niet terughoudend moet optreden. Naar mijn mening worden belastingen
niet alleen geheven uit hoofde van de wet, maar ook uit hoofde van het recht zoals
dat zich in de sociale rechtspraktijk ontwikkelt. Ingeval in de sociale rechtspraktijk
het gevoel manifest wordt dat een andere (bijvoorbeeld meer economische) invals-
hoek op een bepaald terrein de voorkeur heeft, kan dit gegeven van belang worden
bij de uitleg van de relevante wettelijke bepalingen. Het antwoord op de vraag in
hoeverre de rechter daarbij terughoudend moet optreden, wordt begrensd door de
kenbaarheid van het recht. De grens bevindt zich daar waar de beslissing geen
draagvlak meer heeft in de sociale rechtspraktijk, 6f omdat de maatschappelijke
ontwikkelingen (nog) onvoldoende zichtbaar zijn df omdat de nieuwe invalshoek
niet meer past bij (de strekking) van de desbetreffende wettelijke bepaling.

Daar staat tegenover dat het rechtsgelijkheidsbeginsel, met name onder invloed van
de wirtschaftliche Betrachtungsweise, regelmatig vraagt om een meer economische
invalshoek. Casus die civieljuridisch wellicht verschillend zon, kunnen economisch
bezien zo zeer vergelijkbaar zon, dat ze op grond van het gelijkheidsbeginsel ook
gelijk moeten worden behandeld. Dat kan in de praktijk betekenen dat de rechts-
zekerheid in de knel komt omdat men er op rekende dat casus die civieljuridisch van
elkaar verschillen, ook verschillend zouden worden behandeld. De beginselen van
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid willen in degelijke gevallen dus nog weI eens
botsen. Aangezien het rechtsbeginselen zon, zullen ze tegen elkaar moeten worden
afgewogen. De rechter beslist uiteindelijk wat in die casus het zwaarst weegt.

Civiele recht versus fiscate recht
Het tweede thema komt op een tweetal terreinen tot uitdrukking. Enerzijds houdt
het verband met de vraag in hoeverre fiscale rechtsnormen vanuit een civielrechte-
lijk perspectief moeten worden beoordeeld en anderzijds met de vraag wat
de betekenis is van civielrechtelijke feiten of rechtsverhoudingen voor het fiscale
recht.

De eerste vraag, naar de betekenis van het civiele recht op de uitleg van fiscale
rechtsnormen, speelt nadrukkelijk bij het onderwerp fiscale kwalificatie. Met fiscale
kwalificatie wordt bedoeld dat de strekking van de fiscale rechtsnorm tot uitdruk-
king wordt gebracht. Aangezien de fiscale normatiek een andere doelstelling kan
hebben dan de civiele rechtsnorm. is het denkbaar dat de strekking van de fiscale
rechtsnorm een zodanige economische benadering van de feiten vereist, dat de
civielrechtelijke benadering niet passend is.

De belangrijkste vraag die deze techniek opwerpt. is de vraag in hoeverre het fiscale
recht een autonome positie inneemt ten opzichte van andere rechtsgebieden, met
name het civiele recht, en wat de invloed daarbij is van de economische realiteit. In de
loop van de twintigste eeuw neemt de overtuiging toe "dat de economische realiteit
soms voorrang heeft boven de privaatrechtelijke vorm die belastingplichtigen gekozen
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hebben. In dit opzicht zou men het belastingrecht - materieel - autonoom kunnen
noemen: de economische realiteit prevaleert daarmee boven rechtseenheid en recht-
vaardigt de divergentie".3 In hoofdstuk 5 heb ik het beschreven als een relatieve
autonomie. ik bedoel hiermee dat het fiscale rechtsgebied een onderdeel is van de
sociale rechtspraktijk en ook gelijkwaardig is aan het civiele recht, het strafrecht, het
bestuursrecht en andere rechtsgebieden. De normen en begrippen die in het fiscale
recht worden gehanteerd. zijn niet ondergeschikt aan de inhoud en uitleg van normen
en begrippen op andere rechtsgebieden. Feiten en normen kunnen op een eigen
(fiscale) wijze worden ingevuld. Weliswaar kan dit een afwijking geven van de uitleg
van feiten en normen op die andere terreinen. maar die andere uitleg kan niet zonder
meer als uitgangspunt dienen voor het fiscale recht. De uitleg op andere gebieden kan
echter wel richtinggevend zijn als ze daaraan. met behoud van de strekking die
daaraan op dat terrein wordt gegeven, zijn onttrokken.

De ontwikkeling naar een relatief autonome positie is in belangrijke mate bet'nvloed
door de uit Duitsland overgewaaide leer van de 'wirtschaftliche Betrachtungsweise'.
De wirtschaftliche Betrachtungsweise is een uitleggingsregel voor rechtsnormen 6n
een waarderingsvoorschrift voor feiten. Op beide elementen heeft deze leer beteke-
nis voor het onderscheid tussen het civiele en het fiscale recht. Met de wirtschaftli-
che Betrachtungsweise wordt een benadering verdedigd die, in veel sterkere mate
dan men daarvoor deed, betekenis toekent aan de economie in het fiscale recht.
Verdedigd wordt dat rechtsnormen, ondanks het feit dat ze gebruik maken van
civielrechtelijke begrippen, een economische invulling kunnen krijgen. Voorts wordt
verdedigd dat feiten, ondanks dat het vaak civielrechtelijke rechtsverhoudingen
betreft, op een economische manier kunnen worden uitgelegd.

De belangrijkste reden om uit te gaan van de economische werkelijkheid is. dat het
uit een oogpunt van rechtvaardigheid passend is. om gevallen die in economische
zin gelijk(waardig) zijn ook gelijk te behandelen. De toetssteen in dit geval is de
rechtvaardigheid van een gelijke fiscale normtoepassing bij (ver)gelijk(bar)e feiten-
complexen. De wirtschaftliche Betrachtungsweise wordt echter begrensd door het
beginsel van de rechtszekerheid. Ik heb hiervoor al beschreven dat in bepaalde casus
dit een afweging vergt van beide beginselen.

Geppaart heeft daarnaast een aantal tegenbewegingen beschreven die de invloed
van de economie op de fiscaliteit beperken. Zo constateert hij onder meer dat er
talrijke rechterlijke beslissingen zijn waarin weI degelijk betekenis wordt toegekend
aan het burgerlijke recht; bij de uitlegging van de wet en bij de waardering van de
feiten. De leidende gedachte daarbij is dat als een rechtsnorm is ontleend aan het
civiele recht, dit ook om een civielrechtelijke uitleg vraagt. In die rechterlijke
beslissingen is ook de gedachte herkenbaar, dat feiten die zijn gebaseerd op civiel-
rechtelijke rechtsverhoudingen om een civielrechtelijke uitleg vragen.

3. Gribnau & Happ62000, p. 11.
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Aan de tweede vraag is in de eerste twee onderzoeksfasen slechts zijdelings
aandacht besteed. Geconstateerd is dat het nogal eens problematisch is om de
werkelijke wil van partijen te achterhalen, bijvoorbeeld bij schijnhandelingen. In de
tweede fase van het onderzoek (hoofdstuk 5) is beschreven dat de wirtschaftliche
Betrachtungsweise de notie onderkent dat er aan de feitelijke kant ook spanning kan
zijn tussen het civiele en het fiscale recht. Het lijkt er immers op dat de fiscaliteit
soms anders. meer economisch. tegen een feitencomplex aankijkt dan men in het
civiele recht doet. In de derde onderzoeksfase is deze kwestie pas nadrukkelijk aan
de orde gekomen. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan civielrechtelijke rechts-
handelingen. Het probleem kan zijn dat bij deze handelingen niet alleen de bedoe-
ling van partijen tot discussie kan leiden of het kader waarin de rechtshandeling
wordt verricht, maar dat er ook verschil van mening kan zijn over de inhoud van de
rechtshandeling als zodanig. Het blijkt uiteindelijk dat de hoofdlijn is, dat aan de
hand van het civiele recht de rechtsverhoudingen tussen partijen moeten worden
bepaald, maar dat het fiscale recht vervolgens op basis van zijn eigen normatiek
beslist wat de relevantie is van die rechtsverhouding. In het vervolg van deze
samenvatting wordt daar dieper op ingegaan en wordt nog eens stilgestaan bij
thema's zoals de rechtswil van partijen en de relevantie van hun motieven.

Rechtsnorm versus feiten
Het derde thema is slechts zijdelings aan de orde gekomen bij de beschrijving van de
stand van zaken in onderzoeksfase 1. In de wirtschaftliche Betrachungsweise wordt
bijvoorbeeld onderkend dat de economie betekenis kan hebben voor de uitleg van
de rechtsnorm 6n voor de waardering van feiten. Ook bij de beschrijving van fraus
legis is onderscheid gemaakt tussen rechtsnormen en feiten. De subjectivisten zien
de toepassing van fraus legis als een ingreep in de feiten (conversie) terwijl de
objectivisten het zien als een vergaande vorm van uitlegging van de rechtsnorm
(transpositie). Bij het onderwerp simulatie is sprake van het verhullen van de
werkelijkheid. Dat is een feitelijke kwestie en heeft niet veel te maken met de
(uitleg van een) rechtsnorm. Toch is het opmerkelijk dat er een element in zit dat ook
voor komt bij fraus legis, namelijk het motief om een fiscaal gunstig resultaat te
bereiken. Er zijn dus dwarsverbanden.

Het derde thema wijkt af van de vorige thema's omdat het van een andere orde is.
Daar waar de eerste twee thema's hun invloed uitoefenen bij de inhoud van de
rechterlijke beslissing (het zijn 'factoren' van rechtsvinding), heeft het derde thema
invloed op de keuze die de rechter maakt om de casus te benaderen. Het span-
ningsveld tussen normen en feiten is een onderdeel van de 'methode' van rechts-
vinding; het systeem dat wordt gehanteerd om tot een beslissing te komen. In elke
casus dient de rechter weliswaar de feiten vast te stellen en een rechtsnorm toe te
passen, maar bij de oplossing van de casus kan hij een feitelijke of een meer
normgerelateerde oplossing kiezen. De spanning tussen rechtsnormen en feiten is
als thema dan ook lang niet altijd herkenbaar in een rechterlijke beslissing. De
rechter heeft een bepaalde invalshoek gekozen en zat zich daarover niet zo snel
verantwoorden. als over de beslissing die hij heeft genomen ter zake van de andere
twee thema's.
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In hoofdstuk 5 ben ik nader ingegaan op deze thematiek. Ik heb de koppeling gelegd
tussen normen en feiten en beschreven dat er een dialeaisch verband is tussen
beide aspecten. Hiermee wordt enerzijds bedoeld dat feiten worden geinterpreteerd
tegen de achtergrond van daarvoor in aanmerking komende normen en anderzijds
dat een van de feiten geabstraheerde norm geen betekenis heeft en uitgelegd moet
worden in het licht van die feiten. Slechts aan de wederzijdse wisselwerking
ontlenen beide elementen hun waarde. Niet de rechter (met zijn ideeen en beper-
kingen) staat centraal in het rechtsvindingproces. maar het recht (de sociale rechts-
praktijk) staat centraal. De rechter is een instrument van het recht en heeft in het
proces van rechtsvinding tot taak om in de individuele casus het recht te vinden. De
wisselwerking tussen feiten en normen vindt plaats in de sociale rechtspraktijk. De
rechter dient te onderzoeken wat. gegeven de sociale rechtspraktijk, de specifieke
relatie is tussen de feiten en normen in de desbetreffende casus. Daarbij kan hij een
tweetal invalshoeken kiezen om de fiscale werkelijkheid te achterhalen. Enerzijds is
het mogelijk dat er vanuit het feitenmateriaal zich een (al of niet economische)
werkelijkheid opdringt waar eenvoudig een norm bij is te vinden (in mijn termino-
logie: een feitelijke werkelijkheid). Anderzijds zullen er situaties zijn waarbij de
feitelijke werkelijkheid onvoldoende duidelijk is en de rechter, vanuit een zich
opdringende (al of niet economische) norm(uitleg), een normgerelateerde werkelijk-
heid constateert. Bij het bestuderen van de casus zal een bepaalde oplossingsrichting
zich in zekere mate opdringen. Het is dus afhankelijk van de mate waarin de
verschillende oplossingsmogelijkheden zich opdringen (de richting waarvoor
de sterkste aanknopingspunten en argumenten zich aandienen), in welk perspectief
de rechter terecht komt.

9.3         De spanningsvelden als ordeningsinstrumenten

In de derde fase van dit onderzoek heb ik onderzocht of de spanningsvelden een

adequaat kader bieden, om de verschillende rechtsvindingstechnieken die worden
gebruikt ter vaststelling van de fiscale werkelijkheid. nader te beschrijven en af te
bakenen. Ik heb daarmee de verklarende kracht onderzocht van de spanningsvelden.

Als basis voor mijn betoog heb ik onderscheid gemaakt tussen twee invalshoeken;
de normgerelateerde werkelijkheid (het kwalificeren van feiten) en de feitelijke
werkelijkheid (het interpreteren van feiten). In het eerste geval wordt de fiscale
werkelijkheid gevonden door een zich opdringende rechtsnorm en in het tweede
geval door een zich opdringende feitelijke werkelijkheid. De reden om deze invals-
hoeken als basis te nemen. is dat in elke casus waarin de rechtsvinding zich richt op
de feitenuitleg, de beslissing van een rechter - methodologisch bezien - gebaseerd
moet zijn op 66n van beide invalshoeken. Dit spanningsveld speelt altijd een rol bij
de uitleg van feiten en dus ook bij het vaststellen van de fiscale werkelijkheid.

De andere twee spanningsvelden spelen lang niet altijd een rol bij de rechtsvinding.
Zij kunnen echter weI van belang zijn bij de rechtsvinding in het fiscale recht en zijn
in ieder geval van belang voor het vaststellen van de fiscale werkelijkheid. De door
mij gekozen opbouw biedt derhalve de mogelijkheid om de materie te beschrijven
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vanuit de algemene theorie van de rechtsvinding en vervolgens, daar waar nodig. de
specifieke fiscale spanningsvelden te incorporeren.

9.3.1 Kwalificatie van feiten

In de eerste invalshoek worden de feiten 'gekwalificeerd'. In dit proces wordt aan
feiten een bepaaide rechtskracht toegekend. Dat houdt ten eerste in dat de relevante
feiten van de casus worden vastgesteld. Feiten die relevant zijn voor de beslissing
noemen we 'rechtsfeiten'. Een tweede onderdeel van het kwalificatieproces is dat er
inhoud en gewicht aan de rechtsfeiten wordt toegekend: de rechtsfeiten worden
nader gekarakteriseerd.

De relevantie van de feiten is athankelijk van het toe te passen rechtsgebied en van
de keuze van de toepasselijke rechtsnorm. Feiten die voor het ene rechtsgebied van
belang zijn. hoeven dat niet te zijn voor een ander rechtsgebied. Zo is de vraag aan de
orde gekomen wat de invloed van civielrechtelijke normen is op de relevantie van
feiten voor het belastingrecht. Aangezien veel fiscale rechtsnormen op enigerlei
wijze zijn ontleend aan civielrechtelijke handelingen of rechtsverhoudingen, is die
invloed duidelijk aanwezig. Het fiscale recht is zich echter steeds meer gaan richten
op de economische gevolgen. in de zin van financiale gevolgen en belangen, van
rechtsverhoudingen. De drang om begrippen op een civielrechtelijke wijze in te
vullen is minder sterk, omdat het gehele systeem een meer economische invulling
krijgt en inmiddels op vele deelterreinen - ook terreinen waarin nog gebruik wordt
gemaakt van civielrechtelijke begrippen - van economisch getinte begrippen ge-
bruik wordt gemaakt. Een andere kwestie betreft de vraag of omstandigheden en
feiten die voortvloeien uit civielrechtelijke rechtsverhoudingen, relevant zijn voor
het fiscale recht. De conclusie is dat het weliswaar feiten zijn - ze hebben in het
maatschappelijk verkeer en tussen betrokkenen immers realiteit - maar dat het
slechts rechtsfeiten zijn indien ze relevant zijn voor de toepasselijk geachte fiscale
rechtsnorm.

Niet alleen de relevantie van feiten maar ook de inhoud en betekenis van rechtsfeiten,
is afhankelijk van het toe te passen rechtsgebied en van de keuze van de toepasselijke
rechtsnorm. Het spanningsveld tussen fiscale en civiele rechtsnormen kan derhalve
inzicht bieden in de vraag hoe er inhoud en betekenis wordt toegekend aan rechts-
feiten. Ik heb dit onderzocht aan de hand van het economische eigendomsbegrip. De
fiscaliteit heeft behoefte aan een, van het civiele recht afwijkend, eigendomsbegrip
waarin recht wordt gedaan aan de economische betrokkenheid tot een goed. Het
economische eigendomsbegrip heeft gevolgen voor het antwoord op de vraag welke
feiten relevant zijn en welke inhoud en zwaarte aan de relevante feiten kan worden
toegerekend. Uit de beschreven jurisprudentie en voorbeelden blijkt dat belang wordt
gehecht aan de feiten die inzicht geven in de mate waarin de waardemutatie voor
rekening en risico komt van de belastingplichtige en aan de feiten die betrekking
hebben op het antwoord op de vraag voor wiens risico het tenietgaan van de
desbetreffende zaak is. In dat economische eigendomsbegrip is de civieljuridische
verhouding tot het goed en het daarop betrekking hebbende feitencomplex niet
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zonder meer van belang. Het verschil tussen de fiscale rechtsnormen en de civiele
rechtsnormen leidt tot een andere selectie van relevante feiten en een andere
karakterisering van de rechtsfeiten.

In het kader van het karakteriseren van rechtsfeiten heb ik ook onderzocht wat de
invloed daarop is van het spanningsveld tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.
Daarvoor heb ik het thema 'fiscale transparantie' gebruikt. De fiscale wettelijke
regelingen zijn geschreven met als uitgangspunt dat rechtspersonen. zoals een
stichting, een zelfstandige rol vervullen in het maatschappelijke en economische
verkeer en met als uitgangspunt dat er geen vermogensrelatie is tussen een stichting
en haar beleidsbepalers. Een 'normale' toepassing van de desbetreffende wettelijke
regelingen in een situatie waarin een belastingplichtige 'beschikkingsmacht heeft als
ware het eigen vermogen'. kan echter tot gevolg hebben dat geen recht wordt
gedaan aan deze uitgangspunten. Uit een oogpunt van rechtsgelijkheid zou deze
situatie gelijk moeten worden behandeld met het geval dat iemand rechtstreeks over
het desbetreffende vermogen kan beschikken. Dit kan echter strijdig zijn met de
rechtszekerheid. Men moet er in beginsel immers op kunnen vertrouwen dat een
rechtspersoon een zelfstandige plaats heeft in het rechtsbestel. In de afweging van
de beide rechtsbeginselen heeft de Hoge Raad als lijn gekozen dat als er beschik-
kingsmacht is als ware het eigen vermogen, de stichting voor het fiscale recht
transparant is in het geval dat het gebruik van de stichtingsvorm als zodanig, tot een
fiscaal onevenwichtige situatie leidt en het desbetreffende gebruik daarmee een
misbruikkarakter heeft. Vanuit dit perspectief kan worden gezocht naar de relevante
feiten en kan aan de rechtsfeiten inhoud en gewicht worden toegekend. Dit alles in
het licht van de rechtsnormen; in casu de wettelijke regelingen rondom de stichting
en de beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.

De rechtsnorm bepaalt derhalve welke feiten relevant zijn in de desbetreffende
casus (de rechtsfeiten) en welke zwaarte en inhoud aan die rechtsfeiten kan worden
gegeven. De werkelijkheid wordt ingevuld en gekleurd aan de hand van de rechts-
norm. Aldus ontstaat een 'normgerelateerde' werkelijkheid. Deze werkelijkheid
wordt in het fiscale recht beinvloed door het civiele recht maar ook door econo-
mische processen en beginselen. Ook de beginselen van rechtsgelijkheid en rechts-
zekerheid hebben invloed op de normgerelateerde werkelijkheid.

9.3.2      Interpretatie van feiten

Vervolgens is de andere zijde van de fiscale werkelijkheid beschreven, namelijk de
'feitelijke' werkelijkheid. De cruciale vraag is. hoe de feiten moeten worden gein-
terpreteerd. Dit 'interpreteren' is de activiteit van de jurist die het feitenmateriaal
uitlegt om de feitelijke werkelijkheid vast te stellen. Hij reconstrueert als het ware de
werkelijkheid. Ook daarbij is aandacht besteed aan de vraag wanneer een feit voor
het belastingrecht een rechtsfeit is. In tegenstelling tot de activiteit bu het kwalifi-
ceren van feiten, is deze vraag nu echter benaderd vanuit het feitenmateriaal. Het
feitenmateriaal is als afzonderlijk fenomeen behandeld. Na de vaststelling van de
feiten, zullen de rechtsnormen mee worden gewogen. Elke feitenvaststelling heeft
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immers een contextueel karakter waarbij de feiten worden beoordeeld in het licht
van de toepasselijke rechtsnorm. Desalniettemin is het zinvol om afzonderlijke
aandacht te besteden aan het feitenmateriaal en de wijze waarop dat moet worden
geYnterpreteerd. Indien een feitelijke werkelijkheid zich aan de rechter opdringt, zal
hij immers deze invalshoek als basis nemen.

Ik heb aandacht besteed aan de interpretatie van civielrechtelijke rechtshandelingen.
Ten eerste omdat daarover de meeste onduidelijkheid blijkt te zijn en ten tweede
omdat het de mogelijkheid biedt het spanningsveld met het fiscale recht nader te
onderzoeken. Een belangrijke conclusie is dat het civiele recht de inhoud van een
rechtsverhouding bepaalt. namelijk aan de hand van de rechtswil van partijen.
Hiermee wordt bedoeld dat 'de wil als grondslag wordt aanvaard, terwijl in gevallen
waarin weliswaar de verklaring niet overeenstemde met de werkelijke wil. doch de
wederpartij er op mocht vertrouwen dat dit w61 het geval was, deze uiting als een
wilsverklaring heeft te gelden'. Voor zover de inhoud van de rechtsverhouding fiscale
relevantie heeft, is deze rechtswil dus doorslaggevend.

Vervolgens heb ik aandacht besteed aan situaties waarbij partijen een onjuiste
rechtsvorm hanteren voor hun rechtsverhouding. Schematisch gesproken komt
het er op neer dat partijen rechtsverhouding A met elkaar overeenkomen, maar
zich vergissen in de precieze inhoud van hun rechtsverhouding en daarom rechts-
vorrn B hanteren. Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor een dergelijke vergissing.
De onjuiste vormgeving kan voortvloeien uit de complexiteit van de materie en/of
uit de onbekendheid met die materie. De gekozen vorm - een vorm die men
overigens vaak kiest in het licht van de veronderstelde gunstige fiscale gevolgen -
is voor de bepaling van de precieze inhoud van de rechtsverhouding echter niet van
belang. Niet de vorm of het fiscale oogmerk dient te prevaleren, maar de werkelijke
wilsovereenstemming en daarmee de rechtswil die daaraan ten grondslag ligt.
Uiteraard is het weI mogelijk dat de gekozen vorm, en daarmee het nagestreefde
fiscale doel. licht werpt op de rechtswil die ten grondslag ligt aan de rechtshande-
ling.

Deze gevallen zon niet eenvoudig te onderscheiden van simulaties. Een overeen-
komst is dat er in beide gevallen een onjuist beeld voor derden (zoals de fiscus)
wordt gegeven van de rechtsverhouding. Men presenteert de rechtsverhouding als B,
terwijl de werkelijke rechtsverhouding A is. De casus lijken vaak ook op elkaar omdat
het gedrag (het presenteren van een onjuist beeld) verband houdt met het nastreven
van een fiscaal voordelig resultaat. Het verschil is echter dat partijen bij simulaties
bewust een situatie creeren waarin derden een verkeerd beeld krijgen van de
rechtsverhouding. terwijl men de onjuiste rechtsvorm onbewust hanteert.

Het is niet altijd eenvoudig om een goed onderscheid te maken tussen casus waarin er
'slechts' sprake is van een interpretatieverschil over een civielrechtelijke handeling,
casus waarin een onjuiste rechtsvorm wordt gehanteerd en simulatiegevallen. De
reden hiervoor is dat in alle drie de situaties de vraag voorligt, wat de precieze
rechtsverhouding is. De bijzonderheid bij de gevallen waarin een onjuiste rechtsvorm
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wordt gehanteerd en simulatiegevallen is. dat men daarbij een verkeerde voorstelling
van zaken geeft. Die verkeerde voorstelling komt nogal eens voort uit de wens om een
fiscaal gunstig resultaat te realiseren. Men heeft in dergelijke gevallen dus een fiscaal
motief. Voorts hebben we geconstateerd dat de bewustheid van partijen ook een
verschil kan geven in het soort situatie dat voorligt. Daarom heb ik nader onderzocht
wat de relevantie is van het fiscale motief voor de vraag naar wat de precieze
rechtsverhouding is en de relevantie van de bewustheid van partijen.

De eerder getrokken conclusie, dat de rechtsverhouding als feit geldt voor het fiscale
recht en er - afhankelijk van de fiscale rechtsnorm - relevantie aan wordt toegekend.
bleek in deze kwestie van groot belang te zijn. Vervolgens is geconstateerd dat er
verschillende motieven zijn te onderscheiden; zakelijke 6n fiscale motieven. Zake-
lijke motieven zijn motieven die ten grondslag liggen aan de rechtshandeling als
zodanig of het kader waarin de handeling plaatsvindt. Deze motieven hebben geen
invloed op de uitleg van een overeenkomst, maar ze zon wei relevant voor het fiscale
recht. Het betreft dan echter zelfstandige feiten die mee worden gewogen in het
proces van het kwalificeren van feiten; dus normgerelateerd zijn. Fiscale motieven
zijn die motieven waarbij men een fiscaal gunstig resultaat beoogt. Deze fiscale
motieven blijken geen invloed te hebben op de inhoud van de rechtsverhouding. Het
motief is namelijk gericht op een eindresultaat dat afhankelijk is van de toepassing
van de rechtsnormen. Dan is het niet logisch dat het resultaat van die normtoepas-
sing (het eindresultaat). invloed heeft op de normtoepassing zelf. De rechtsnorm
bepaalt uiteindelijk het fiscale resultaat, niet de wens van een belastingplichtige. Ten
slotte hebben we gezien. dat de mate waarin partijen zich al of niet bewust zijn van
het feit dat ze aan derden een onjuiste voorstelling geven van hun rechtsverhouding
geen invloed heeft op de precieze inhoud van de rechtsverhouding. De inhoud van
de rechtsverhouding wordt immers bepaald door de rechtswil van partijen.

Voor de interpretatie van civielrechtelijke rechtshandelingen en/of rechtsverhou-
dingen kunnen we samengevat dus de volgende conclusies trekken:
-  de rechtswil van partijen bepaalt de inhoud van de rechtshandeling/rechtsver-

houding;
-  deze inhoud is voor het civiele en het fiscale recht gelijk;
- de inhoud wordt niet bernvloed door de (zakelijke of fiscale) motieven die

partijen hebben voor hun handelingen; en
-   het is voor de inhoud niet van belang in welke mate partijen er zich van bewust

zijn dat ze aan derden een onjuiste rechtsverhouding presenteren of onderling
een onjuiste rechtsvorm hanteren.

Bij de vaststelling van de feitelijke werkelijkheid is er met name discussie over de
vraag hoe het civiele recht en het fiscale recht zich tot elkaar verhouden. Het
spanningsveld tussen de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid speelt nauwelijks een
rol. Dat is ook weI begrijpelijk. Het antwoord op de vraag of casus gelijkwaardig zijn
aan elkaar, is enkel van belang als aan die gelijkwaardigheid rechtsgevolgen zijn
verbonden. Het is dus normgerelateerd. Zoals al eerder betoogd, is een strikte
scheiding tussen een normgerelateerde en een feitelijke invalshoek echter niet
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goed denkbaar. In veel gevallen zal de oplossing van de casus mede zijn gelegen in
het koppelen van de feiten aan de toepasselijk geachte rechtsnorm. in bepaalde
gevallen zal het spanningsveld tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid dus toch
een zekere rol spelen.

9.3.3 Kwalificatie en interpretatie van een *samenstel van

rechtshandelingen'

Een samenstel van (rechts)handelingen doet zich voor als er een causaal verband is
tussen een aantal handelingen en/of rechtshandelingen. In een aantal gevallen
vormen deze handelingen een logische reeks en zijn ze onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In andere gevallen vormen de handelingen niet zozeer een logische,
onlosmakelijke reeks. maar is er weI een verband tussen de handelingen. Men kan
bijvoorbeeld losse handelingen heel bewust in samenhang met elkaar verrichten om
daarmee een bepaald (eind)resultaat te bereiken.

De wettelijke regelingen in het belastingrecht hebben vaak betrekking op losse

(rechts)handelingen. Het is de vraag of het recht altijd moet worden toegepast op die
losse handelingen. of dat in bepaalde gevallen ook rekening moet worden gehouden
met het feit dat ze onderdeel zijn van een reeks. In veel gevallen blijven de
rechtsnormen hun gebruikelijke toepassing houden. omdat het feit dat de desbe-
treffende handeling tot een reeks behoort, voor die bepalingen geen betekenis heeft.
In andere gevallen kan daar echter weI betekenis aan worden toegekend. bijvoor-
beeld omdat de toepasselijk geachte rechtsnorm niet is geschreven voor de toestand
die men uiteindelijk heeft gecreeerd. De complexbenadering is in dergelijke gevallen
beargumenteerd vanuit de toepasselijke rechtsnorm. Het is echter ook mogelijk dat
(rechts)handelingen die op zichzelf bezien een zelfstandig karakter hebben, zodanig
met elkaar samenhangen dat het feitelijk 66n handeling is. Dit doet zich soms voor
bij civielrechtelijke rechtshandelingen. Twee verschillende contracten worden dan
bijvoorbeeld aangemerkt als 66n overeenkomst. In dergelijke gevallen wordt de
complexbenadering vanuit een feitelijke invalshoek gehanteerd.

Bij de behandeling van situaties waarin er sprake is van een samenstel van rechts-
handelingen, blijkt dat de spanningsvelden een grote waarde hebben als ordenings-
instrumenten. Het spanningsveld tussen feiten en rechtsnormen is van belang
omdat daarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen casus waarbij de rechts-
norm betekenis toekent aan de complexbenadering en casus waarbij - ingeval van

civielrechtelijke rechtshandelingen - de rechtswil van partijen noopt tot een com-
plexbenadering.

In de normgerelateerde invalshoek is de complexbenadering gebaseerd op het
rechtsgelijkheidsbeginsel. Weliswaar wordt het recht in beginsel toegepast op de
afzonderlijke (rechts)handelingen. maar de strekking van de toepasselijk geachte
rechtsnorm kan ertoe dwingen dat de (rechts)handelingen als samenstel in aanmer-
king worden genomen. Daarbij speelt het rechtsgelijkheidsbeginsel een grote rol en
zijn ook de zakelijke motieven van belang. Het rechtsgelijkheidsbeginsel eist dat
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casus die gelijkwaardig zijn aan elkaar, ongeacht de gekozen civielrechtelijke vorm-
geving, gelijk worden behandeld. De toetsing aan de zakelijkheid van de motieven is
van belang, omdat daarmee invulling wordt gegeven aan het vereiste dat (rechts)
handelingen de maatschappelijke betekenis moeten hebben die de wetgever voor
ogen had bij de desbetreffende wetsbepaling. Het gevolg van de complexbenadering
kan zijn. dat geen betekenis wordt toegekend aan (bepaalde facetten van) het
civielrechtelijke feitencomplex.

In het geval van een reeks van civielrechtelijke rechtshandelingen. is de complex-
benadering gebaseerd op de wilsverklaringtheorie en daarmee op een feitelijke
invalshoek. Getoetst wordt of partijen uitvoering geven aan een vooropgezet plan
om een reeks van rechtshandelingen te verrichten, die is gericht op de rechts-
gevolgen van het eindresultaat van die rechtshandelingen. De reden waarom in het
ene geval de rechtshandelingen zelfstandige betekenis hebben en in het andere
geval niet, houdt verband met het eindresultaat dat door partijen is nagestreefd 6n
met de aard van de verschillende rechtshandelingen. Indien alle partijen een zelfde
eindresultaat hebben beoogd en de rechtshandelingen naar hun aard ook een
samenhang vertonen, hebben de rechtsgevolgen van de losse rechtshandelingen
geen zelfstandige betekenis en kan de complexbenadering worden gehanteerd.
Feitelijk wordt dan beslist dat de rechtswil van partijen rechtstreeks op het eind-
resultaat is gericht en de gepresenteerde tussenliggende stappen geen betekenis-
volle rechtsverhoudingen tussen hen tot stand hebben gebracht.

In de praktijk is het niet altijd duidelijk welke invalshoek moet worden gekozen. In
het ene geval biedt het feitenmateriaal zodanige aanknopingspunten voor een
feitelijk oordeel, dat er geen twijfel meer is over de toepasselijke rechtsnorm. Het
is echter ook mogelijk dat het feitenmaterieel onvoldoende aanknopingspunten
biedt. maar de rechtsnorm zich nadrukkelijk opdringt. De vraag is gesteld of het
methodologisch niet onwenselijk is, dat rechters in vergelijkbare casus verschillende
invalshoeken kunnen hanteren. In vergelijkbare casus zijn echter niet alleen de
feiten vergelijkbaar, maar hebben rechters ook te maken met beoordelingskaders die
vergelijkbaar zijn. Ze zijn immers gebonden aan het voor de desbetreffende casus
relevante wettelijke kader terwijl daarnaast de rechtsbeginselen in meer of mindere
mate een rol spelen. De techniek die daarbij wordt gehanteerd is dan van minder
belang. omdat de feiten en rechtsnormen op een min of meer vergelijkbare wijze in
de beslissing zijn meegewogen. Een tweede relativering is dat de feitelijke werkelijk-
heid ook altijd in zekere mate normgerelateerd is. Een belangrijk gevolg van het
gegeven dat de rechtsnorm betekenis heeft, is dat het feitenmateriaal geobjectiveerd
moet worden benaderd. De maatstaven die de rechter gebruikt om de precieze wil
van partijen vast te stellen, zijn daarom niet willekeurig gekozen. Hij zal nagaan op
welke rechtshandelingen de verschillende rechtsnormen betrekking hebben en
vervolgens beslissen aan welke rechtswil(len) hij in dat kader zelfstandige betekenis
toekent. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de toets of er voldoende
zakelijke motieven zijn voor de individuele rechtshandelingen en de vraag of het
rechtsgelijkheidsbeginsel ertoe dwingt. om de rechtswil centraal te stellen die is
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gericht op het eindresultaat van de reeks van rechtshandelingen; criteria die ook
spelen bij de normgerelateerde invalshoek.

De complexbenadering is een benadering die we ook tegenkomen bij de toepassing
van fraus legis (misbruik van recht). Het is dan ook de vraag hoe de complexbenade-
ring zich daartoe verhoudt. Naar mijn mening ligt fraus legis in het verlengde van de
normale factoren van rechtsvinding. Het is een afweging tussen rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid; maar weI 66n waarbij deze beginselen scherp tegenover elkaar staan.

Ter bescherming van de rechtszekerheid voert de rechter een extra zware toets uit naar
de zakelijkheid van de motieven voor de rechtshandelingen. Wat de rechter zich
nadrukkelijk afvraagt, is of de losse rechtshandelingen voldoende maatschappelijke
betekenis hebben. Dit relateert de rechter aan de bedoeling die de wetgever heeft
gehad met de toepasselijk geachte rechtsnorm en aan de vraag voor welke handelin-
gen met maatschappelijke betekenis die rechtsnorm is geschreven. Indien de losse
rechtshandelingen onvoldoende betekenis blijken te hebben, maar het eindresultaat
van de rechtshandelingen weI voldoende betekenis heeft voor een rechtsnorm, is
laatstgenoemde rechtsnorm van toepassing op het samenstel van rechtshandelingen.
Het verschil met een kwalificatie van rechtshandelingen die wordt gebaseerd op doel
en strekking van de wet, is slechts gradueel. Bij fraus legis is de spanning tussen

rechtsgelijkheid en rechtszekerheid groter; en daarmee ook de onverwachtheid van de
beslissing. Ter verantwoording voor zijn beslissing zal de rechter nadrukkelijker
toetsen of de rechtszekerheid niet te veel wordt aangetast. Omdat er slechts een
gradueel verschil is tussen beide technieken, bestaat de kans dat de jurispudentie zich
op een gegeven moment beweegt naar de techniek van de kwalificatie. Indien in de
loop der jaren de voorspelbaarheid van de beslissing in dergelijke casus groter wordt
(doordat fraus legis meerdere keren is toegepast). is de zware toetsing aan de rechts-
zekerheid immers steeds minder noodzakelijk.

Vervolgens heb ik beschreven hoe fraus legis zich verhoudt tot een complexbenade-
ring vanuit de feitelijke invalshoek; dus met name bij rechtshandelingen. Een eerste
overeenkomst is dat bij beide technieken de zakelijke motieven van belang zijn ter
bepaling van de (maatschappelijke) betekenis van de individuele rechtshandelingen.
Een tweede oveeenkomst is dat in beide gevallen de rechtshandeling wordt gezocht.
die het dichtst aanligt tegen het eindresultaat van de rechtshandelingen. Een
verschil tussen beide technieken is dat de zakelijkheidstoets bij fraus legis voort-
vloeit uit de rechtsnorm en daarom een dwingend karakter heeft, terwijl deze toets

bij een feitelijke invalshoek enkel een handvat biedt om tot een oplossing te komen
in een onduidelijk feitencomplex. Dit betekent tevens dat de zakelijkheidstoets bij
fraus legis wordt gehanteerd om na te gaan of er betekenis moet worden toegekend
aan de tussenstappen (er wordt een normgerelateerde werkelijkheid gezocht),
terwijl bij de andere techniek de toets wordt gehanteerd om de feitelijke werkelijk-
heid vast te stellen. Bij fraus legis staat ter discussie waarom de desbetreffende route
is gekozen en bij de feitelijke invalshoek is er twijfel over welke route is gehanteerd.

Ten slotte heb ik er op gewezen dat de wisselwerking tussen feiten en rechtsnormen
tot gevolg heeft. dat de complexbenadering vanuit de feiten en aan de hand van
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fraus legis, op een bepaald punt in elkaar overlopen. De reden hiervoor is. zoals al
eerder beschreven,  dat bij beide technieken in zekere  mate een vergelijkbaar
beoordelingskader wordt gehanteerd.

9.4 Afronding

In de inleiding heb ik geschreven dat dit onderzoek zich bezig houdt met de wijze
waarop een jurist, en meer specifiek de rechter, de fiscale werkelijkheid vaststelt. Bij
de behandeling van het thema 'fiscale werkelijkheid' komt een drietal vragen aan de
orde: 1. wat is de realiteit (de waarheid). 2. wat zijn de relevante feiten (de
rechtsfeiten) en welke zwaarte en betekenis moet aan de rechtsfeiten worden
toegekend. en 3. hoe moeten de rechtsfeiten worden geYnterpreteerd. waarbij in
het bijzonder de vraag speelt of er een fiscale werkelijkheid is die afwijkt van de
civiele werkelijkheid. Ik heb mijn verwondering uitgesproken over het feit dat het er
op lijkt dat dergelijke casus aan de hand van verschillende rechtsvindingstechnieken
kunnen worden opgelost (simulatie, fiscale kwalificatie en fraus legis) en dat men
zich in de literatuur geregeld afvraagt welke techniek de rechter heeft gebruikt. Er is
naar mijn mening nergens een sluitende omschrijving gegeven van de verschillende
technieken en de eventuele samenhang daartussen. In dit onderzoek heb ik die
handschoen opgepakt.

De centrale vraag die ik in dit onderzoek heb onderzocht is, wat de precieze inhoud en
betekenis is van deze technieken van rechtsvinding, hoe deze technieken zich
verhouden tot thema's uit de algemene leer van de (fiscale) rechtsvinding en of er in
die thema's een verklaring is te vinden voor de overeenkomsten en verschillen tussen
deze technieken. Uit mijn zoektocht blijkt dat de materie kan worden geordend en
verklaard, aan de hand van een drietal spanningsvelden die zijn ontleend aan de
algemene leer van de (fiscale) rechtsvinding; a. de dialectiek tussen feiten en rechts-
normen. b. de verhouding tussen het civiele en het fiscale recht. en c. de verhouding
tussen de beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Hiermee bied ik de
fiscalist een methodologisch kader voor het antwoord op de vraag, hoe in een concreet
geval de fiscale werkelijkheid kan worden gevonden. Een dergelijk beoordelingskader
is van groot belang. omdat het inzicht geeft in de afwegingen die zijn gemaakt en in de
argumenten die ten grondslag liggen aan de beslissing; en daarmee op de vraag hoe we
een dergelijk fiscaal geschil kunnen oplossen.

Ik heb geconcludeerd dat de rechter in bepaalde gevallen aan de hand van een
feitelijke invalshoek de casus zal oplossen en in andere gevallen aan de hand van een
normgerelateerde invalshoek. De normgerelateerde en/of feitelijke werkelijkheid
vormt uiteindelijk de 'fiscale werkelijkheid': de werkelijkheid zoals die voor het
fiscale recht dient te worden vastgesteld. Hij zal de invalshoek kiezen die zich het
meeste aan hem opdringt; waarvoor de sterkste aanknopingspunten en argumenten
zich aandienen. De andere twee spanningsvelden (civiel versus fiscaal recht en
rechtsgelijkheid versus rechtszekerheid) bieden vervolgens de aanknopingspunten
voor de materiele beslissing. Ik heb laten zien dat de verschillende elementen van de
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spanningsvelden allen een relatieve invloed hebben. Voorts heb ik laten zien dat de
invalshoek of de techniek die de rechter hanteert (simulatie. kwalificatie of inter-
pretatie van de feiten dan wei fraus legis), geen wezenlijke invloed mag hebben op
de uiteindelijke beslissing. Enkel de verschillende elementen van de spannings-
velden bepalen hoe de beslissing moet luiden. Deze elementen winnen of verliezen
niet opeens aan belang maar wijzigen in intensiteit afhankelijk van de mate waarin
casus van elkaar verschillen. Ze staan uiteindelijk namelijk allemaal ten dienste van
het doel van de rechtsvinding; beslissen wat het recht is in het individuele geval.

Deze afronding wil ik beeindigen met de casus die ik in de inleiding heb behandeld
en de vraag of de rechter, met de kennis die we nu hebben opgedaan, een juiste
invalshoek en argumentatie heeft gebruikt.4 Het Hof acht van belang dat de zoons
geen beschikkingsmacht hebben over de gelden op de bankrekening en het geheel
aan overeenkomsten door partijen is opgezet om niet aftrekbare uitgaven te trans-
formeren in aftrekbare rente. Vervolgens wordt overwogen dat het op een dergelijke
wijze vormgeven van de ondersteuning van de zoons. in strijd komt met doel en
strekking van de wet. Het Hof oordeelt ten slotte dat "nu de kennelijke bedoeling van
belanghebbende bij het aangaan van de overeenkomsten zozeer lijkt op het ver-
strekken van bijdragen in de kosten van levensonderhoud en studie van de zoons,
dat aftrek van de rentebetalingen als persoonlijke verplichting dient te worden
geweigerd  ( . . . )".

Laten we deze beslissing eens wat nader bekijken. Het Hof verwerpt ten eerste het

betoog van de inspecteur dat er geen sprake is van leningsovereenkomsten. Het
feitenmateriaal wordt, met inachtneming van de wilstheorie, zodanig geYnterpre-
teerd dat er sprake is van rechtsgeldige civielrechtelijke rechtsverhoudingen. Een
fiscale (meer economische) kwalificatie van de feiten wordt niet overwogen. In het
spanningsveld tussen het civiele en het fiscale recht, voor zover de precieze rechts-
verhouding tussen partijen moet worden vastgesteld. prevakert het civiele recht.
Voor zover dit spanningsveld echter betrekking heeft op een normgerelateerde
invalshoek, wordt meer belang gehecht aan het fiscale recht. Het Hof hanteert
uiteindelijk namelijk een normgerelateerde invalshoek, door aan te knopen bij doel
en strekking van de fiscale wet. Daarbij komt ook het derde spanningsveld aan de orde.
De casus wordt gelijkwaardig geacht aan het geval dat de ouders een bijdrage verlenen
aan de (niet-aftrekbare) kosten van levensonderhoud en studie. Daarmee wordt
voorbij gegaan aan de verwachting van partijen dat de betaling als rente aftrekbaar

4. De casus was kort gezegd als volgt. Ouders met twee studerende zoons vinden hun bank (A) bereid
om mee te werken aan het transformeren van niet-aftrekbare bijdragen aan de studiekosten in weI
aftrekbare rente. De ouders gaan daartoe twee leningen van f 156 250 aan bij bank A waarop een rente
van 7,4% wordt betaald. Het beschikbare geld wordt renteloos doorgeleend aan de beide zoons. die de
bedragen allebei op een eigen rekening bij bank A storten. De zoons mogen echter niet zonder
medewerking van de ouders over de gelden op die rekeningen beschikken. Bank A vergoedt over beide
rekeningen 6,4% rente aan de zoons: uitkomend opf 10 000 per jaar. Na de beeindiging van de studie
wordt de lening van de ouders aan de zoons ingetrokken. De rente die bank A vergoedt, wordr gestort
op een tweetal rekeningen van de zoons bij andere banken. Over de gelden op deze rekeningen
kunnen ze w61 zelfstandig beschikken. De ouders brengen f 20 000 in aftrek als rentekosten.
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is. Bij de afweging van het rechtszekerheidsbeginsel ten opzichte van het rechts-
gelijkheidsbeginsel, heeft het laatste beginsel zwaarder gewogen. Kennelijk is de
condusie volgens de rechter zo onverwacht, dat hij de motieftoets hanteert en aldus
gebruik maakt van de techniek van fraus legis. Als hij van mening was geweest dat de
beslissing redelijkerwijs in de lijn van de verwachting lag, dan had hij waarschijnlijk
volstaan met een verwijzing naar doel en strekking (en gebruik van de techniek van
fiscale kwalificatie).

Had de casus ook anders kunnen worden opgelost? De inspecteur bijvoorbeeld.
baseert zijn betoog eveneens op de afwezigheid bij de zoons van beschikkingsmacht
en de bedoeling van partijen om op deze wijze te voorzien in het levensonderhoud
van de zoons. Op basis hiervan verdedigt hij dat de onderlinge leningsverhoudingen
van ouders, zoons en bank A, voor hen geen reele betekenis hebben. Hij kan hiermee
bedoelen dat partijen geen leningsovereenkomsten met elkaar hebben willen
sluiten: dus dat de rechtswil was gericht op het verstrekken aan de zoons van een
bijdrage in hun levensonderhoud (waarbij bank A voor een fee van 1% is gebruikt als
tussenstation voor de betalingen). De rechtsvorm die partijen hebben gebruikt,
weerspiegelt (bewust of onbewust) niet wat de werkelijke rechtsverhouding is. Dit
is een feitelijke invalshoek waarbij de inspecteur een andere interpretatie geeft van
de civielrechtelijke rechtsverhouding. Van enige spanning tussen het civiele en
fiscale recht is in die benadering geen sprake. Wei is er in zekere mate sprake van
een beroep op het gelijkheidsbeginsel, maar slechts in zoverre hij verdedigt dat de
rechtsverhouding civielrechtelijk gelijkwaardig is aan die waarbij een bijdrage wordt
voldaan in het levensonderhoud van de zoons.

De inspecteur kan ook bedoeld hebben dat de onderlinge leningsverhoudingen in
deze situatie geen relevantie hebben voor de fiscaliteit. Een dergelijke relevantie-

toets kan slechts worden beoordeeld in het licht van de fiscale normatiek. Hij
verdedigt dan dat de fiscale rechtsnormen, in het onderhavige feitenbestand. meer
belang hechten aan de economische werkelijkheid dan aan de civielrechtelijke
werkelijkheid. Daarmee verdedigt hij in wezen dat de fiscale rechtsnormen vereisen,
dat de beschikkingsmacht over de gelden over gaat op de geldlener. Pas bij een
dergelijke 'economische' werkelijkheid is er volgens de inspecteur in fiscale zin
sprake van een geldlening. Aangezien in dit geval de zoons geen beschikkingsmacht
hebben gekregen over de gelden, zou dan niet zijn voldaan aan het begrip geldlening
(noch aan rentebetalingen). In hoeverre deze benadering verdedigbaar is, is uiter-
aard afhankelijk van de vraag of de begrippen 'geldlening' en 'rente' in de fiscale wet
aldus kunnen worden uitgelegd. Het lijkt er op dat het Hof onder deze omstandig-
heden, waarbij de beschikkingsmacht niet is overgegaan op de zoons. en met een
beroep op doel en strekking van de (fiscale) wet. een dergelijke visie aanhangt.5 Ik
ben echter meer geInteresseerd in de systematiek die wordt gehanteerd. De inspec-
teur kwalificeert de feiten in het licht van de rechtsnorm (een normgerelateerde
invalshoek). Hij kent dan, op grond van de fiscale norrnatiek, meer waarde toe aan

5. Her motiefvereiste acht ik, zoals gezegd voor de uiteindelijke beslissing niet relevant. Zij strekt er
slechts toe om een verantwoording te geven voor de onverwachtheid van de beslissing.
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een 'economische' benadering van de feiten dan aan een civieljuridische benadering.
De reden om dat te doen is ongetwijfeld dat hij deze situatie, uit een oogpunt van
rechtsgelijkheid, gelijk wil behandelen aan het geval dat sprake is van een bijdrage in
het levensonderhoud. De afweging die het Hof maakt, wijkt hiervan niet af.

Wat leert ons deze exercitie nu? Het belang daarvan is om te onderkennen dat de
casus op meerdere manieren kan worden benaderd en opgelost. Daar hoeven we
niet van te schrikken als we ons realiseren dat de beslissing ongeacht de benade-
ringswijze, telkens is gebaseerd op 66n feitencomplex en op een afweging van
doelen. belangen en beginselen die ten grondslag liggen aan ons rechtsstelsel
(waaronder de verschillende elementen van de spanningsvelden). Welke techniek
daarbij wordt gehanteerd is dus niet zo van belang, het zijn slechts mechanismen om
tot een beslissing te komen. Wat we verder leren is dat de spanningsvelden ons de
mogelijkheid bieden om de materie en de casuistiek te ordenen en te verklaren. Het
biedt ons daarmee de mogelijkheid om de beslissingen van rechters beter te
begrijpen. om scherper te analyseren wat de relevante factoren zijn die tot een
beslissing leiden en om een betere inschatting te maken van de gevolgen van ons
handelen. En dat is precies wat ik met dit onderzoek heb beoogd.
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