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Leasing in de vennootschapsbelasting
Een nieuwe kijk op `economische eigendom'



Stellingen bij het proefschrift van W. Bruins Slot

~ Gelet op het materieel-economische karakter van de directe belastingen in
Nederland zou, in dat kader, de juridische eigendom als maatstaf voor de
fiscale eigendom moeten hebben afgedaan.

~ Of er van economische eigendom - het meest materiële begrip dat zich binnen
de fiscaliteit een plaats heeft verworven - sprake is, dient niet aan de hand van
formele maar aan de hand van materiële criteria te worden getoetst.

~ Men is economisch eigenaar indien men nagenoeg ('materieel') het gehele
economische belang heeft.

. Meer partijen kunnen gezamenlijk economisch eigenaar zijn.

~ Een huurder is gedurende de vaste huurperiode economisch belanghebbende
bij het huurobject.

~ Leaseregelingen maken ten onrechte geen onderscheid tussen leasecontracten
waarbij de lessor slechts wil activeren en leasecontracten waarbij de lessor
ook als investerende partij wil worden gezien.

. Technolease is in principe mogelijk.

~ Men is zich er onvoldoende van bewust dat fiscalisering van de
subsidiestroom de schatkist meer kost dan de subsidiestroom alleen.

~ Een materieel denkend fiscalist is nog geen materialist.

."Rijksaccountants kletsen goed, maar op de dijen toch het minst" (Rinus L.
Bronswater).

~ Een protestantse fiscaal econoom die promoveert aan de Universiteit van
Tilburg, is een fiscaal oecumeen.

. Nu van Vrouwe Justitia zelf de ogen niet eens zichtbaar zijn, is het niet aan
haareen burka-draagverbod te sanctioneren.
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Voorwoord

1 Koningen 3: 16-27: Salomo 's wijze rechtspraak
Toentertijd kwamen twee vrouwen, hoeren, tot de koning en stelden zich vóór
hem. En de ene vrouw zeide: Met uw verlof mijn heer, ik en deze vrouw wonen
in één huis, en ik heb bij haar in huis gebaard. Op de derde dag nadat ik gebaard
had, heeft ook deze vrouw gebaard, en wij waren tezamen, er was geen vreem-
de bij ons in huis; alleen wij tweeën waren in huis. Toen is de zoon van deze
vrouw des nachts gestorven, doordat zij op hem gelegen had. En zij is te mid-
dernacht opgestaan en heeft mijn zoon naast mij weggenomen, terwijl uw
dienstmaagd sliep, en heeft hem in haar schoot gelegd, en haar dode zoon heeft
zij in mijn schoot gelegd. Toen ik des morgens opstond om mijn zoon te voe-
den, zie, hij was dood; maar ik gaf in de morgen acht op hem, en zie, het was
niet de zoon, die ik gebaard had. Doch de andere vrouw zeide: Niet waar! De
levende is mijn zoon en de dode is uw zoon. En deze zeide weer: Niet waar! De
dode is uw zoon en de levende is mijn zoon. Zo krakeelden zij in tegenwoor-
digheid van de koning. Toen zeide de koning: De ene zegt: Deze, de levende, is
mijn zoon, en de dode is uw zoon; en de andere zegt: Niet waar! De dode is uw
zoon en de levende is mijn zoon! Daarop zeide de koning: Haalt mij een
zwaard. En zij brachten een zwaard bij de koning. En de koning zeide: Snijdt
het levende kind in tweeën en geeft de helft aan de ene en de helft aan de ande-
re. Toen sprak de vrouw, van wie het levende kind was, tot de koning, omdat
haar moederlijke gevoel voor haar zoon was opgewekt; zij zeide dan: Met uw
verlof, mijn heer, geeft haar het levende kind, maar doodt het in geen geval.
Doch de andere zeide: Het zal noch van mij noch van u zijn, snijdt door. Toen
antwoordde de koning en zeide: Geeft haar het levende kind en doodt het in
geen geval: zij is de moeder.

Het kwalificeren van leaseovereenkomsten als operational lease dan wel als finan-
cial lease behoorde tot mijn dagelijks werk. Wie is in fiscaal opzicht nu eigenlijk
de eigenaar, de leasemaatschappij (de verhuurder, de lessor) of de gebruiker (de
huurder, de lessee)? In negen van de tien gevallen leggen beide partijen de fiscus
een contract voor waaruit moet blijken dat de lessor eigenaar is. Neemt u van mij

1



VOORWOORD

aan: dat levert bepaalde voordelen op waarvan niet kan worden geprofiteerd als de
lessee fiscaal eigenaar is.
Zo verschenen ooit twee partijen - met al hun handen op één buik overigens - op
mijn kantoor om de zekerheid te krijgen dat bij de leaseovereenkomst die zij voor-
nemens waren te sluiten, de lessor als eigenaar kon worden gezien. Maar bij deze
lease was voor elk standpunt wat te zeggen: de lessor kon eigenaar zijn, maar dat
de eigendom voor fiscale doeleinden bij de lessee lag, was evenzeer te verdedigen.
Indachtig het zo aansprekende verhaal van Koning Salomo, waaruit zoveel wijs-
heid, goedheid en slimheid spreekt, deed ik de suggestie dat beide partijen wellicht
de helft van de eigendom hadden. Daarop verhief de (bijbelvaste) lessor zich van
zijn zetel en sprak de historische woorden: "met permissie, inspecteur, geef de les-
see de volle eigendom, maar verdeel hem niet". U zult het met mij eens zijn: onder
deze omstandigheden kon ik - met het schaamrood op de kaken - niet veel anders
dan toegeven dat de lessor de eigenaar was, geheel conform hun uitgangspunten en
wensen.
De echte wijsheid, zo bleek, had ik dus niet in pacht: ik moest haar nog verwerven.
Deze conclusie stond aan de basis van het voornemen mij nader te verdiepen in de
fenomenen operational en financial lease. Met name wenste ik mij te concentreren
op de scheidslijn tussen beide leasevormen: hoe loopt die nu eigenlijk, in de fisca-
le praktijk? Wat zijn daarvan de consequenties? En, misschien nog wezenlijker:
wat zouden de consequenties moeten zijn...?

Mijn voornemen is ten uitvoer gebracht, niet zonder impulsen van buitenaf De
Belastingdienst steeg boven zichzelf uit en maakte het schrijven van dit proef-
schrift zowel leuker als gemakkelijker door mij daarvoor de tijd te geven. Het
Schoordijk Instituut, het onderzoeksinstituut van de juridische faculteit van de
Universiteit van Tilburg, droeg eraan bij dat het een en ander geruime tijd vrijwel
budgetneutraal geschiedde. Het was een voorrecht om de geboden faciliteiten te
mogen benutten.
Genoemde instanties faciliteerden, een aantal mensen droeg bij aan de inhoud.
Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar Peter Essers die mij een hulpe was toen
van het boek een dissertatie moest worden gemaakt. Hij ontzenuwde op milde
wijze de, met name door mij, in stand gehouden mythe dat voor het proefschrift
van een jonge doctor andere inhoudelijke criteria zouden moeten gelden dan voor
dat van een oude. Naar Wilke Ruiter, de wijze uit het Oosten, die mij traditiege-
trouw bij het oplossen van welhaast ieder fiscaal probleem terzijde staat en ook bij
het kiezen tussen operational en financial lease, het laveren tussen het fiscale
Scylla en Charibdis, niet van die zijde week. Naar Eveline Ger,its natuurlijk, met
wie ik vroeger de financiële wereld onzeker maakte en met wie ik sinds ons geza-
menlijke vertrek bij de Belastingdienst poog diezelfde wereld de eerder ontnomen
zekerheid weer terug te geven. En naar Charlotte ten slotte, mijn vrouw, die een -
althans door mij - nooit elders waargenomen maar uiterst stimulerende distantie
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betrachtte waar het het schrijven van mijn dissertatie betrof. Mijn kinderen betrek
ik niet in mijn dank. Sterker nog, zij mogen hun vader dankbaar zijn dat hij zo lang
over het promoveren deed dat zij inmiddels op een leeftijd zijn gekomen waarop
zij - letterlijk - met volle teugen van de feestelijkheden rond de plechtigheid kun-
nen genieten.

Baambrugge, maart 2006,

Warner Bruins Slot
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Hoofdstuk 1

Inleidende opmerkingen over het karakter van
leaseovereenkomsten, en probleemstelling

1. INLEIDING

In een wetboek zal men vergeefs zoeken naar bepalingen omtrent leasing.
`Leasing' is een woord dat slechts uit de volksmond valt op te tekenen. Het is een
verzamelnaam voor een bonte reeks overeenkomsten die werkelijk van alles tot
object kunnen hebben: van computers, vliegtuigen, rioleringsstelsel, auto's en keu-
kens tot aandelen en luiers. Het kenmerkende van alle overeenkomsten die onder
het begrip `leasing' vallen, is volgens Van Heesl

"dat in alle gevallen het gebruik van een bepaald goed door de eigenaar (de les-
sor, ook wel de leasegever genoemd) wordt afgestaan aan een ander, waartegen-
over deze zich verbindt een bepaalde prijs te betalen."

Onder `eigenaar' wordt in dit verband verstaan de juridisch eigenaar. De snelle
lezer constateert dat leasing, aldus omschreven, in niets verschilt van een overeen-
komst van verhuur. Begrijpelijk, maar niet correct. De verschillende vormen van
lease zijn terug te brengen tot twee hoofdtypen, de operational lease en de finan-
cial lease. De operational lease heeft inderdaad veel weg van verhuur: degene die
het object ter beschikking stelt is eigenaar, terwijl niets erop wijst dat in die situa-
tie verandering komt.

"Operationele lease stemt grotendeels overeen met wat een huurovereenkomst
naar Nederlands recht beoogt, namelijk dat de lessee het gebruiksnut van een
object heeft, zonder de voor- en nadelen van de eigendom geheel of nagenoeg
geheel te dragen. De verplichtingen van de lessor bij operationele leasing gaan
veelal verder dan die van een traditionele verhuurder; hij zorgt gewoonlijk voor
het volledíge onderhoud van de in huur gegeven objecten en tevens voor ver-
vanging bij tijdelijke uitval van het gehuurde. Operationele leasing heeft voor-
al betrekking op courante objecten met een voorspelbaar waardeverloop."2

I J.J. van Hees, Leasing. W.E. Tjeenk Willink, Deventer 1997
2 Ontwerp-Richtlijn 292 Raad voor de Jaarverslaglegging.
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Een bijzonder type operational lease is de service lease. Hierbij is sprake van een
meer uitgebreide vonn van financiële dienstverlening die het enkele ter beschik-
king stellen in ruime mate overstijgt. Een voorbeeld van service lease is de full-
service autolease, waarbij de lessor niet alleen een wagenpark beheert, maar tevens
de partij is voor wiens rekening het verschil komt tussen het voorgecalculeerde en
het werkelijke benzineverbruik.
De tegenpool van de operational lease is de financial lease. Deze leasevorm laat
zich het best vergelijken met huurkoop: het leaseobject wordt door de juridisch
eigenaar ter beschikking gesteld, vooruitlopend op een beoogde en in principe
zekere (juridische) eigendomsoverdracht op termijn.
In zijn arrest van 18 december 1991, BNB 1992I181 vat de Hoge Raad het verschil
tussen huurkoop en financial lease als volgt samen:

"De kredieten in de vorm van financial lease komen in hoofdzaak overeen met
de kredieten op basis van huurkoop; zij onderscheiden zich daarvan doordat de
kredietnemer niet door de enkele betaling van de verschuldigde bedragen de
eigendom verkrijgt van het goed voor de aankoop waarvan het krediet is ver-
strekt, doch na betaling van de laatste termijn het recht heeft dit goed voor f 1,-
te kopen."

Voor fiscale doeleinden wordt - gelet op het bovenstaande - de financial lease ver-
eenzelvigd met huurkoop.

2. ARGUMENTEN OM TE KIEZEN VOOR OPERATIONAL DAN
WEL FINANCIAL LEASE

Indien een ondernemer zijn productiecapaciteit wenst te vergroten, zal hij moeten
investeren. In veel gevallen kiest hij ervoor de benodigde bedrijfsmiddelen te
kopen. Als het daarvoor benodigde eigen vermogen niet beschikbaar is, zal hij de
aanschaf financieren met een banklening. Een variant van de banklening is de
keuze voor financial lease. Financial lease verschilt daarin van een gecombineerde
koop- en leenovereenkomst dat de juridische eigendom in het geval van financial
lease bij de lessor berust, terwijl dat niet het geval is bij de koop- en leentransac-
tie. Bij financial lease is de zekerheid voor de geldverstrekker groter, waardoor
deze eerder zal zijn geneigd de ondernemer te financieren. Ook bestaat de moge-
lijkheid dat de rentetarieven, met name vanwege die grotere zekerheid, aantrekke-
lijker zijn dan bij een overeenkomst van geldlening. Wanneer de ondernemer een-
maal de keuze voor leasing heeft gemaakt, kan er aanleiding zijn niet voor finan-
cial, maar voor operational lease te kiezen. Partijen kunnen verschillende redenen
hebben om operational te leasen.
Vaak heeft men fiscale motieven om leasecontracten de vorm van operational lease

6



ARGUMENTEN OM TE KIEZEN VOOR OPERATIONAL DAN WEL FINANCIAL LEASE

te geven. Sommige investeringen worden in Nederland fiscaal gestimuleerd. Onder
bepaalde omstandigheden kan de potentiële investeerder die fiscale stimulansen -
vervroegde afschrijving, investeringsaftrek - niet in klinkende munt (een belas-
tingreductie) omzetten, omdat hij fiscaal in een verliespositie verkeert, of omdat hij
niet belastingplichtig is. Operational lease kan dan uitkomst bieden: de belasting-
plichtige winstgenerende lessor kan de fiscale faciliteiten wel benutten en via lage-
re leasetermijnen aan de lessee doorgeven.
Maar naast fiscale zijn ook andere motieven zeer wel denkbaar. De commerciële
motieven van operational lease kunnen zijn gelegen in de wens van de lessee om
tot Off-balance sheet financiering (O.B.S.F) te komen. Met behulp van O.B.S.F-
transacties komt men tot balansverkorting, tot een optische verbetering van ver-
schillende bedrijfseconomische ratio's, maakt of houdt men liquide middelen vrij
of probeert men te voorkomen dat de eigen leencapaciteit bij de banken wordt aan-
getast. Soms beoogt de ondernemer die leencapaciteit met behulp van O.B.S.F.-
transacties zelfs te vergroten. Van een vergroting van de leencapaciteit is bijvoor-
beeld sprake indien de eigenaar die zijn gekochte object oorspronkelijk had gefi-
nancierd met een banklening, het object verkoopt en vervolgens terughuurt: de
`sale-and-lease-backtransactie' .
Ook kan worden vermeden dat ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf een
beroep moeten doen op de vermogensmarkt die voor hen dikwijls beperkt toegan-
kelijk is. De lessor ten slotte, kan een commerciële voorkeur hebben voor opera-
tional lease wanneer hij het risico van de vordering op de debiteur te hoog inschat.
Verhuur - operational lease - biedt hem dan meer zekerheid dan financiering via
een lening of een financial-leasetransactie.

Dat een commercieel argument zoals `zekerheid voor de lessor' soms krachtiger is
dan een fiscaal argument, moge blijken uit het feit dat de kleinschaligheidsinveste-
ringsaftrek (artikel 3.41. Wet IB 2001) - een belangrijke investeringsprikkel voor
bedrijven met een relatief gering investeringsvolume - via operational lease niet kan
worden benut. Deze investeringsaftrek is op grond van artike13.45. lid 2 van de Wet
IB 2001 niet van toepassing op bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om hoofdzakelijk
(voor meer dan 70o~o) ter beschikking te worden gesteld aan derden. Toch worden
ook met kleinere ondernemers gewoon operational-leasecontracten afgesloten.

Ten slotte kan het bodemrecht van de fiscus bij de keuze voor een bepaalde lease-
vorm een rol van betekenis spelen. Indien sprake is van financial lease, zal de ont-
vanger bij deconfiture van de lessee de rechten van de lessor op bodemgoederen
niet ontzien, terwijl de fiscus bij operational lease de lessor als reëel eigenaar
beschouwt3 en diens eigendomsrecht op roerende zaken, ook al staan die op ander-

3 Deze zienswijze komt overigens pas in de jongste leaseregeling tot uitdrukking.
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mans bodem, respecteertd 5

3. DE KWALIFICATIE VAN LEASECONTRACTEN IN DE FISCALE
JAARSTUKKEN

Omdat het bepalend is voor het antwoord op de vraag welke partij de investerings-
faciliteiten geniet en of de ontvanger terecht bodembeslag op bepaalde zaken heeft
gelegd, is het van groot belang te weten wie van de betrokken partijen fiscaal als
eigenaar wordt beschouwd. Met andere woorden: het is van belang te weten of er
fiscaal sprake is van een financial dan wel van een operational lease. Waar ligt het
omslagpunt?
Er zijn geen wettelijke bepalingen op grond waarvan het eenvoudig is een onder-
scheid te maken tussen operational lease en financial lease. De fiscale winstbere-
kening geschiedt, blijkens artikel 3.25. van de Wet IB 2001, volgens `goed koop-
mansgebruik' en het is altijd aan de rechter geweest om aan dat begrip nader invul-
ling te geven. Goed koopmansgebruik beheerst niet alleen de vraag hoe moet wor-
den afgeschreven, ook op de vraag wie moet afschrijven, geeft goed koopmansge-
bruik een antwoord.
Voor een antwoord op de vraag wie fiscaal eigenaar is, moeten we dus bij de rech-
ter zijn. Hoven en Hoge Raad zijn echter niet altijd even consequent. Hun oordeel
omtrent soortgelijke gevallen is nogal eens niet eensluidend. Niet in alle onderde-
len van hun antwoord valt een lijn te onderkennen. Of, iets genuanceerder, van de
mogelijk wel te ontdekken lijn wordt nogal eens afgeweken.
Aan één hoofdlijn wordt echter (nagenoeg) altijd vastgehouden: de juridisch eige-
naar is ook de fiscaal eigenaar, zolang een ander niet (nagenoeg) al het economisch
belang heeft en daarmee economisch eigenaar is. Het leidt tot een - materieel
beschouwd - eigenaardig resultaat dat in een bepaalde situatie de juridisch eige-
naar fiscaal eigenaar is, terwijl een geringe verandering in de economische betrok-
kenheid bij het object ertoe kan leiden dat het hele activum vervolgens van balans
wisselt. Bartel noemt dit in zijn noot onder het Lease-arrest6 de `alles ofniets-bena-
dering'. Het is deze benadering die dan misschien wel praktisch is, maar die in het
geheel niet aansluit bij de economische werkelijkheid zoals die door partijen wordt

4 De ontvanger heeft op grond van art. 22, derde lid Invorderingswet 1990, ondanks het bepaalde in art. 3:276
BW, de mogelijkheid zich ter voldoening van bepaalde belastingschulden te verhalen op bepaalde roerende zaken
van derden die zich ten tijde van de inbeslaglegging op de `bodem' van de belastingschuldige bevinden. Van deze
wettelijke mogelijkheid maakt de ontvanger echter níet in alfe gevallen gebruik. Wanneer namelijk de derde-eige-
naar kan worden aangemerkt als `reële eigenaar' wordt diens eigendomsrecht doorgaans gerespecteerd. De lessor
kan, anders dan bij financial lease, bij operational lease worden beschouwd als `reëel eigenaar'.
5 Zie A.van Eijsden in zijn bijdrage 'Bodemrecht in relatie tot leasing', zoals die is opgenomen in het rapport
`Fiscale aspecten van leasing', Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap , nr. 217.
6 HR 8 mei 1985, BNB 1986I75c'
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ervaren. Het is de vraag of deze benadering juist is en of er geen betere alternatie-
ven voorhanden zijn.

4. PROBLEEMSTELLING EN WIJZE VAN AANPAK

4.1. Probleemstelling

De belangrijkste drijfveer voor het verrichten van dit onderzoek vormt mijn onvre-
de met de tamelijk ruwe wijze waarop men in de huidige praktijk bepaalt wie de
fiscaal eigenaar is van een ter beschikking gesteld object.
De centrale probleemstelling van deze dissertatie is dan ook de vraag of er binnen
de kaders van het positieve vennootschapsbelastingrecht ruimte bestaat voor het
ontwikkelen van een meer genuanceerd fiscaal eigendomsconcept dan datgene
waaruit de thans gangbare `alles of niets-benadering' voortvloeit. Een concept dat
recht doet aan het feit dat bij belastingheffing in de winstsfeer naar mijn mening de
materiële werkelijkheid (de economische aspecten van een bestaande situatie, de
economische eigendom) van meer gewicht is dan de formele werkelijkheid (de
juridische vormgeving, de juridische eigendom). Een concept ook dat, juist omdat
we in het belastingrecht nauw bij de economische werkelijkheid willen aansluiten,
als logisch gevo(g zou moeten hebben dat ieders aandeel in de economische eigen-
dom ook op ieders respectievelijke balans tot uitdrukking wordt gebracht.
Voor het geval mocht blijken dat het aangedragen concept niet haalbaar is of
anderszins ongewenste gevolgen met zich brengt, zal ik onderzoeken of in de hui-
dige `alles of niets-benadering' verbeteringen en verfijningen kunnen worden aan-
gebracht. Verbeteringen die deze benadering in elk geval meer aanvaardbaar
maken.

Een van de centrale probleemstelling afgeleide vraag is of de fiscaal (mede) eige-
naar slechts geldt als de partij die mag activeren of dat hij daarmee meteen ook de
partij is die investeert, de partij die wordt geacht aanspraak op investeringsfacilitei-
ten te kunnen maken.
Een andere afgeleide vraag die - onafhankelijk van het gekozen fiscaal eigendoms-
concept - moet worden beantwoord, luidt: wat zijn nu eigenlijk de gevolgen voor
de jaarwinstbepaling? Wat maakt het uit of de lessor een bedrijfsmiddel activeert,
en wat zijn de gevolgen van een leasecontract waarbij de lessee het object op zijn
balans moet verantwoorden? Hoe schrijft hij af, en doorstaan de geoorloofde
afschrijvingsmethodes de toets van de materieel-economische benadering die wij
in vennootschapsbelastingland moeten voorstaan?

Ook wil ik mijn licht doen schijnen over de wijze waarop in Nederland de grond-
slag voor de investeringsfaciliteiten wordt bepaald. Het bestaan van het complexe
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operationele leasetraject - als alternatief voor het simpele directe investeren -
maakt dat de staatssecretaris zich gedwongen voelde ook met betrekking tot zo'n
ogenschijnlijk eenvoudig vraagstuk nog richtlijnen te geven. Ook die richtlijnen
worden op hun consistentie getoetst.

Ten slotte hoop ik klare wijn te schenken ten aanzien van de omvang van het
belastingvoordeel dat bij operational lease door de lessor wordt genoten, indien er
althans met betrekking tot het leaseobject aanspraak op afschrijvings- en~of
investeringsfaciliteiten kan worden gemaakt. Dat voordeel is veelal een van de
belangrijkste redenen om voor operational lease te kiezen. Nadat dit alles in kaart
is gebracht, hoop ik ook nog te kunnen aangeven of en zo ja, waarom, de wens om
tot defiscalisering van de subsidiestroom te komen, een reële is.

4.2. Wijze van aanpak

Men zou het andere fiscale eigendomsconcept, waarnaar ik op zoek ben, als
`nieuw' kunnen aanmerken. Toch zal die kwalificatie maar deels terecht zijn. Het
concept is namelijk in die zin niet nieuw, dat ik de ingrediënten ervan zoek binnen
de kaders van het positieve recht. Wat zegt de rechter in het algemeen over de
benadering van problemen in de winstbelasting? Hanteert hij bij het oplossen van
dergelijke vraagstukken voornamelijk strikt formele criteria, of zijn de door hem
geboden oplossingen meer materieel-economisch getint? En wat zegt hij vervol-
gens - indachtig die gekozen benadering - over de fiscale eigendom van ter
beschikking gestelde objecten? Mocht het uit dat onderzoek opkomende beeld van
het positieve recht verwarrend of innerlijk tegenstrijdig blijken, dan is het mijn
streven om helderheid te verschaffen door keuzes te maken. Keuzes waarbij ook
de visie van andere schrijvers een rol van betekenis speelt, doch die vooral zullen
zijn geïnspireerd op mijn uitgangspunt dat problemen bij de heffing van een winst-
belasting in Nederland moeten worden opgelost door een zwaar accent te leggen
op materieel-economisch getint toetsingsmateriaal. Met andere woorden: hoewel
de ingrediënten bekend zijn, kan de gekozen mix aan het geheel toch een verras-
send nieuw karakter geven.

Dat onderzoek naar het rechterlijk oordeel en de mogelijke onduidelijkheden of
innerlijke tegenstrijdigheden daarin, wordt in deel een opgesplitst in een aantal
deelonderzoeken. Ik ga in aparte hoofdstukken in op de kijk van de rechter, van
schrijvers en van mijzelf op de wijze waarop problemen in de winstbelasting door-
gaans worden opgelost en op de wijze waarop dat ten aanzien van de kwalificatie
van leasecontracten geschiedt. Vervolgens doe ik hetzelfde bij de behandeling van
een aantal - voor de fiscale eigendomsvraag - essentiële begrippen als `economi-
sche eigendom', `economisch belang' en `het voor de economische eigendom ver-
eiste economische belang'. Ook de rol van de beschikkingsmacht en de economi-
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sche levensduur komen aan de orde.
De wijze waarop men in het buitenland leasetransacties kwalificeert, blijft even-
min onbesproken. In mijn onderzoek betrek ik drie landen met ieder een verschil-
lende benadering van de kwalificatieproblematiek. Ik laat de Verenigde Staten, met
zijn puur economische benadering, de revue passeren. Daarnaast besteed ik aan-
dacht aan het Verenigd Koninkrijk met zijn op de Nederlandse kwalificatiemetho-
de gelijkende mengeling van juridische en economische elementen. Ten slotte
beschrijf ik de situatie in Frankrijk, het land dat het kwalificatievraagstuk vanuit
een puur juridisch perspectief benadert. Ik ga in op de daar gangbare kwalificatie-
methoden, met het oogmerk te onderzoeken of de gebruikte kwalificatiecriteria in
die landen mogelijk - gelet op de Nederlandse uitgangspunten - hier bruikbaar
zouden kunnen zijn.
Ik besteed geen speciale aandacht aan de cross-border leasetransacties. De buiten-
landse behandeling van leasetransacties wordt enkel belicht met het doel de ver-
schillende methodes te signaleren, niet om de (on)mogelijkheden van grensover-
schrijdende leases te bespreken. De Commissie Leasing van de Vereniging voor
Belastingwetenschap heeft op dit punt al uitvoerig onderzoek gedaan~.

In deel twee worden de conclusies naar aanleiding van mijn bevindingen in het eer-
ste deel, samengevoegd tot een `nieuw' fiscaal eigendomsconcept. In datzelfde
deel wordt ook duidelijk in hoeverre dit concept ons kan helpen bij het beantwoor-
den van de vraag of de fiscaal eigenaar(s) niet alleen degene(n) is (zijn) die mag
(mogen) activeren, maar dat hij (zij) tevens als investeerder(s) heeft (hebben) te
gelden.

Deel drie geeft inzicht in de gevolgen die de lessor zal ondervinden bij het claimen
van afschrijvings- of investeringsfaciliteiten, wanneer de `alles of niets-benade-
ring' wordt verlaten.
Voor het geval die gevolgen als onwenselijk worden aangemerkt, of de introductie
van het `nieuwe' fiscale eigendomsconcept onhaalbaar wordt geacht, zal ik trach-
ten een aantal suggesties te doen om in de bestaande leaseregeling - toch de meest
concrete neerslag van de `alles of niets-benadering' - wijzigingen aan te brengen.
Indien deze suggesties worden overgenomen, zou de `verbeterde leaseregeling'
naar mijn mening als redelijk alternatief voor het `nieuwe' fiscale eigendomscon-
cept moeten kunnen dienen.

Om de te maken keuze tussen `het introduceren van een nieuw fiscaal eigendoms-
concept' en `het verbeteren van het oude' beter te kunnen funderen, geef ik in dit
deel ook de ontwikkelingen weer die zich op het vlak van de commerciële jaarver-

7 Fiscale aspecten van leasing, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap , nr. 217.
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slaggeving aftekenen, althans waar het het kwalificeren van leasecontracten
betreft.

De vraag wie fiscaal eigenaar is en wat zoal zijn rechten zijn, komt in de delen één
t~m drie aan de orde. In deel vier ga ik in op de vraag hoe de fiscale jaarwinst wordt
bepaald als een lessor of een lessee eenmaal - op grond van welke overwegingen
dan ook - is gekwalificeerd als fiscaal eigenaar. Ik zie het begrip `jaarwinst' dan in
de breedste zin des woords. Ik ga daarbij niet alleen in op de vraag wanneer win-
sten en verliezen moeten worden genomen, maar ook op zaken als `de investe-
ringsgrondslag' en `het effect van de investeringsfaciliteiten op de jaarwinst'.
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Hoofdstuk 2

Basisjurisprudentie

1. INLEIDING

Vraagstukken met betrekking tot het onderscheid tussen operational en financial
leasing worden niet met grote regelmaat aan de rechter ter beoordeling voorgelegd.
Een belangrijke oorzaak van dit verschijnsel is dat de partijen die bij (omvangrij-
ke) leasetransacties zijn betrokken, doorgaans zekerheid voorafwillen hebben over
de gevolgen van hun transactie. Verschillen zij met de fiscale autoriteiten van
mening, dan leidt dat er in de regel toe dat van de transactie wordt afgezien, of dat
de voorwaarden ervan zodanig worden aangepast dat alsnog overeenstemming
wordt bereikt.
Het verschijnsel dat partijen niet met enige onzekerheid over de aard van de lease-
transactie kunnen leven, mag er natuurlijk niet toe leiden dat de standpunten van
de Belastingdienst in de praktijk niet aan de rechter ter beoordeling kunnen wor-
den voorgelegd. Om dat te realiseren, voert men proefprocedures. Procedures ook
die uiterst principieel van aard zijn en slechts een beperkt financieel belang ver-
tegenwoordigen. Het Lease-arrest~ is daar een voorbeeld van.

Het is een misverstand te denken dat alleen het Lease-arrest een licht werpt op het
kwalificatievraagstuk waarom het in dit onderzoek draait. Over de betekenis van
enkele, voor het kwalificatievraagstuk wezenlijke, kernbegrippen als `economi-
sche eigendom', `economisch belang', `economische levensduur' en `beschik-
kingsmacht' is veel richtinggevende jurisprudentie voorhanden. Deze jurispruden-
tie wordt - first things first - evenwel pas in de volgende hoofdstukken systema-
tisch door mij behandeld en geanalyseerd. Ik begin dus met het Lease-arrest,
gewoon omdat het voor de volle honderd procent op het kwalificatievraagstuk is
toegesneden. Daaraan vooraf krijgt toch nog principiëler jurisprudentie een voor-
name plaats: rechtspraak die handelt over de materieel-economische invalshoek
van waaruit rechters geschillen betreffende de belasting naar de winst plegen op te
lossen.

I HR 8 mei 1985, BNB 1986~75c'.
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2. DE RECHTER EN DIENS MATERIEEL-ECONOMISCHE INVALS-
HOEK

2.1. Jurisprudentie

De Hoge Raad signaleerde de `economische eigendom' voor het eerst in zijn arrest
van 19 oktober 1955, BNB 1955~377:

"dat de omstandigheid, dat iemand eigenaar is en als zodanig zakelijk ge-
rechtigd 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 economische eigendom niet in een hand zijn, de
waardeveranderingen den economische eigenaar raken (...);"

Geppaart2 constateert dat in dit arrest de economische eigendom in beginsel als fis-
caal rechtsbegrip werd erkend. Hierdoor is een aanmerkelijke afwijking van het
civiele recht tot stand gekomen met betrekking tot een fundamenteel civielrechte-
lijk begrip: de eigendom. Daarin ligt opgesloten de aanvaarding door de recht-
spraak van de opvatting dat het aanhouden van het zuiver civielrechtelijke begrip-
penmateriaal op deze punten tot bezwaren zou leiden.
Aardema3 meent dat het belastingrecht sterk is geënt op het civiele recht:

"Zodra evenwel belastingen in het beeld komen, zoals de inkomsten-, vennoot-
schaps- en vermogensbelasting, waarbij de nadruk in meerdere mate komt te
vallen op de economische kant van de feiten en verhoudingen, ontstaat de
behoefte aan een meer eigen benadering. Er is immers aanleiding die feiten en
omstandigheden te willen beoordelen naar de meer economisch gerichte bedoe-
ling en achtergrond van de aan de orde zijnde wettelijke regelingen. Het is hier,
waar rechtstreekse hantering van het civielrechtelijk instrumentarium als zijnde
niet berekend op die situaties als ontoereikend wordt ervaren."

De Hoge Raad creëert dus een eigen fiscaal eigendomsbegrip. Dit heeft gevolgen
voor de winstberekening, maar ook voor de vraag of bepaalde uitgaven tot bedrijfs-
middelen leiden, in verband waannee de ondernemer dan weer investeringsfaci-
liteiten kan claimen.

2Ch. P.A. Geppaart. Enige interpretatieve aspecten van de begrippen ` economische eigendom' en ` economisch
goed' , WFR 1 9 621462 9.
3 E. Aardema, Fiscale aspecten van de economische eigendom, WER 1981~1181.
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"Opmerkelijk", volgens Aardema,

"is de vindingrijkheid waarmee in de jurisprudentie de impasse wordt doorbro-
ken voor de variant, waar een investering voor een ondernemer hem niet het eco-
nomisch belang bij die investering opleverde. Als bijv. de huurder van een win-
kelpand een winkelbetimmering aanbrengt dan is hij van die betimmering in de
eerste plaats niet de juridisch eigenaar, maar ook overigens kan niet gezegd wor-
den, dat het economisch belang van de waardeveranderingen hem rechtstreeks
aangaan. Het is derhalve moeilijk in een zodanige situatie economische eigen-
dom aan te nemen. Hier heeft de jurisprudentie de oplossing aangedragen, door
de investering in de winkelbetimmering aan te merken als in feite een investe-
ring in een huurrecht, waardoor dit huun-echt een economisch goed wordt, dat
als zodanig voor de huurder het karakter van een bedrijfsmiddel heeft."

En:

"De grenslijn tussen economische eigendom en economisch goed laat zich der-
halve markeren op het punt, waar de waardeveranderingen van het object van
investering de investeerder niet meer rechtstreeks aangaan, doch deze investe-
ring voor hem wel de waarde van een ander bedrijfsmiddel - doorgaans een
huur- of pachtrecht - verhoogt en in die vonn voor de investeerder een geheel
eigen waardeontwikkeling gaat betekenen."

Hoe ver men bij het werken met de Wet Vpb. 1969 is doordrenkt met de economi-
sche benadering, mag blijken uit het feit dat wat betreft de toe te kennen investe-
ringspremie wordt aangesloten bij de aard van het bedrijfsmiddel waarin de onder-
neming heeft geïnvesteerd via zijn huurrecht. Zie bijvoorbeeld HR 9 oktober 1968,
BNB 1968~243, waarbij de investeringsaftrek werd geweigerd voor een investering
in een huurrecht van een gebouw, omdat op dat moment de investeringsaftrek voor
gebouwen was geschorst. De omstandigheid dat de investering strikt genomen in
het huurrecht werd gedaan, baatte belanghebbende niet. Vergelijk ook Hof
's-Gravenhage, 28 juli 1980, BNB 1981~340, waarin de vraag werd beantwoord of
de ondernemer die in een huurrecht investeerde door op gehuurde grond een ten-
nishal te doen plaatsen, in aanmerking kwam voor de (hoge) investeringsaftrek die
voor gebouwen gold. Het hof overweegt:

"dat thans echter nog moet worden vastgesteld of de omstandigheid dat de
belanghebbende slechts middellijk in een gebouw heeft geïnvesteerd door de
verbetering van zijn huurrecht, een beletsel vormt om in casu investeringsaftrek
te doen verlenen naar het voor gebouwen geldende tarief, zijnde hier 80~o van
het investeringsbedrag in het jaar van investering zelf, en 80~o in het daarop vol-
gende jaar;
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dat naar het oordeel van het Hof zodanig beletsel niet aanwezig is, aangezien de
tekst van de wet niet eist dat de juridische eigendom van het gebouw door de
investerende belastingplichtige wordt verkregen - er staat slechts "voor zover
betreft gebouwen" - terwijl voorts de strekking van de faciliteit, namelijk het
extra-stimuleren van het tot stand brengen van bedrijfsgebouwen, meebrengt
dat ook indien een huurder aan deze stimulans voldoet, de hoge aftrek behoort
te worden verleend;"

Het zijn in meer dan één opzicht uitgesproken signalen dat wij in Nederland - in
elk geval bij de heffing van winstbelasting - niet alleen de juridische werkelijk-
heid, maar met name ook de economische werkelijkheid in ogenschouw moeten
nemen. Het is niet het enige signaal. Andere belangrijke indicaties krijgen wij in
een uitspraak van Hof Amsterdam4:

"dat deze gevallen (...) wel niet naar de juridische vorm, maar toch vooral naar
de economische werkelijkheid (waarop het voor de heffing van inkomstenbe-
lasting veelal aankomt) een dusdanige overeenstemming vertonen, dat zij voor
de toepassing van de artt. 29 en 30 van het besluit een gelijke behandeling ver-
dienen, tenzij juist het juridische vormverschil zich daartegen zou verzetten."

Voorzichtiger, aldus Geppaart, voor de omzetbelasting gewezen, maar niet minder
illustratief, is de formulering van de Tariefcommissie in zijn beslissing van 27
maart 19625:

"dat de wetgever de belastingplicht niet van lichte juridische nuances wil laten
afhangen, die maatschappelijk gezien niet tot een wezenlijk verschil leiden."

We mogen dus aannemen dat die voorkeur voor, of ten minste het niet veronacht-
zamen van die economische werkelijkheid, tot een uitgangspunt bij het toetsen van
geschillen rond de heffing van winstbelasting is verheven.

Dat dit beginsel later ook concreet op bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling6
wordt toegepast, leert ons o.a. het arrest van 16 oktober 1985, BNB 1986~118, een
casus waarin formele bepalingen op hun relatieve betekenis moeten worden
getoetst. Aan de orde is de vraag of niet alleen de aandeelhouder recht heeft op de
deelnemingsvrijstelling - zoals de letterlijke tekst van artikel 13 van de Wet Vpb.

4 Opgenomen in HR 14 maart 1962, BNB 1962I130'.
5 T.C 27 maart 1962, BNB 19621218~`.
6 De deelnemingsvrijstelling is een bepaling met enerzijds een uitgesproken `economische' achtergrond (voorko-
ming van dubbele belasting), maar anderzijds ook met nauwkeurig omschreven wettelijke voorwaarden waaron-
der zij wordt toegepast ( bij een bezit van So~o van het oondelenkapitaal)

18



DE RECHTER EN DIENS MATËRIEEL-ECONOMISCHE INVALSHOEK

1969 aangeeft - maar ook de certificaathouder, als de economisch belanghebben-
de bij de aandelen:

"Gelet op de strekking van de deelnemingsvrijstelling - in de deelnemingsver-
houding te voorkomen dat eenzelfde bedrijfsresultaat tweemaal in de vennoot-
schapsbelasting wordt betrokken - dient de term "aandeelhouder" in artikel 13,
lid 6, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aldus te worden verstaan
dat daaronder niet slechts wordt begrepen de eigenaar van de aandelen, doch
tevens degene die tot de eigenaar van de aandelen in een zodanige rechtsver-
houding staat dat het gehele belang bij de aandelen hem en niet de eigenaar toe-
komt."

2.2. Beschouwing

De uitgesproken voorkeur voor de economische werkelijkheid dient ook gestalte te
krijgen in het beantwoorden van de voorliggende kwalificatievraag. Het meest
voor de hand liggende bezwaar om voor fiscale doeleinden altijd maar bij de juri-
dische 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 juri-
dische titel hem ontbreekt om zich volkomen eigenaar te noemen. Afgezien van de
juridische titel heeft de economisch eigenaar dus hetzelfde belang bij het object als
de volkomen eigenaar. Aan die situatie heeft de rechter consequenties willen ver-
binden en dat is - letterlijk en figuurlijk - een uitkomst.
Ik zal het kwalificatievraagstuk in het vervolg benaderen vanuit de materieel-eco-
nomische invalshoek. De keuze voor die benadering is geen willekeurige: zij is
gebaseerd op een door rechters in de loop der jaren uitgezette lijn. Een lijn waar-
van - daar komt men gedurende een onderzoek als dit wel achter - wel eens wordt
afgeweken, maar die desondanks duidelijk zichtbaar is.
Een tweede opmerking ter inleiding is eveneens gebaseerd op het voorgaande. Een
voor het vervolg van dit onderzoek zeer wezenlijk uitgangspunt is dat, wanneer een
partij zich economisch eigenaar wenst te noemen, men hem daarbij nooit mag
tegenwerpen dat hem één kenmerk ontbreekt, een kenmerk dat we bij de volkomen
eigenaar wel terugzien: het vermogen om het object te vervreemden. De econo-
misch eigenaar verschilt immers slechts in één opzicht van de volkomen eigenaar:
hij mist de juridische eigendom. En aan enkel dat gemis wenst de fiscale rechter
geen consequenties te verbinden.
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3. HET LEASE-ARREST, HR 8 MEI 1985, BNB 1986~75c~`

3.1. De casus en het oordeel

In 1986 kreeg de rechter voor het eerst te maken met een geschil over de kwalifi-
catie van een leasetransactie. De Belastingdienst en de leasebranche waren toen al
jaren bezig om voor het onderscheid tussen operational en financial lease handza-
me criteria te vinden - operational lease is zeer in trek bij instellingen die zelf hun
recht op investeringsfaciliteiten niet te gelde kunnen maken, er zijn grote belasting-
bedragen mee gemoeid - maar achtten het toch raadzaam daarbij het oordeel van
de rechter niet te veronachtzamen.
Het hof en de Hoge Raad kregen de volgende casus ter beoordeling. Een lease-
maatschappij stelt aan lessee R gedurende twee jaar twee dezelfde computers
(kostprijs f 31.270,- per stuk) ter beschikking. De economische levensduur van de
apparaten is drie jaar.
Voor het leasen van de eerste computer wordt een termijn van f 1.167,- per maand
in rekening gebracht. De boekwaarde na de vaste leaseperiode bedraagt f 2.766,-,
terwijl de lessee de optie heeft om de computer na twee jaar voor f 3.127,- te
kopen.
Voor het leasen van de tweede computer wordt een leasetermijn van f 966,- per
maand bedongen. De boekwaarde na twee jaar is f 8.298,-. De lessee heeft geen
optie, terwijl de lessor het negatieve restwaarderisico geheel heeft afgedekt met
een putoptie (een recht om te leveren) op de leverancier van 300~0 (f 9.381,-).
Volgens de leasemaatschappij zijn beide contracten als operational lease te
beschouwen - zij claimt terzake van beide contracten dan ook de WIR-premies -
maar volgens de fiscus zijn beide overeenkomsten typisch financial leases.

Het hof overweegt:

"dat (...) onder investeren (in de zin van artikel 61a, lid 1 IB, wbs) wordt ver-
staan het aangaan van verplichtingen ter zake van de aanschaffing van een
bedrijfsmiddel, voor zover die verplichtingen op de belastingplichtige drukken;
dat niet in geschil is, dat uitsluitend belanghebbende de uit de aankoop van de
apparatuur voortvloeiende verplichtingen tegenover de leverancier van de appa-
raten heeft aangegaan noch dat de apparatuur een bedrijfsmiddel is;
dat mitsdien de aankoop van de computerapparatuur voor belanghebbende een
investering vormt als hiervoor bedoeld, indien kan worden vastgesteld dat de
kosten van aankoop op belanghebbende drukken."

Het hof overweegt vervolgens ten aanzien van het eerste leasecontract:

"dat belanghebbende (de leasemaatschappij, wbs) ten gevolge van deze met R
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gesloten overeenkomst en gelet op de bij het aangaan daarvan geschatte econo-
mische levensduur van de computerinstallatie van drie jaren, van de aanvang af
het economisch belang bij de desbetreffende computerinstallatie nagenoeg
geheelheeft overgedragen aan R;
dat dit alles leidt tot de gevolgtrekking dat in dezen R het risico van waardever-
andering draagt en derhalve als economisch eigenaar van de installatie moet
worden aangemerkt, terwijl belanghebbende in wezen slechts als financier is
opgetreden, die verzekerd is van de terugbetaling van nagenoeg de gehele aan-
koopsom en die mag verwachten het niet terugbetaalde deel van de aankoop-
som uit de opbrengst bij vervreemding van de installatie te kunnen verkrijgen;
dat onder deze omstandigheden niet kan worden geoordeeld dat de verplichtin-
gen ter zake van de aanschaffing van de installatie op belanghebbende druk-
ken."

Met andere woorden: het is weliswaar de lessor die verplichtingen is aangegaan in
de zin van artikel 61 a van de Wet IB 1964 (thans artikel 3.43 Wet IB 2001), maar
omdat op basis van geobjectiveerde verwachtingen (`belanghebbende mag ver-
wachten') de lessee economisch eigenaar is, kan niet worden gezegd dat de ver-
plichtingen die door de lessor zijn aangegaan ook op hem drukken~.
Bij het beantwoorden van de vraag `op wie de verplichtingen drukken' moeten we
dus vooral met name aandacht besteden aan het punt van de economische eigen-
dom, zo lijkt het.

Ten aanzien van het tweede contract oordeelde het hof als volgt:

"dat voor de periode volgend op de vaste leaseperiode met betrekking tot deze
computer niets met R is overeengekomen; dat de geschatte economische
levensduur van deze computer drie jaren bedraagt, zodat na ommekomst van
twee jaren belanghebbende naar verwachting naast haar juridische eigendom
nog een aanmerkelijk economisch belang heeft bij deze computerinstallatie;
dat in dezen belanghebbende gedurende een deel van de geschatte levensduur
tegen vergoeding het genot van de installatie aan R ter beschikking heeft
gesteld;
dat derhalve sprake is van verhuur van een installatie, waarbij belanghebbende
ten volle het risico van waardeverandering en van de mogelijkheid van verdere
exploitatie draagt;

7 We mogen aannemen dat het hof impliciet aangeeft dat die verplichtingen in casu op de lessee drukken. Vanuit
die optiek is een aanspraak van de lessee op investeringsfaciliteiten mogelijk te honoreren: dc wetgever geeft aan
dat de verplichtingen op degene die aanspraak maakt op investeringsfaciliteiten moeten drukken, maar schrijft niet
voor dat dc op de aanspraak makende ondernemer drukkende verplichtingen ook door hem moeten zijn aange-
gaan.
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dat alsdan de verplichtingen ter zake van de aanschaffing van de installatie op
belanghebbende drukken;"

Onder de gegeven omstandigheden is er sprake van een investeringsverplichting
van de lessor die, volgens het hof, naast de juridische eigendom - wederom `naar
verwachting' - ook een aanmerkelijk economisch belang heeft bij de computer. En
als de lessor een aanmerkelijk economisch belang heeft, kan van de lessee nimmer
worden gezegd dat (nagenoeg) het gehele economische belang hem aangaat.
Daarmee wordt de lessor bestempeld als de fiscaal eigenaar. Omdat de verplichtin-
gen kennelijk worden geacht te drukken op de partij die fiscaal als eigenaar geldt
- hetgeen het hof impliciet ook bij de beoordeling van het eerste leasecontract stelt
- drukken de verplichtingen in casu op de partij die ook de verplichtingen ter zake
van de aanschaf van het bedrijfsmiddel is aangegaan, en claimt de lessor met recht
de WIR-premie.

Belastingplichtige kan zich verenigen met de uitspraak, maar de staatssecretaris
stelt op het laatste onderdeel van de hofuitspraak - de kwalificatie van de lease van
de tweede computer - beroep in cassatie in. Hij wijst er in zijn beroepschrift op dat
de lessor het risico van negatieve waardeontwikkeling heeft afgewenteld op de
leverancier, terwijl de lessor wordt geacht geen gebruik te zullen of kunnen maken
van een mogelijke positieve restwaardeontwikkeling. De lessor is een kredietin-
stelling en geen handelaar in computers. Slaagt de lessor er niet in de computer na
twee jaar opnieuw te verhuren, dan zal hij het object aan de leverancier verkopen
zonder de meerwaarde te realiseren. Kortom, de lessor merkt niets van een even-
tuele waardestijging of -daling, althans niet in de visie van de staatssecretaris.
De Hoge Raad gaat in zijn arrest aan dit alles geheel voorbij en formuleert de
hoofdregel, beideg contracten in ogenschouw nemend. In een geval waarin een par-
tij computers koopt en in eigendom verkrijgt, en deze vervolgens aan een ander ter
beschikking stelt, moet deze apparatuur worden

"gerekend tot de bedrijfsmiddelen waarin belanghebbende bij het drijven van
haar onderneming heeft geïnvesteerd - een en ander als bedoeld in artikel 61 a,
lid l, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 - tenzij op grond van de
inhoud van het desbetreffende leasecontract moet worden aangenomen dat het
gehele economische belang bij de apparatuur - aan te duiden als `economische
eigendom' - is komen te berusten bij de lessee."

8 De Hoge Raad spreekt, voorafgaand aan dit oordeel over'de feiten' die het een en ander met zich meebrengen.
Tot die feiten moeten we ook 's Hofs oordeel m.b.t. het eerste leasecontract rekenen. Zie punt 4.1. van hct
Leasearrest, tweede volzia).
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3.2. Beschouwing

3.2.1. Het Lease-arrest: de gegeven duide[ijkheid

In het Lease-arrest geeft de Hoge Raad duidelijk aan dat voor het beantwoorden
van de vraag wie bij leasetransacties fiscaal als eigenaar moet worden beschouwd,
het economische belang bij het bedrijfsmiddel van wezenlijke betekenis is. Dejuri-
disch eigenaar geldt als fiscaal eigenaar, tenzij het economische belang bij de les-
see is komen te berusten. Het arrest bevestigt andermaal dat in Nederland geschil-
len rond belastingheffing naar de winst vanuit de economische invalshoek worden
opgelost. De economische eigendom is belangrijker dan de juridische eigendom.
Dat wil niet zeggen dat de rol van de juridische eigendom is uitgespeeld.
Integendeel, de juridische eigendom vormt bij de toepassing van de Wet Vpb. 1969
nog steeds het uitgangspunt. Slechts daar waar een ander dan de juridisch eigenaar
zoveel economisch belang bij een object heeft dat hij zich ook economisch eige-
naar mag noemen, prevaleert de economische eigendom.

Volgens de Hoge Raad was de lessee geen economisch eigenaar van de tweede
computer en daarom ziet belanghebbende - als juridisch eigenaar en economisch
belanghebbende - haar WIR-claim definitief gehonoreerd. Duidelijk wordt -
althans in dit arrest - dat geschillen rond de vraag welke partij recht heeft op
investeringsfaciliteiten zoals de WIR, worden beslecht door een antwoord te geven
op de vraag `wie is er fiscaal eigenaar van het bedrijfsmiddel?'
Het is een belangrijke conclusie met verstrekkende gevolgen: wanneer de Be-
lastingdienst en de leasebranche, nadat de Hoge Raad het Lease-arrest heeft gewe-
zen, hun gezamenlijke zoektocht naar onderscheidingscriteria voortzetten, nemen
zij deze conclusie ook tot uitgangspunt. De vraag `wie investeert, en op wie druk-
ken de daaruit voortvloeiende kosten?' moet kennelijk mede worden beantwoord
met inachtneming van het antwoord op de vraag `wie is fiscaal de eigenaar?'

3.2.2. Het Lease-arrest: de resterende vragen

3.2.2.1. Inleiding

Het Lease-arrest schept duidelijkheid, maar laat ook talloze vragen onbeantwoord.
In sommige gevallen vindt dat zijn oorzaak in het feit dat het geschil waarover de
rechter moest oordelen natuurlijk beperkt was. Lang niet alle punten waarover men
bij de kwalificatie van leasecontracten van mening kan verschillen, zijn in het voor-
gelegde geval aan de orde gesteld. Het is dan logisch dat er met zo'n arrest nog on-
beantwoorde vragen overblijven. Zoals de vraag naar de definitie van `economisch
belang', of de vraag naar de betekenis van een fenomeen als `beschikkingsmacht.
De praktijk heeft meer problemen met vragen die de Hoge Raad zelf opwerpt, de

23



BASISJUR[SPRUDENi'IE

twijfel die het hoogste rechtscollege zelf zaait en vervolgens niet wegneemt. Zo
stelt de Raad dat het hof inet betrekking tot de kwalificatie van de tweede lease-
overeenkomst tot een juist oordeel is gekomen,

"... wat er zij van de daartoe door het Hof gebezigde gronden."

Zo'n frase vraagt natuurlijk om nadere uitleg. Helaas is het zoeken daarnaar ver-
geefs.
Ook moeten we ons realiseren dat enkel de staatssecretaris beroep in cassatie heeft
ingesteld tegen de uitspraak van het hof, en belanghebbende niet. Om die reden is
in cassatie slechts het oordeel van het hof over het tweede leasecontract aan de orde
gekomen. Voorzover de uitspraak van het hof betrekking heeft op het eerste
contract - de leaseovereenkomst die niet als operational lease werd gezien - is deze
als zodanig niet meer getoetst.
Wat zijn zoal de concrete vragen die de Hoge Raad met dit arrest oproept?

3.2.2.2. Wat is het voor de economische eigendom vereiste economisch belang?

De Hoge Raad spreekt van "het gehele economische belang" dat moet zijn overge-
gaan vooraleer de lessee als eigenaar kan gelden. Het hof stelt bij het beoordelen
van het eerste leasecontract

"dat belanghebbende (...) van de aanvang af het economisch belang bij de
betreffende computerinstallatie nagenoeg geheel heeft overgedragen aan R,"

waarna R als economisch eigenaar wordt aangemerkt. Wat is het nu: `geheel' of
`nagenoeg geheel'? En is het nog van belang dat het hof eerst spreekt van het eco-
nomisch belang dat slechts `nagenoeg geheel' is overgedragen, maar dat verderop
in de uitspraak de conclusie wordt getrokken dat `R het risico van waardeverande-
ringen draagt'? Het risico, staat dat niet voor `het gehele risico'? R lijkt dus niet
het gehele economische belang te hebben, maar wel het gehele restwaarderisico. Is
dat dan wellicht doorslaggevend?

Als alleen de partij die over het gehele economische belang beschikt als econo-
misch eigenaar kan worden gezien, zou het - om de juridisch eigenaar als fiscaal
eigenaar te kunnen kwalificeren - voldoende zijn om de juridisch eigenaar een
minuscuul, een verwaarloosbaar economisch belang te geven. Toch worden in alle
leaseregelingen behoorlijke eisen gesteld aan het economische belang dat de juri-
disch eigenaar moet hebben (variërend van 5 tot l0o~o van de fiscale kostprijs). Dit
vindt zijn oorzaak in de omstandigheid dat partijen, ondanks alle jurisprudentie op
het vlak van het voor de economische eigendom vereiste economische belang, nog
steeds onvoldoende houvast vinden om een definitief standpunt op te baseren.
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Waar het Lease-arrest dat houvast had moeten bieden, vormt het juist de bron van
een tot op heden doorlopende discussie omtrent de omvang van het economische
belang, vereist voor de economische eigendom.

Bovendien kunnen wij ons nog een vraag stellen. Heeft het betekenis dat de Hoge
Raad het onderdeel van de uitspraak waarin partijen zich hebben geschikt (de kwa-
lificatie van het eerste leasecontract) gewoon in stand laat, nu hof en Hoge Raad
op het punt van de voor de economische eigendom vereiste omvang van het eco-
nomisch belang op het eerste gezicht zo wezenlijk met elkaar van mening verschil-
len (`nagenoeg geheel' versus `geheel')? Had het niet voor de hand gelegen, dat de
Hoge Raad ambtshalve tot het oordeel was gekomen dat de lessee van de eerste
computer op grond van de door de Hoge Raad gehanteerde criteria geen economisch
eigenaar was? De lessee had immers `slechts' nagenoeg het gehele economische
belang en niet het door de Hoge Raad verlangde gehele economische belang...
Door het hof op dit punt niet terug te roepen, is de suggestie gewekt dat, de helde-
re criteria van de Hoge Raad ten spijt, er omstandigheden kunnen zijn - zoals die
van de lessee in het eerste leasecontract - waaronder kan worden afgeweken van
die zojuist door de Hoge Raad geformuleerde criteria.

`Geheel of nagenoeg geheel?' dat is dus de vraag. Maar minstens zo wezenlijk is
de vraag of de juridisch eigenaar alleen dán niet in aanmerking komt voor investe-
ringsfaciliteiten indien het economische belang (nagenoeg) geheel bij de lessee is
komen te berusten, of dat hij de faciliteiten evenmin geniet indien dat economische
belang (nagenoeg) geheel bij meer dan één anderepartij ligt. Heeft de lessor geen
economisch belang maar enkel de juridische eigendom, dan speelt hij volgens het
hof in wezen de rol van financier. Indien het economische belang geheel bij de les-
see ligt, komt die dan ook in aanmerking voor investeringsfaciliteiten. Maar wan-
neer het gehele economische belang is verdeeld over meer partijen, komen die
investeringsfaciliteiten dan weer toe aan de juridisch eigenaar? Dat lijkt toch de
bedoeling van de Hoge Raad te zijn. Immers, de Hoge Raad noemt bij het formu-
leren van de hoofdregel ("de juridisch eigenaar wordt geacht te hebben geïn-
vesteerd in de zin van artikel 61a, lid 1, van de Wet IB 1964, tenzij het gehele eco-
nomische belang is komen te berusten bij de lessee") nadrukkelijk één partij, de
lessee, als potentiële economisch eigenaar9.

9 Ook Meussen, (On)volledige economische eigendom en voorraadaftrek, WFR 1992~790, onderkent deze gevol-
gen:

"Is de economisehe eigendom c.q. het economische belang niet volledig, dan keert de aanspraak op investe-
ringsbijdragen of voorraadaftrek terug naar de juridisch eigenaar van de bedrijfsmiddelen of de voorraden.
Deze visie van de Hoge Raad heeft grote praktische betekenis en kan mijns inziens alleen maar worden toe-
gejuicht."

10 Immers, drukken de kosten niet, dan is er geen sprake van `investeren' in de zin van aRikel 3.43, lid I Wet IB
2001 (voorheen: artikel 61a, lid 1 Wet IB 1964).
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Een dergelijke uítkomst zou bevreemding wekken, want die juridisch eigenaar
speelt ook in de drie-partijensituatie waarbij het economische belang over twee
partijen, niet zijnde de lessor, is verdeeld toch nog steeds slechts de rol van finan-
cier, net als in de situatie waarin het economische belang geheel bij één partij (de
lessee) ligt.

Het heeft er alle schijn van dat de door de Hoge Raad geschetste oplossing in
belangrijke mate is ingegeven door de vrees dat de fiscus in het geval waarin het
economische belang over een aantal partijen - waaronder niet de lessor - is ver-
deeld, geen enkele claim op investeringsfaciliteiten zou honoreren. Die vrees heeft
de Hoge Raad niet alleen van zichzelf. Advocaat-Generaal Van Soest stelt in zijn
conclusie bij het Lease-arrest:

"... dat de investeringsbijdrage toekomt aan de ondernemer die juridisch eige-
naar van het bedrijfsmiddel wordt, tenzij een ander dan hij economisch eigenaar
wordt, en dat die uitzondering zich per definitie niet voordoet, indien het risico
tussen twee of drie personen verdeeld is.
Ik meen, dat dit antwoord ook strookt met de strekking van de WIR. Het staat
immers vast, dat er een investering heeft plaatsgevonden, en in de zienswijze
van de inspecteur zou er in het geheel geen investeringsbijdrage worden ver-
leend."

De hiervoor geuite vrees is ongegrond. Enkel de claim van de belanghebbende, de
juridisch eigenaar, stond ter discussie. Creatieve methoden om de WIR toe te delen
aan een (of ineer) van de partijen die in de visie van de fiscus wel economisch
belang bij het bedrijfsmiddel hadden, zijn derhalve niet voor het voetlicht gebracht.
Ook de gedingstukken rechtvaardigen een dergelijke vrees niet, noch de wijze
waarop partijen in de praktijk voor en na het Lease-arrest met claims op investe-
ringsfaciliteiten omgingen. De vraag was niet of er een beroep op de faciliteiten
kon worden gedaan maar door wie.

We verkeren dus in het ongewisse over het antwoord op de vraag of het iets uit-
maakt dat het economische belang bij één partij berust of bij meer partijen geza-
menlijk.
In het verlengde van de laatste vraag ligt de problematiek van de apart overgedra-
gen juridische eigendom. In de casus van het Lease-arrest had de lessor in het
kader van de leaseovereenkomst onder meer de juridische eigendom van het object
verworven. Maar wat nu als de lessor niet over die juridische eigendom beschikt,
bijvoorbeeld omdat een financier zich de juridische eigendom tot zekerheid wil
voorbehouden? Komt die bank - die vaak voor het overige geheel buiten de hele
transactie is gehouden - dan tot haar eigen verrassing voor investeringsfaciliteiten
in aanmerking?
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De uit het Lease-arrest te distilleren hoofdregel `dat degene die heeft geïnvesteerd
in een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor investeringsfaciliteiten als de WIR,
tenzij het gehele economisch belang bij een derde is komen te berusten' heeft nogal
wat onvermoede en - in mijn optiek tenminste - onredelijke kanten.

3.2.2.3. De betekeni.s van de frase `(...), wat er zij van de daartoe door het Hof
gebezigde gronden '

Er is volgens de Hoge Raad inderdaad sprake van operational lease bij de tweede
leaseovereenkomst, maar - naar het zich laat aanzien - toch niet geheel op grond
van de argumenten die het hofdaartoe aanvoert. Wat zijn die argumenten zoal? Het
hof geeft er drie:

1. "dat voor de periode volgend op de vaste leaseperiode met betrekking tot
deze computer niets met R is overeengekomen; dat de geschatte economische
levensduur van deze computer drie jaren bedraagt, zodat na ommekomst van
twee jaren belanghebbende naar verwachting naast haar juridische eigendom
nog een aanmerkelijk economisch belang heeft bij deze computerinstallatie;"

Opvallend zijn de gebruikte woorden "naar verwachting". Die hebben dezelfde
lading als de formulering die de Hoge Raad gebruikt: "het moet worden aangeno-
men dat...". Het geeft weer eens aan dat de omvang van het economische belang
vooraf best kan worden vastgesteld, hoewel bepaalde toekomstige ontwikkelingen
nog ongewis zijn. We hoeven geen rekening te houden met sommige onzekerhe-
den. Het gaat erom wat een redelijk denkend mens onder de omstandigheden die
gelden bij het aangaan van de leaseovereenkomst van de toekomstige ontwikkelin-
gen mag verwachten: de geobjectiveerde verwachtingen zijn bepalend.
Nog een ander aspect van de constatering dat de juridisch eigenaar

"...na ommekomst van twee jaren naar verwachting nog een aanmerkelijk eco-
nomisch belang bij deze computerinstallatie heeft..."

moet voor het voetlicht komen. Het lijkt er toch op dat het hof het er met deze for-
mulering op houdt dat het economische belang van de juridisch eigenaar voort-
vloeit uit diens recht het object na twee jaar vrij ter beschikking te krijgen. Het eco-
nomische belang van de lessor vindt zijn oorsprong dus niet in de vaste leaseperi-
ode. Mag men nu uit het feit dat de lessor geen belang heeft bij de waardeontwik-
kelingen gedurende de vaste leaseperiode, concluderen dat de lessee dat dan heeft?
De huurder als economisch belanghebbende bij het verhuurde object. Is dat een
juiste conclusie? Of gaat het, wanneer we in het vervolg over `het economisch
belang' spreken, alleen over het belang bij de restrvaarde?Als dat juist zou zijn,
dan werpt dat weer een eigenaardig licht op de constatering van het hof dat de
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belanghebbende via haar belang bij de restwaardeontwikkeling

`...nog een aanmerkelijk economisch belang..."

zou hebben. Als onder `belang bij waardeontwikkelingen' louter een belang bij
restwaardeontwikkelingen zou worden verstaan, dan heeft belanghebbende name-
lijk niet zozeer een aanmerkelijk economisch belang: zij heeft dan al het economi-
sche belang...

Ook het tweede argument van het hof zaait verwarring op dit punt. Verwarring
waaraan de Hoge Raad in zijn arrest geen einde maakt.

2. "dat in dezen belanghebbende gedurende en deel van de geschatte levensduur
tegen vergoeding het genot van de installatie aan R ter beschikking heeft
gesteld;
dat derhalve sprake is van verhuur van de installatie, waarbij belanghebbende
ten volle het risico van waardeveranderingen en van de mogelijkheid van verde-
re exploitatie draagt;
dat alsdan de verplichtingen ter zake van de aanschaffing van de installatie op
belanghebbende drukken;"

Het hof concludeert dat de belanghebbende ten volle het risico draagt van waarde-
veranderingen en tenietgaan. De term `ten volle' lijkt - zoals altijd bij kwalificatie-
vraagstukken - betekenisvol of zelfs doorslaggevend, maar is dat in casu niet. De
lessorljuridisch eigenaar heeft, zoals hiervoor al werd aangegeven, het volle risico
van waardeveranderingen en tenietgaan helemaal niet nodig om zich fiscaal eige-
naar te noemen. Hij heeft, volgens de Hoge Raad in het Lease-arrest, als juridisch
eigenaar maar een deel van het economische belang, van het risico van waardever-
anderingen en tenietgaan, nodig om zich ook fiscaal eigenaar te kunnen noemen.
Afgezien hiervan: alleen als men `het risico van waardeveranderingen' definieert
als het risico van restwaardeveranderingen, draagt de belanghebbende het risico
van waardeveranderingen ten volle.
De vraag is: beweert het Hof nu dat de lessor met het dragen van het restwaarderi-
sico alle risico's van waardeveranderingen draagt, of overweegt het hof slechts dat
hij alle re.ctwaarderisico's droeg, en daarmee een voldoende groot deel van alle
waarderisico's?

Kortom, er is nogal wat onduidelijkheid over wat men onder `het risico van
waardeveranderingen' moet verstaan. Wat is dat risico, en wie draagt het?
Ten slotte rept het hof van de `levensduur' van het object. Geschiedt dat in de
optiek van de Hoge Raad ten onrechte? Hanteert het hof misschien impliciet een
verkeerde vorm van levensduur: technische, economische levensduur?
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Mogelijk dat de overwegingen die het hofwijdt aan de `drukkende verplichtingen'
volgens de Hoge Raad overbodig zijn. De Hoge Raad leidt het drukken van de ver-
plichtingen simpel af uit de omstandigheid dat de juridisch eigenaar van het
gekochte object, het object niet economisch in eigendom heeft overgedragen.
Onder die omstandigheden drukken de verplichtingen op de juridisch eigenaar.

Het hof overweegt ten derde:

3. "dat de omstandigheid dat belanghebbende dit risico bij een derde heeft
gedekt, in casu door het beding tot teruglevering aan de leverancier van de com-
puterinstallatie, aan dit oordeel niet afdoet; dat dit beding geen vervreemding in
het onderhavige boekjaar inhoudt, aangezien niet is gesteld noch gebleken, dat
belanghebbende de beslissing omtrent de daadwerkelijke terugverkoop reeds in
1979 heeft genomen; dat integendeel belanghebbende klaarblijkelijk er van uit-
gaat, dat eerst na het verstrijken van de huurperiode van twee jaren aan de orde
komt wat haar met betrekking tot deze computerinstallatie verder te doen staat."

De overweging dat de omstandigheid dat het neerwaartse waarderisico is afgedekt
niets aan 's Hofs oordeel afdoet, kan tot misverstanden leiden. Vormt het feit dat
de lessor zich indekt tegen een negatief restwaarderisico daarmee per definitie een
omstandigheid die voor het kwalificatievraagstuk zonder enig belang is? Als de
belanghebbende als lessorljuridisch eigenaar het neerwaartse restwaarderisico
heeft verzekerd, behoudt zij het belang bij het positieve restwaarderisico. Daarmee
heeft zij nog steeds belang bij de restwaardeontwikkeling. Wellicht is dat een reden
om te concluderen dat het indekken in het geschil dat tot BNB 1986~75c~ leidde
geen aanleiding geeft tot een ander eindoordeel. Maar de vraag of het feit dát er
wordt verzekerd zijn waarde onder alle omstandigheden - ook wanneer het posi-
tieve waarderisico is afgedekt, bijvoorbeeld - geheel heeft verloren, is daarmee
natuurlijk nog niet beantwoord.

Mogelijk kan de Hoge Raad zich evenmin vinden in 's hofs overweging dat de les-
sor het object, door het negatieve restwaarderisico bij de leverancier af te dekken,
onder omstandigheden heeft vervreemd. Daarvan zou dan sprake zijn in het geval

"dat belanghebbende de beslissing omtrent de daadwerkelijke terugverkoop
reeds in 1979 (dat is het jaar waarin de leverancier de terugkoopverplichting
aangaat, wbs) heeft genomen;"

Het heeft er veel van weg dat het hof van oordeel is dat, in het geval waarin een
putoptie onder dusdanige voorwaarden is overeengekomen dat het in feite zeker is
dat de lessor tot uitoefening zal besluiten, de optieverlening moet worden gelijkge-
steld met een vervreemding. Hierdoor ontstaat naast de eerder verkregen aanspraak
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op investeringspremie tevens een plicht tot het doen van een desinvesteringsbeta-
ling of - primair - wordt een investering ongedaan gemaakt. Ook de visie dat er in
het geheel geen investering door de lessor heeft plaatsgevonden behoort tot de
mogelijkheden.

3.2.2.4. Worden aan `investeren'dezelfde eisen gesteld als aan 'activeren'?

Het Lease-arrest geeft geen antwoord op alle vragen, zoals hiervoor is gebleken.
Sommige vragen blijven dus bestaan. Maar andere vragen stelt men zich pas na het
lezen van het Lease-arrest.
Volgens de Hoge Raad investeert de juridisch eigenaar in de zin van artike161 a, lid
1, van de Wet IB 1964 - gaat dus verplichtingen aan ter zake van de aanschaf van
een bedrijfsmiddel, terwijl die verplichtingen drukken~~ - tenzij het gehele econo-
mische belang is komen te berusten bij de lessee. Ook volgens de Hoge Raad
investeert er maar één partij en dat is de fiscale eigenaar, de partij ook die het object
mag activeren. Voor `investeren' gelden derhalve ten minste de eisen waaraan men
moet voldoen om een object te kunnen activeren. Het is evenwel de vraag of aan
degene die `slechts' wil activeren dezelfde eisen moeten worden gesteld als aan
degene die als investeerder wenst te worden gezien. Met andere woorden: de Hoge
Raad geeft in het Lease-arrest aan wie er zowel investeert als activeert. Zijn de
condities waaronder een partij alleen mag activeren misschien anders? Dit is een
belangrijke vraag. Het operational leasetraject wordt immers niet alleen bewandeld
door partijen die de lessor tot investeerder willen maken. Partijen kiezen ook voor
operational lease als zij slechts afschrijvingspotentieel willen overhevelen. Het is
dan voldoende dat de lessor mag activeren. De vraag of hij ook als investeerder
heeft te gelden, kan dan onbeantwoord blijven.

4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De Hoge Raad heeft in het Leasearrest onmiskenbaar vragen beantwoord. Er is een
duidelijke lijn getrokken. De juridisch eigenaar is fiscaal eigenaar, tenzij het gehe-
le economische belang bij een ander is komen te berusten. De lijn benadrukt ander-
maal de materieel-economische invalshoek van waaruit problemen in de winstbe-
lasting door de rechter plegen te worden opgelost.
De Hoge Raad heeft evenwel in het Lease-arrest ook vragen onbeantwoord gela-
ten. Er zijn zelfs nieuwe vragen opgeworpen. Al die vragen komen - voorzien van
enige antwoordsuggesties mijnerzijds - in de resterende hoofdstukken van deel I
aan de orde.
Achtereenvolgens ga ik in op de verhouding tussen de begrippen `economische
eigendom' (hoofdstuk 3), `economisch belang' (hoofdstuk 4), op het voor de eco-
nomische eigendom vereiste economische belang (hoofdstuk 5), op de betekenis

30



SAMENVATTING EN CONCLUSIES

van beschikkingsmacht (hoofdstuk 6) en economische levensduur (hoofdstuk 7),
en op het complicerende karakter van leasetransacties waarbij meer dan twee par-
tijen betrokken zijn (hoofdstuk 8).
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Hoofdstuk 3

Economische eigendom

1. INLEIDING

Op zoek naar het antwoord op de vraag welke partij bij leasing mag activeren en
wie wordt geacht te hebben geïnvesteerd, stuiten we in het Lease-arrest op `de eco-
nomische eigendom' als allesbepalende factor. Welk etiket partijen ook op een lea-
seovereenkomst plakken: het doet niet ter zake. Uitgangspunt bij het fiscaal ver-
antwoorden van een leasetransactie vormt het gegeven dat de juridisch eigenaar
wordt geacht fiscaal eigenaar te zijn, tenzij de lessee als economisch eigenaar kan
worden gezien. `Economische eigendom', wat is dat en wanneer is daarvan eigen-
lijk sprake? In dit hoofdstuk wordt dit begrip vanuit civielrechtelijk, jaarrekening-
rechtelijk en ten slotte ook vanuit fiscaalrechtelijk perspectief benaderd.

2. ECONOMISCHE EIGENDOM IN CIVIELRECHTELIJK
PERSPECTIEF

2.1. Rol en betekenis van de economische eigendom

`Economische eigendom' is geen exclusief fiscaaljuridisch begrip. Alleen al het
feit dat de bij de overdracht van economische eigendom betrokken partijen een
overeenkomst moeten sluiten, heeft verbintenisrechtelijke consequenties.
Huijgen~ vindt de formulering `overdracht van economische eigendom' erg ver-
warrend:

"Er wordt namelijk niets `overgedragen' in de zin van art. 3:84 lid 1 BW.
Immers aan één van de vereisten voor overdracht, te weten de levering, wordt
nu juist niet voldaan. Overdracht van economische eigendom is dan ook niets
anders dan het aangaan van een overeenkomst (...) welke overeenkomst te zij-
ner tijd meestal de titel voor de overdracht van het goed zal zijn."

1 W.G. Huijgen, Economische eigendom van aandelen: het vennootschapsrecht opzij gezet, WPNR 9516166,

blz. 63.
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De overeenkomst tot verkrijging van de economische eigendom is zuiver verbin-
tenisscheppend en heeft geen zakenrechtelijke gevolgen.
Volgens Slagter'- is het

"...er - in tegenstelling tot het belastingrecht - verre van, dat de economische
eigendom in het privaatrecht een aanvaarde figuur is."

"Geen aanvaarde figuur...": we kennen de economische eigendom dus civielrech-
telijk wel, maar niet als uitdrukkelijk aanvaard eigendomsbegrip. `Kennen' is iets
anders dan `erkennen'. Een economisch eigenaar is dus geen eigenaar in civielju-
ridische zin.

2.2. De tiduciaire eigendomsoverdracht

Indirect lijkt de economische eigendomsoverdracht toch ook enige zakenrechte-
lijke gevolgen te hebben. Deze gedachte komt op bij het nader analyseren van het
begrip `fiduciaire eigendomsoverdracht.

A1 in 1968 spreekt Slagter niet zozeer van `vóórkomen', maar zelfs van
`aanvaarding' van de economische eigendom:

"Het meest bekende voorbeeld van economische eigendom, dat in het privaat-
recht wordt aanvaard, doet zich voor bij de fiduciaire eigendomsoverdracht tot
zekerheid. De kredietgever, de schuldeiser, wordt juridisch, formeel eigenaar
van de tot zekerheid overgedragen zaken; het is echter slechts de bedoeling
geweest aan de schuldeiser zekerheid te verschaffen; de kredietnemer kan zich
nog als economisch eigenaar beschouwen. Die gedachte brengt hij ook op zijn
balans tot uiting: ondanks de eigendomsoverdracht brengt hij de overgedragen
zaken nog rustig onder de activa op de balans, alsof zij hem nog in eigendom
toebehoorden."

Anders dan Slagter, ben ik niet van mening dat met de fiduciaire eigendomsover-
dracht de economische eigendom civielrechtelijk wordt aanvaard. Als er iets civiel-
rechtelijk werd3 aanvaard, dan was het wel de fiduciaire eigendomsoverdracht. Het
was vervolgens deze fiduciaire en juridisch aanvaarde eigendomsoverdracht die
voor toepa.ssing van het jaarrekeningenrecht werd genegeerd. Dat vond zijn oor-
zaak in het feit dat het jaarrekeningenrecht op meer is gebaseerd dan op het civie-
le recht alleen. Ik kom daar onder punt 3.1. van dit hoofdstuk nader op terug.

2 W.J. Slagter, Juridische eigendom en economische eigendom, rede Rotterdam, Kluwer, Deventer 1968, blz. 33
3 Tot de invoering van het nieuwe BW in 1992 was de fiducia een gesanctioneerde titel van eigendomsover-
dracht.
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Buiten het jaarrekeningenrecht werd de fiduciaire overdracht echter geenszins
genegeerd. Het een en ander ging ten koste van de positie van de (crediteuren van
de) economisch eigenaar. De crediteuren konden het fiduciair overgedragen
bedrijfsmiddel niet zien als een verhaalsobject, bijvoorbeeld. De fiduciair eigenaar
was dus in civielrechtelijke zin gewoon eigenaar.
De rechter heeft het fiduciaire eigendomsrecht vervolgens door de jaren heen qua
betekenis beperkt en op één lijn gesteld met de rechten die bijvoorbeeld een hypo-
theeknemer of pandhouder heeft. Het is echter de vraag of het niet simpeler kon.
Hellema~ komt in dit verband tot de conclusie dat,

"hoewel men hier te lande door een op zichzelf zeer fraaie ontwikkeling van de
rechtspraak voor de fiducia cum creditore de problemen vrijwel heeft weten op
te lossen zonder van het begrip economische eigendom gebruik te maken, een
veel eenvoudiger oplossing zou zijn de erkenning van de economische eigen-
dom."

Er wordt verschillend gedacht over de fiduciaire eigendom. Als belangrijk bezwaar
wordt wel het verschijnsel aangevoerd dat andere schuldeisers dan degene aan wie
activa fiduciair zijn overgedragen, veelal door de heimelijke overdracht worden
benadeeld. De overdrager kan een schijn van kredietwaardigheid ophouden,
waardoor hij de fiduciaire eigendomsoverdracht kan misbruikens. Bij de invoering
van het nieuwe BW doet het fiduciaverbod dan ook zijn intrede. Eigen-
domsoverdracht tot zekerheid is met ingang van 1992 verboden. Zekerheid kan nu
worden gekregen door gebruik te maken van een bezitsloos pandrecht. De zeker-
heidsverstrekker blijft sinds 1992 dus juridisch eigenaar.
Deze oplossing heeft nagenoeg dezelfde uitwerking als het alternatief waarop
Hellema doelde: de zakenrechtelijke erkenning van de economische eigendom.
Met het verbieden van de fiduciaire eigendomsoverdracht blijft de partij die eco-
nomisch eigenaar was, ook juridisch eigenaar.

Dus toch een impliciete civieljuridische erkenning van de economische eigendom?
Ik gebruik het woord `nagenoeg' omdat het zijn van economisch eigenaar niet per
definitie leidt tot de conclusie dat de eigendom tot zekerheid is overgedragen,
althans niet in de sinds 1992 verboden vorm. Illustratief hiervoor is het Sogelease-
arrest6. In de berechte casus had de lessor zich in het kader van een financial lease
de eigendom van een leaseobject voorbehouden. Omdat het fiduciaverbod
inmiddels zijn intrede heeft gedaan, wordt de vraag aan de orde gesteld of de

4 H.J. Hellema, Juridische perspectieven van de econornische eigendom, Geschriften van de Vereniging voor

Belastingwetenschap nr. 108, Samson 1962, blz. 14.
5 Zie ook: Asser-Mijnssen-De Haan Goederenrecht I, l4e druk, W.E. Tjeenk Willink, Deventer, 2001.

6 HR 19 mei 1995, V-N 1995~1924.
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eigendom waarvan sprake is bij financial lease, een fiduciair - en dus inmiddels
verboden - karakter heeft. De Hoge Raad overweegt:

"Strekt (...) de rechtshandeling (de koop door de leasemaatschappij, wbs) van
partijen tot `werkelijke overdracht' (in geval van een zaak: tot eigendomsover-
dracht) en heeft zij derhalve de strekking het goed zonder beperking op de ver-
krijger te doen overgaan - en deze aldus meer te verschaffen dan enkel een
recht op het goed, dat hem in zijn belang als schuldeiser beschermt - dan staat
art. 3:84 lid 3 daaraan niet in de weg. Met name doet het dat niet, indien de
overeenkomst ertoe strekt, enerzijds dat een zaak door de overdrager aan de
verkrijger wordt verkocht en overgedragen, anderzijds dat de zaak door de ver-
krijger tegen betaling aan de overdragen in gebruik wordt gegeven onder zoda-
nige voorwaarden dat de verkrijger in geval van wanprestatie van zijn weder-
partij slechts - voor wat betreft het gebruik - behoeft te ontbinden ten einde
weer vrijelijk en volledig over zijn zaak te beschikken."

Voorts, zo vervolgt de Hoge Raad, verzet artikel 3:84 lid 3 BW zich niet

"... tegen een regeling waarbij een partij (...) de volledige eigendom heeft en
een andere partij (...) louter persoonlijke rechten en verplichtingen heeft, zoals
een persoonlijk gebruiksrecht, een persoonlijke verplichting om de leasetermij-
nen te betalen, alsmede een optie de zaken aan het eind van de leaseperiode in
eigendom te verkrijgen. Dat deze optie zo is ingekleed dat zij in de praktijk wel
steeds zal worden uitgeoefend, doet daaraan niet af."

In het Sogelease-arrest beschouwt de Hoge Raad de lessor bij een overeenkomst
van financial lease dus niet als fiduciair eigenaar. Zijn eigendom dient meer dan tot
zekerheid alleen. Toch staat buiten twijfel dat de lessee bij financial lease wel dege-
lijk economisch eigenaar is. De (verboden) fiduciaire eigendom van de lessor is
dus niet per definitie het complement van de economische eigendom bij de lessee.
Aan de civielrechtelijke kwalificatie als al dan niet `fiduciaire eigendom' van de
lessor kan geen honderd procent zekerheid worden ontleend bij het beantwoorden
van de vraag of de lessee economisch eigenaar is. Het fiduciaverbod is daarom,
vanuit civieljuridisch perspectief beschouwd, geen impliciete aanvaarding van het
begrip `economische eigendom'.

2.3. Samenvatting

De conclusie van dit alles is vierledig. In de eerste plaats is het begrip `economi-
sche eigendom' civielrechtelijk alleen interessant vanuit verbintenisrechtelijk per-
spectief. De economische eigendom heeft geen zakenrechtelijke gevolgen.
In de tweede plaats heeft de wetgever in 1992 niet gekozen voor het civielrechte-
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lijk aanvaarden van de economische eigendom in bijzondere situaties (zoals in
geval van de juridische eigendomsoverdracht tot zekerheid), maar voor een verbod
om zaken tot zekerheid in eigendom over te dragen. Daarmee is de noodzaak om
de economisch eigenaar bij eigendomsoverdrachten tot zekerheid uitdrukkelijk te
bestempelen als eigenaar in civieljuridisch perspectief, komen te vervallen.
Ten derde mag op grond van het Sogelease-arrest worden geconcludeerd dat in het
geval waarin een lessor juridisch eigenaar is, zonder dat die juridische eigendom
hem tot zekerheid is overgedragen, niet per definitie sprake is van een situatie
waarin de lessee geen economisch eigenaar is.
Ten slotte constateer ik dat het civiele recht geen invulling geeft aan het begrip

`economische eigendom'. Gelet op het ontbreken van die nadere invulling, is het

weinig zinvol om - wanneer wij de betekenis en de reikwijdte van het begrip `eco-

nomische eigendom' voor het fiscale recht willen bepalen - ons op het civiele recht

te verlaten.

3. ECONOMISCHE EIGENDOM IN HET JAARREKENINGENRECHT

3.1. Inleiding

Het civiele recht kent, zoals hiervoor werd aangegeven, de economische eigendom
niet als vorm van `in aanmerking te nemen eigendom'. Titel 9 van Boek 2 van het
BW - op basis waarvan de commerciële jaarstukken in Nederland plegen te wor-
den opgesteld - brengt in dit beeld geen wijziging. De economische eigendom
komt er niet in voor. Zonder nadere regelgeving of leidraad zou de commerciële
balans derhalve altijd die activa moeten vermelden waarvan de ondernemer juri-
disch eigenaar is. Echter, artikel 362, eerste lid, luidt:

"De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als
aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht..."

Maeijer7 merkt in verband hiermee op:

"Die normen kunnen het karakter hebben van meer geconcretiseerde subnor-
men of het karakter van wat wel wordt aangeduid als vuistregels die in het alge-
meen gelden behoudens bijzondere omstandigheden. Voor het achterhalen van
die (sub)normen en regels zijn van groot belang de beschouwingen en de richt-
lijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, waarin accountants- en centrale
werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd (...). In die
beschouwingen en richtlijnen zijn veelal ook verwerkt de zogenaamde intema-

7 Asser-Maeijer-2-III, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1994, blz. 569 - 570.

37



ECONOMISC'HE EIGENDOM

tionale standaarden van het International Accounting Standards Committee
(IASC). Die richtlijnen zijn niet bindend, zij zijn niet zonder meer als rechtsre-
gels, als objectief recht te beschouwen. Het kan echter heel goed zijn dat de
richtlijn reeds is gecondenseerd tot een rechtens relevante subnorm die uitein-
delijk ressorteert onder, wordt herleid tot een in de wet zelf vervatte grond-
norm."

In Nederland laat men zich dus niet alleen leiden door Titel 9 van Boek 2, maar
eveneens door de Richtlijnen van de Raad voor Jaarverslaglegging (RJ). In het
kader van dit onderzoek neem ik de richtlijn in beschouwing zoals die in het laat-
ste decennium van de vorige eeuw van kracht was, alsmede de richtlijn die met
ingang van het boekjaar 2000 is ingevoerd. Daarnaast betrek ik ook de
International Accounting Standards (IAS) in mijn overwegingen. Deze Standards
maken deel uit van de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals
die thans dwingend zijn voorgeschreven voor de geconsolideerde balansen van
Europese beursgenoteerde vennootschappen. De Nederlandse Richtlijnen - die
niet alleen op beursgenoteerde vennootschappen van toepassing zijn - volgen die
standards op de voet: de RJ 2000 sluiten in belangrijke mate aan op IAS 17 Leases
van 1997. Inmiddels heeft ook IAS Lease 2004 het licht gezien. Op het vlak van
de kwalificatie van leasetransacties hebben de Standards geen wijzigingen onder-
gaan:

"Because the Board's agenda includes a project on leases, the Board did not
reconsider the fundamental approach to the accounting for leases contained in
IAS 17."

Hoe men commercieel met een begrip als `economische eigendom' omgaat, laat
zich goed illustreren door de wijze waarop men leasetransacties in de jaarstukken
verwerkt. Zowel bij financial lease als bij operational lease is de lessor juridisch
eigenaar. Toch worden de leaseobjecten bij beide leasevormen commercieel ver-
schillend behandeld. Twee vragen komen daarbij op. In de eerste plaats moet dui-
delijkheid worden gegeven over de wijze waarop men commercieel leasetransac-
ties kwalificeert. In de tweede plaats komt aan de orde op welke wijze een eenmaal
gekwalificeerde leasetransactie bij lessor en lessee wordt verantwoord.

3.2. De kwalificatie van leasetransacties

In de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (1995) komt financial
lease in hoofdstuk 1.05. onder alinea 124 aan de orde.
Volgens de Richtlijnen dient een activum wel degelijk te worden opgevoerd wan-
neer men van dat activum de economisch eigenaar is. Van die situatie is sprake
indien partijen een financial lease overeenkomen. Indachtig dit uitgangspunt wordt
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het interessant te bezien onder welke omstandigheden de Richtlijnen van financial
lease spreken.

"In het algemeen is sprake van financiële leasing indien:
- de huurder het recht heeft het gehuurde te kopen tegen een bedrag ver bene-

den de verwachte reële waarde; of
- de verhuurder het recht heeft het gehuurde aan de huurder te verkopen tegen

een bedrag ver boven de verwachte reële waarde; of
- de huurder tijdens of onmiddellijk na het verstrijken van de periode voor

welke de verhuurder ( of lessor) zich heeft verbonden, het recht toekomt het
goed te huren tegen een huur die belangrijk lager is dan de te verwachten
markthuurwaarde; of

- de leaseperiode 750~0 of ineer van de economische levensduur van het lease-
object bedraagt; of

- de huurder zich weliswaar voor kortere tijd dan de economische levensduur
heeft verbonden, doch daartegenover een optie heeft gekregen voor de peri-
ode daarna tot ongeveer het einde van de economische levensduur tegen een
niet onbelangrijk lagere huur; of

- de contante waarde van de alle door de huuder in verband met de lease te ver-
richten betalingen 900~0 of ineer bedraagt van de waarde van het lease-object
bij aanvang van de lease."

De criteria die de Raad aanlegt, worden bekritiseerd. Beckman en Van der Laan
Boumag merken op:

"Wordt aan een van deze maatstaven voldaan, dan spreekt de Raad van `econo-
mische eigendom'. Deze weinig gelukkige term wordt ook in het fiscale recht
gebruikt, met een inhoud die niet geheel samen behoeft te vallen met de door
de Raad voorgestane benadering. De aanknopingspunten die de Raad noemt
zijn voor de praktijk weinig operationeel, gelet op de veelheid aan contracts-
voorwaarden en de ingewikkeldheid, met name bij internationale leasing. (...)
Bovendien associeert de Raad lease te veel met huur, terwijl vele leaseovereen-
komsten terzake van onroerend goed (mede) betrekking hebben op zakelijke
genotsrechten. Ook wordt voorbijgegaan aan contracten die aan de lessor het
recht geven om het goed aan het einde van de contractduur aan te bieden aan de
lessee (Andienungsrecht; putoptie) tegen een bedrag dat aanmerkelijk boven de
verwachte marktwaarde ligt.
In aanvulling op en in vele gevallen ter vervanging van de aanknopingspunten
van de Raad hanteert de praktijk concrete rekenregels, doorgaans ontleend aan

8 H. Beckman en R.P.B. van der Laan Bouma, Leaseverhoudingen in de jaarrekening, Accountant-Adviseur nr.

I 1, november 1992.
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Angelsaksische richtlijnen (met alle gevaren van dien). Deze concrete regels
zijn (verkort weergegeven):

de contractduur bedraagt ten minste 750~o van de verwachte economische
levensduur; of
de contante waarde van de onder het contract door de lessee verschuldigde
bedraagt ten minste 90o~o van de "fair value" van het goed bij de aanvang van
de lease; of
het geleasde object dat in opdracht van de lessee tot stand is gekomen, is
slechts aanwendbaar bij de lessee (Special Leasing; special purpose-lease)."

Aan het bestaan van put- of callopties leek men in de commerciële verslaggevings-
praktijk geen betekenis toe te kennen. En dat is niet vreemd, nu enkele van de cri-
teria die door de Raad werden genoemd niet of nauwelijks verifieerbaar zijn. Hoe
kan worden gemeten of de optieprijs beduidend afwijkt van de verwachte reële
waarde rond de expiratiedatum van de optie, als er over die reële waarde veelal
niets met zekerheid te zeggen valt? De commerciële praktijk leek ervan uit te gaan
dat men bij het maken van een onderscheid tussen financial en operational lease
maar beter aan weinig criteria kan toetsen dan aan niet-verifieerbare. Daarbij moet
overigens worden aangetekend dat ook het begrip `economische levensduur' niet
eenvoudig objectief ineetbaar is.

Ook in de jongste RJ komt de centrale rol van `het economisch belang' bij de het
kwalificeren van leaseovereenkomsten tot uitdrukking:

"104. Voor de classificatie van de leaseovereenkomst is bepalend in hoeverre de
voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het leaseobject worden gedra-
gen door de lessor of de lessee. De nadelen verbonden aan de eigendom bestaan
onder meer uit het mogelijke verlies door overcapaciteit of technologische ver-
oudering of door een venninderde opbrengst door gewijzigde economische
omstandigheden. De voordelen kunnen bestaan uit de winstgevende exploitatie
gedurende de economische levensduur van het object of uit de waardestijging
van het object of de realisatie van de restwaarde van het object."

Voordat voorbeelden van situaties worden beschreven die als financial lease heb-
ben te gelden, wordt in alinea 107 verder opgemerkt:

"107. Er zijn tussen beide vonnen van leasing tal van tussenvormen. Bij de lea-
seclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet
zozeer de juridische vonn van de transactie. Uit het geheel der contractvoor-
waarden dient het karakter van de lease te worden afgeleid."
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De RJ vervolgen:

"Voorbeelden van situaties waarin de lease gewoonlijk als financiële lease
wordt geclassificeerd zijn:

a. de eigendom van het lease-object gaat over naar de lessee aan het einde van
de leaseperiode;

b. de lessee heeft het recht het lease-object te kopen tegen een bedrag ver bene-
den de verwachte reële waarde van het object op het moment dat dit recht
voor het eerste kan worden uitgeoefend, zodanig dat op het moment van slui-
ten van de lease-overeenkomst het redelijk zeker is dat de optie zal worden
uitgeoefend;

c. de leaseperiode omvat het belangrijkste deel van de economische levensduur
van het object;

d. op het moment van het aangaan van de lease-overeenkomst ís de contante
waarde van de minimale leasetermijnen gelijk of nagenoeg gelijk aan de
reële waarde van het leaseobject;

e. het lease-object is zodanig specifiek dat het, zonder belangrijke modificaties,
alleen geschikt is voor gebruik door de lessee.

Voor de voorbeelden genoemd onder c. en d. worden wel het 750~0- respectieve-
lijk het 90o~o-criterium gehanteerd. Bij het 75o~o-criterium wordt bezien of de
leaseperiode 750~0 of ineer van de economische levensduur van het lease-object
bedraagt. Bij het 90o~o-criterium wordt bezien of de contante waarde van de
minimale leasebetalingen 900~0 of ineer bedraagt van de waarde van het lease-
object bij de aanvang van de lease-overeenkomst. Deze criteria kunnen worden
beschouwd als indicatief. Zoals hiervoor vermeld is de economische realiteit
van de transactie doorslaggevend bij de leaseclassificatie."

Vrijwel alle criteria zien op het feit dat, wanneer de lessee het object het allergroot-
ste deel van de economische levensduur gebruikt, er van financial lease sprake is.
In het vervolg van dit onderzoek zal duidelijk worden dat de criteria in feite op één
lijn te stellen zijn met de gangbare fiscale criteria, zij het dat de percentages onder-
ling wat verschillen.
Van geheel andere orde echter, is het criterium genoemd onder d. Men lijkt daar-
mee eigenlijk te willen zeggen: als de lessor de kostprijs (nagenoeg) geheel in de
leasetermijnen heeft terugverdiend, dan loopt hij geen risico meer. Van belang is te
beseffen dat een leaseovereenkomst, ook als die alleen aan dit criterium voldoet,
commercieel al als financial lease wordt gezien. Commercieel acht men kennelijk
slechts de omvang van de negatieve kansen relevant.

Wezenlijke veranderingen op het punt van de commerciële leasekwalificatie die-
nen zich derhalve in de laatste Richtlijnen niet aan. Kenmerkend voor de huidige
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wijze van kwalificeren is en blijft de `alles of niets-benadering': of de lessor acti-
veert het object en de lessee niet (operational lease), of de lessor activeert het
object niet en de lessee - omdat hij als economisch eigenaar wordt gezien - wel
(financial lease).

3.3. De commerciële wijze van verantwoorden van eenmaal gekwalificeerde
leasetransacties

Nadat een leasetransactie is gekwalificeerd, weten we of het een operational dan
wel een financial lease betreft. Als we naar de balans van de lessee kijken, zien we
dat een operational leasetransactie daarop - volgens de RJ - geen effect heeft. Dus
in het geval van een sale and operational leasebacktransactie verdwijnt aan de
actiefzijde een pand, en aan de passiefzijde de oorspronkelijk daarbij horende
lening.

De balans vóór de sale and operational leasebacktransactie:

Voorraden 500 Eigen vermogen 500
Kas 500 Vreemd vermogen 1000
Pand 500

1500 1500

Na de sale and operational leasebacktransactie ziet de balans er als volgt uit:

Voorraden 500 Eigen vermogen 500
Kas 500 Vreemd vermogen 500

1000 1000

De verhouding tussen eigen vermogen en het balanstotaal (de solvabiliteitsratio) is,
als men geen financial lease aangaat maar een operational lease, of als men een
sale and operational lease backtransactie heeft gedaan, aanzienlijk verbeterd: van
0,33 naar 0,50. Dat, terwijl het voor de fiscale en commerciële winstperspectieven
niets uitmaakt. Afschrijvings-, rente- en onderhoudskosten hebben plaatsgemaakt
voor huurtermijnen die in hoofdzaak uit dezelfde componenten zijn opgebouwd.

Scheffer9 schrijft omtrent dit fenomeen in 1968:

"Wanneer de uit een onopzegbare lange-termijn huurovereenkomst voortsprui-

9 C.F. Scheffer, Financiële notities ( deel II), Delwel, Wassenaar 1969, blz. 195.
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tende verplichtingen niet in de balans worden opgenomen, geeft deze een
onjuist beeld van de vermogenspositie.
Het komt ons voor dat geen enkele registeraccountant daar genoegen mee kan
nemen. Deze zal eisen dat de contante waarde van de verplichtingen zowel aan
de actief- als aan de passiefzijde van de balans wordt opgenomen, ofwel dat bij
de toelichting op de jaarstukken van het obligo melding wordt gemaakt."

Tot op heden heeft de RJ alleen de laatste variant verplicht gesteld. In de jongste
RJ is in hoofdstuk 292, punt alinea 116 opgenomen:

"Operationele leasing kan nooit aanleiding geven tot activering van het lease-
object bij de lessee. Wel zal, indien de rechtspersoon verplichtingen over lange-
re perioden tot bedragen van betekenis is aangegaan, daarvan in de toelichting
mededeling dienen te worden gedaan (zie hoofdstuk 310, paragraaf 2,
Meerjarige financiële verplichtingen)."

Een plaats in de toelichting is evenwel van minder gewicht dan een plaats op de
balans, met zijn directe aanschouwelijke werking op bijvoorbeeld de solvabiliteits-
ratio. Een insider zal zich weliswaar niet vlug van de wijs laten brengen, maar een
ieder die niet in de gelegenheid is om zich in de gegevens te verdiepen die in de
toelichting zijn vermeld, kan met het off-balance houden van langlopende ver-
plichtingen toch op het verkeerde been worden gezet. Tot op heden is de `alles of
niets-benadering', waarbij leaseobjecten ofop de balans van de lessee ofop die van
de lessor worden verantwoord, niet vervangen door een andere. Over alternatieven
wordt echter binnen de kring van accountants al lang gediscussieerd. De mogelijke
ontwikkelingen op dit terrein bespreek ik in hoofdstuk 11. Daar ga ik ook in op de
vraag of fiscalisten en accountants - als zij dezelfde twijfels hebben omtrent de
wijze waarop leasetransacties plegen te worden verantwoord - bij het zoeken naar
oplossingen mogelijk de handen ineen kunnen slaan.

3.4. Samenvatting

De commerciële jaarrekening wordt opgemaakt op basis van titel 9 van Boek 2 van
het BW. Artikel 362 legt evenwel ook een link naar normen `die in het maatschap-
pelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd', en die bij het opstellen van de
jaarrekening in acht moeten worden genomen. Deze normen krijgen onder meer
gestalte in de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. In deze
Richtlijnen komt tot uitdrukking dat een bedrijfsmiddel moet worden weergegeven
op de balans van de economisch eigenaar. Anders dan in het civiele recht, wordt
aan de economisch eigenaar een prominente plaats gegund. De Richtlijnen bevat-
ten toetsingscriteria aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of er sprake is
van economische eigendom. Wordt er voldaan aan de gestelde voorwaarden, dan is
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de ondernemer economisch eigenaar en activeert hij het bedrijfsmiddel. Voldoet de
betrokkenheid bij het bedrijfsmiddel niet aan de gestelde voorwaarden, dan acti-
veert de juridisch eigenaar. Een ondernemer activeert dus óf niets ófde totale kost-
prijs van het bedrijfsmiddel.

4. ECONOMISCHE EIGENDOM IN FISCAALRECHTELIJK
PERSPECTIEF

In het eerder gememoreerde en voor de materieel-economische aanpak van de
winstproblematiek zo illustratieve arrest van 19 oktober 1955, BNB 1955~377, rept
de Hoge Raad van de mogelijkheid dat

"... economisch het belang (...) een ander toekomt, terwijl dit belang - hetwelk
men den economischen eigendom zou kunnen noemen - deel kan uitmaken van
het bedrijfsvermogen van een ander;"

Geppaartlo constateert dat in dit arrest de economische eigendom in beginsel als
fiscaal rechtsbegrip werd erkend, waardoor een aanmerkelijke afwijking van het
civiele recht tot stand is gekomen met betrekking tot een fundamenteel civielrech-
telijk begrip: de eigendom. Daarin ligt opgesloten de aanvaarding door de recht-
spraak van de opvatting dat het aanhouden van het zuiver civielrechtelijke begrip-
penmateriaal op deze punten tot bezwaren zou leiden.
Aardema~~ meent dat het belastingrecht sterk is geënt op het civiele recht.

"Zodra evenwel belastingen in het beeld komen, zoals de inkomsten-, vennoot-
schaps- en vermogensbelasting, waarbij de nadruk in meerdere mate komt te
vallen op de economische kant van de feiten en verhoudingen, ontstaat de
behoefte aan een meer eigen benadering. Er is immers aanleiding die feiten en
omstandigheden te willen beoordelen naar de meer economisch gerichte bedoe-
ling en achtergrond van de aan de orde zijnde wettelijke regelingen. Het is hier,
waar rechtstreekse hantering van het civielrechtelijk instrumentarium als zijnde
niet berekend op die situaties als ontoereikend wordt ervaren."

De Hoge Raad creëert dus een eigen fiscaal eigendomsbegrip. Het heeft gevolgen
voor de winstberekening, maar ook voor de vraag ofbepaalde uitgaven tot bedrijfs-
middelen leiden, in verband waarmee de ondernemer dan weer investeringsfaci-
liteiten kan claim~n.

l OCh. P.A. Geppaart, Enige interpretatieve aspccten van de begrippen ' economische eigendom' en `economisch
goed' , WFR 1962~4629.
11 E. Aardema, Fiscale aspecten van de economische eigendom, W'FR 198111181.
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Een object waarvan een ondernemer de economische eigendom heeft, kan op zijn
balans worden geactiveerd. Anders dan civielrechtelijk, wordt de economisch eige-
naar fiscaalrechtelijk dus als eigenaar aangeduid. Of, in de woorden van
Hellemal'-:

"Economische eigendom [is] wel degelijk fiscale eigendom en [heeft] voor het
fiscale recht dezelfde consequenties als volle eigendom in civielrechtelijke
ZIIl.'~

Wanneer spreekt men in het belastingrecht van `economische eigendom'? Slagterl3
definieert juridische eigendom en economische eigendom als respectievelijk

"het gerechtigd zijn tot het object en het gerechtigd zijn tot de waarde ervan."

Van Dijck14 stelt:

"De ondernemer heeft de economische eigendom van een goed indien econo-
misch het belang hem toekomt."

Hellemals is van oordeel dat het begrip `economische eigendom' door Van Dijck
te ruim wordt genomen, want

"een goed waarvan iemand het economisch belang toekomt is daarmede nog
niet zijn economische eigendom. Een bedrijf dat van overheidswege een haven,
een loswal en een spoorwegaansluiting ter beschikking gesteld krijgt, is daar-
mede nog geen economisch eigenaar van deze voorzieningen geworden, al
komt het economisch belang hem toe."

Een dergelijk verschil in inzicht vraagt om een nadere aanduiding van het begrip
`economisch belang'. Wat is dat eigenlijk? Deze vraag, en andere vragen omtrent
de elementen waaruit de economische eigendom is opgebouwd, worden in de vol-
gende hoofdstukken aan de orde gesteld.

12 T.a.p. blz. 4.
13 W.J. Slagter, Juridischc eigendom en economische eigendom, rede Rotterdam, blz. 33, Kluwer, Deventer,
I 968.
14 J.E.A.M. van Dijck, Economische goederen en economische eigendom, WFR 19571449.
15 T.a.p. blz. 3.
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Hoofdstuk 4

Economisch belang

1. INLEIDiNG

In zijn arrest van 24 december 1957, BNB 1958184~`, geeft de Hoge Raad aan wat
onder `economisch belang' moet worden verstaan. De Hoge Raad overweegt:

"dat, 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, het-
geen insluit, dat het risico van de waardeveranderingen en het eventuele teniet-
gaan van de zaak ten volle door hem wordt gedragen."

Op de weg naar duidelijkheid is dit arrest een eerste stap: ` belang' impliceert het
risico van waardeveranderingen en het eventuele tenietgaanl. Om mij vooralsnog
tot het eerste element te beperken: over welke waardeveranderingen hebben we het
dan~'

2. BELANG BIJ WAARDEVERANDERINGEN

2.1. Jurisprudentie over het belang bij de restwaarde

Voorafgaand aan het Lease-arrest overweegt het Hof Amsterdam:

"dat voor de periode volgend op de vaste leaseperiode met betrekking tot deze
computer niets met R is overeengekomen; dat de geschatte economische le-

I[n de literatuur is door Eijkenduijn en Rozendal (Een nieuwe invulling van het begrip `economische eigen-
dom'?, WFR 2005~917) het standpunt verdedigd dat nog een derde factor de omvang van het economisch belang
bepaalt: het economisch genot van de zaak. Voor zover zij daaronder verstaan `het recht op de huurpenningen'
valt daar het nodige tegen in te brengen. Ook volgens Reigersman ('Het belang van economische eigendom', FED
2005~61) volgt uit HR 8 oktober 2004, BNB 20041437 dat economische eigendom drie elementen bevat: naast het
belang bij de waardevcranderingen en het eventuele tenietgaan ook het belang bij de huuropbrengsten. Verderop
in dit hoofdstuk ondcr punt 5.3.2.3. kom ik nog uitvoerig op deze problematiek terug.
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vensduur van deze computer driejaren bedraagt, zodat na ommekomst van twee
jaren belanghebbende naar verwachting naast haar juridische eigendom nog een
aanmerkelijk economisch belang heeft bij deze computerinstallatie."

Het door het hof als `aanmerkelijk' aangeduide belang van de lessor is het belang
bij de restwaarde: het belang bij de waarde op het moment dat de vaste leaseperio-
de ten einde loopt, en mogelijk ook nog bij de ontwikkeling van die waarde daarna.

2.2. Jurisprudentie over het belang bij de waardeontwikkeling gedurende de
vaste leaseperiode

Wanneer de rechter spreekt van `belang bij waardeontwikkeling', doet zich de
vraag voor of hij dan enkel het belang bij de restwaarde voor ogen heeft, of dat hij
meent dat er ook andere vormen van `belang bij waardeontwikkelingen' zijn.
Wederom voorafgaand aan het Lease-arrest stelt het hof ten aanzien van het eerste
leasecontract:

"dat belanghebbende (de leasemaatschappij, wbs) ten gevolge van deze met R
gesloten overeenkomst en gelet op de bij het aangaan daarvan geschatte econo-
mische levensduur van de computerinstallatie van drie jaren, van de aanvang af
het economisch belang bij de desbetreffende computerinstallatie nagenoeg
geheelheeft overgedragen aan R."

De rechter spreekt hier van een belang "dat van aanvang af' is overgedragen. Dit
zou kunnen duiden op een onderscheid tussen relevant economisch belang vanaf
het einde van de vaste leaseperiode en een relevant economisch belang van het
begin tot aan het einde van de vaste leaseperiode.
Een oordeel dat in dezelfde richting wijst: met betrekking tot het eerste leasecon-
tract overweegt het hof dat de lessor na ommekomst van twee jaar

"nog een aanmerkelijk economisch belang heeft bij de computerinstallatie."

Het gebruik van het woord `aanmerkelijk' zou erop kunnen wijzen dat de lessor
niet al het economisch belang heeft. Het zou dus kunnen indiceren dat iemand het
restant van het economisch belang moet hebben gehad. Omdat de lessor in de peri-
ode na ommekomst van de vaste leasetermijn al het aan die periode toe te rekenen
economisch belang heeft, moet het restant van het economisch belang in de vaste
leaseperiode zijn gehouden.

In dit verband is ook het FALCONS-arrest'- het memoreren waard. In dit arrest

2 HR 22 novembcr 2002, BNB 2003134' .

48



BELANG f31J WAARDEVERANDERINGEN

overweegt de Hoge Raad, wanneer het begrip `economische eigendom van aande-
len' ter sprake komt onder punt 3.1.1.:

"De economische eigendom van de aandelen, waaronder het recht op dividend,
bleef bij de oorspronkelijke aandeelhouders."

Wanneer we het over economisch belang hebben, moeten we derhalve het belang
bij het dividend, de vrucht of het nut, niet veronachtzamen. Niet duidelijk is ove-
rigens of dat recht op dividend nu een vorm van `belang bij waardeveranderingen'
van het aandeel dient te zijn, of dat het recht op dividend samen met het belang bij
waardeveranderingen tot economische eigendom leidt. In het laatste geval geeft de
Hoge Raad met dit arrest een nadere invulling aan het begrip `economische eigen-
dom' .

Voorts is de uitspraak van het Hof Arnhem van 6 maart 19913 illustratief. Er is
sprake van een leasecontract tussen lessor en lessee (de werkgever), waarbij de les-
see de auto aan de werknemer in gebruik geeft voor het maken van zowel zakelijke
als privéritten.
Het gaat hier om een leasecontract waarbij de werknemer na afloop van de vaste
leaseperiode een calloptie heeft gekregen en waarbij de werkgever zich jegens de
lessor heeft verbonden het negatieve restwaarderisico over te nemen. De werkge-
ver heeft op zijn beurt het recht de nadelen opkomend uit dat te lopen negatieve
restwaarderisico te verhalen op de werknemer. De werknemer loopt daarmee het
volledige (positieve en negatieve) restwaarderisico. Het hof stelt:

"Belanghebbende ( de werknemer, wbs) maakt, tegenover de gemotiveerde
betwisting van de inspecteur, niet aannemelijk dat de werkgever hem niet in
verband met het verrichten van arbeid een personenauto ter beschikking heeft
gesteld. Belanghebbende stelt, maar maakt niet aannemelijk, dat de werkgever
slechts een `intermediair' tussen hem en C Y(de lessor, wbs) was en fungeerde
als `doorgeefluik'. C Y bracht immers aan belanghebbende geen leasetermijnen
in rekening en evenmin betaalde belanghebbende leasetermijnen aan C Y(...). "

De werkgever is geen doorgeefluik: zijn positie is materieel. De werknemer is geen
economisch eigenaar, ondanks het feit dat hem het gehele restwaarderisico aan-
gaat. Er is derhalve meer relevant economisch belang dan een belang bij rest-
waardeontwikkeling alleen, althans volgens het HofArnhem.

In HR 17 oktober 1973, BNB 1974I170~` oordeelt de Hoge Raad in een situatie

3 HofArnhem 6 maart 1991, FED 1991ï415.
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waarin de belanghebbende de boerderij waarvan zijn vrouw de eigendom had, in
zijn onderneming gebruikt. De belanghebbende claimt economisch eigenaar van
het pand te zijn, niettegenstaande het feit dat zijn vrouw het risico van waardever-
anderingen draagt.

"Het belang bij de boerderij ging belanghebbende - de gebruiker - zeker niet
volledig aan."

Ook dit oordeel vormt een aanwijzing voor de gedachte dat er meer belang is dan
alleen het restwaarderisico dat bepalend is voor de vraag wie economisch eigenaar
is.

2.3. Als er tijdens de vaste leaseperiode een belang bij waardeontwikkelingen
bestaat, wie heeft dat belang dan? Jurisprudentie

Gesteld dat op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat een partij
gedurende de vaste leaseperiode belang bij de waardeontwikkelingen kan hebben,
dan moet nog worden vastgesteld welke partij dat belang dan wel heeft. We heb-
ben de keuze uit twee partijen: de lessor en de lessee.

Het al veelvuldig aangehaalde Hof Amsterdam oordeelt voorafgaand aan het
Lease-arrest ten aanzien van de eerste computer, dat de lessor na ommekomst van
twee jaar

"nog een aanmerkelijk economisch belang heeft bij de computerinstallatie."

Afhankelijk van de wijze waarop men het woord `nog' uitlegt - als `daarenboven'
of als `ten minste' - vormt deze uitspraak een indicatie dat het naast het rest-
waarderisico overblijvende belang bij de waardeontwikkelingen tijdens de vaste
leaseperiode, bij de lessor respectievelijk de lessee berust.
Ook de hiervoor geciteerde uitspraak van het HofArnhem van 6 maart 19914 is in
casu van betekenis. De positie van de lessee houdt volgens het hof ineer in dan het
zijn van intermediair: dit duidt erop dat de lessee gedurende de vaste leaseperiode
een materieel belang heeft bij het leaseobject.

Het eveneens eerder aangehaalde arrest van 17 oktober 19735 geeft voeding aan de
gedachte dat de gebruiker van de boerderij wordt geacht economisch belang bij de
boerderij te hebben.

4 HofArnhem, 6 maart 1991, FED 1991~415.
5 HR 17 oktober 1973, BNB 1974I170'.
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2.4. Beschouwing

2.4.1. Inleiding

`Belang' staat in de Nederlandse taal onder meer voor `iets dat iemand raakt, door-
dat zijn voordeel, zijn voorspoed ermee gemoeid is'. `Economisch belang' lijkt
derhalve wat op een pleonasme, maar is dat niet: de toevoeging `economisch' is
zinvol omdat ermee wordt aangegeven dat het genoten voordeel in geld wordt
gemeten.
Economisch belang wordt in de jurisprudentie onder andere gedefinieerd als
`belang bij de waardeveranderingen'. Maar over welke waardeveranderingen gaat
het nu eigenlijk? Veranderingen die zich voordoen gedurende de gehele economi-
sche levensduur? Als dat zo is, dan valt er over de verdeling van dat economisch
belang toch weinig met zekerheid te zeggen. Als A een bedrijfsmiddel koopt voor
eigen gebruik, heeft hij het belang bij verdere waardeveranderingen van het object.
Maar als A na vijfjaar besluit om het object aan B te verkopen, neemt B zijn plaats
in als belanghebbende bij de nadien optredende waardeveranderingen. Desondanks
staat het buiten discussie dat A, op het moment waarop hij koopt, mag worden
gezien als volkomen eigenaar. Als juridisch en economisch eigenaar dus. Kennelijk
beantwoorden wij de vraag of iemand economisch belanghebbende is, enkel met
inachtneming van de op dat moment gegeven omstandigheden. We geven een oor-
deel op basis van datgene wat is te overzien. In het hiervoor gegeven voorbeeld
vormt het feit dat A koopt de enige relevante omstandigheid. Eigenlijk spelen alle
andere denkbare gebeurtenissen die zich - in theorie - gedurende de levensduur
van het object kunnen voordoen, geen rol bij het beoordelen van het economisch
belang.
Wij beoordelen de omvang van het economisch belang dus niet over een bepaalde
periode - de gehele economische levensduur of misschien een deel daarvan - maar
slechts met behulp van uit de gegeven omstandigheden te destilleren verwachtin-
gen. We leggen ons bij het beoordelen van het economisch belang dus in principe
geen beperkingen op in de tijd. Als er al sprake is van een beperking, dan bestaat
die hierin dat bij de beoordeling slechts thans bestaande reële verwachtingen wor-
den beh-okken.

Veelal wordt `belang bij de waardeveranderingen' opgevat als `belang bij de rest-
waardeontwikkelingen'. De Commissie Leasingb bijvoorbeeld, stelt:

"Uit BNB 1986I75 blijkt dat onder het risico van waardeveranderingen, het
economisch belang bij de restwaarde moet worden verstaan."

6 Fiscale aspecten van leasing, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap no. 217, blz. 46.
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Uit niets blijkt overigens dat de Commissie zich heeft gerealiseerd dat er ook ande-
re waardeveranderingen zouden kunnen zijn dan veranderingen in de restwaarde.

Giele7 acht het criterium

"dat de economische eigendom zou afhangen van de aanspraken welke na
afloop van het contractueel verplichte gebruik van het goed blijken te bestaan
(...) een uiterst twijfelachtig uitgangspunt voor het overgrote deel der gevallen.
Men laat aldus de zaak beslissen door het minst belangrijke in de contractuele
verhoudingen, nl. de aanspraken op een bepaald produkt over bijvoorbeeld tien
jaar, in welke periode het intensief gebruikt zal worden. (...) Dit is (...) vooral
het geval wanneer wij te doen hebben met gevallen (waarin) goederen worden
(...) geleased waarvan de toekomstige "tweedehands" waarde bijzonder twij-
felachtig is."

Hij komt vervolgens tot de conclusie dat, indien het belang bij de restwaarde het
doorslaggevende criterium zou zijn - wat hij kennelijk aanneemt -

"... behoudens tegenbewijs - leasing een huurovereenkomst is."

Giele, kortom, bespreekt de situatie waarin `het belang bij de waardeontwikkelin-
gen' als `het belang bij de restwaarde' zou worden opgevat. Hij is van oordeel dat
zo'n belang, dat bij een doorsnee operational lease gewoonlijk geheel of ten dele
bij de lessor ligt, geen geschikte maatstaf is. Dit klemt temeer nu die restwaarde bij
leasing - doorgaans een vorm van ter beschikking stellen gedurende een groot deel
van de verwachte economische levensduur - twijfelachtig en waarschijnlijk ook
laag is. Als een object gedurende tien jaar ter beschikking wordt gesteld en de
restwaarde na afloop van die periode wordt geschat op So~o, dan betekent dat toch
dat de waardevermindering van 950~o geheel tot stand is gekomen in de periode
waarin het object door de lessee werd gebruikt? Heeft die gebruiker daarmee in
feite niet een veel groter economisch belang bij het object dan de verhuurder? De
laatste immers heeft alleen belang bij het wel en wee van het object gedurende de
laatste fase van de economische levensduur, als hem het object weer door de huur-
der ter beschikking wordt gesteld.

`Belang bij de restwaarde' is een aansprekende vorrn van `belang bij waardeveran-
deringen', mede omdat het zo aanschouwelijk is. Een object dat wordt geacht tien
jaar mee te gaan en een voorziene restwaarde van l00~o heeft, blijkt - wanneer de
huurder het na negen jaar weer ter beschikking van de verhuurder stelt - gewoon

7 J.F.M. Giele, To lease or not to lease, WFR 1966,'4789.
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nog SOo~o van de kostprijs waard te zijn. Het blijkt ook voor die SOo~a nog te kun-
nen worden verkocht. Een beter voorbeeld van een reëel belang bij waardeveran-
deringen dat - in dit geval - de verhuurder heeft, is nauwelijks denkbaar. Maar de
verhuurder is daarmee nog niet per definitie de enige partij die belang heeft bij
waardeveranderingen.

2.4.2. Heeft de gebruiker economisch belang? De betekenis van het FALCONS-
arrest

In het FALCONS-arrestg stelt de Hoge Raad dat het recht op dividend deel uit-
maakt van de economische eigendom:

"De economische eigendom van de aandelen, waaronder het recht op divi-
delld..."

De vraag komt op of dit recht op dividend nu iets is dat de economisch eigenaar
naasthet gehele economische belang moet hebben, ofdat het recht op dividend een
vorm is van het gehele economische belang (het belang bij waardeveranderingen)
dat de economisch eigenaar moet hebben. In het eerste geval is het recht op divi-
dend een nieuw vereiste. Immers, van economische eigendom was vóór het FAL-
CONS-arrest sprake wanneer iemand het gehele economische belang - zijnde het
belang bij waardeveranderingen en tenietgaan - had. Met het FALCONS-arrest
zou aan deze twee vereisten een derde zijn toegevoegd.
Waarschijnlijker is het echter, dat de rechter het gebruiks- of genotsrecht al langer
impliciet van betekenis achtte bij het beantwoorden van de economische eigen-
domsvraag: wellicht zag hij een dergelijk recht altijd al als vorm van economisch
belang, als vorm van belang bij waarde(ontwikkelingen). Voor die laatste gedach-
te valt meer te zeggen dan voor de eerste. Rechters geven sinds jaar en dag aan dat
de gebruikers al dan niet economisch eigenaar zijn, omdat zij wel of niet het gehe-
le economische belang bij het object hebben gekregen. Dit impliceert dat het
gebruiksrecht dat de gebruiker al had - en wat dus, als men alle andere aspecten
van de leaseovereenkomst in aanmerking neemt, met het om andere redenen ver-
kregen economisch belang tezamen het gehele economisch belang kan vormen -
als `economisch belang' moet worden geduid. Op grond van bovenstaande over-
wegingen neem ik de gedachte tot uitgangspunt dat het gebruiksrecht een vorm is
van economisch belang.

Een uitstekende illustratie van dit nimmer geëxpliciteerde fiscale pleidooi is datge-
ne wat Beckman uitdraagt tijdens het Kluwerseminar `Belangrijke actualiteiten

8 HR 22 novembcr 2002, BNB 2003134'.
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rond leasing', van maart 1995. Beckman9 wenst het begrip `economisch belang'
nader te preciseren. Immers, bij (operational) leasing hebben - redenerend vanuit
een bepaalde visie - twee partijen economisch belang bij het leaseobject: de lessor
genereert vruchten uit de bron die het object vormt, te weten de leaseopbrengsten.
En de lessee kan het object ook als opbrengsten genererende bron zien, wanneer
hij met het in gebruik gegeven object aan het produceren slaat.

"In mijn visie zou de benadering van het economisch belang aangepast moeten
worden. Essentieel is naar mijn mening het antwoord op de vraag wie de eco-
nomische beschikkingsmacht heeft over de in het activum opgesloten presta-
ties. Dit is degene wie ten eigen bate beschikkingsmacht heeft over de in het
bedrijfsmiddel belichaamde waarde. Dit is nader te preciseren in twee elemen-
ten: de exploitatie van de waarde voor eigen rekening en de mogelijkheid tot
overdracht van die waarde."

Met andere woorden, niet elk voordeel dat uit het leaseobject vloeit, is in die visie
een voordeel dat door de economisch belanghebbende wordt genoten. Niet elk
voordeel representeert economisch belang. Een economisch belanghebbende bij
verhuurd onroerend goed is - gedurende de vaste huurperiode - niet degene die de
huuropbrengsten geniet, maar degene die het woongenot heeft.

De vraag naar de plaats van het gebruiks- of genotsrecht in de hele discussie rond
de economische eigendom - is het een onderdeel van het economisch belang of is
het naast het economísch belang een zelfstandig recht dat mede tot economische
eigendom kan leiden - heeft in dit stadium van mijn onderzoek overigens geen
praktische betekenis. In welke vorm dan ook: de economisch eigenaar moet het
gebruiks- of genotsrecht hebben. Pas als ik in de fase ben waarin ik mij de vraag
stel of het economische belang dat verschillende partijen hebben misschien op ver-
schillende balansen tot uitdrukking moet worden gebracht, wordt het van beteke-
nis te weten of het gebruiksrecht al dan niet als vorm van economisch belang moet
worden gezien. In dat geval moet namelijk ook de waarde van het gebruiks- of
genotsrecht bij de verdeling van het economisch belang worden betrokken.

Is het eigenlijk terecht dat het in het FALCONS-arrest aan de orde zijnde recht op
dividend wordt vereenzelvigd met het gebruiksrecht? Met andere woorden, is het-
geen dat voor het recht op dividend geldt ook onverkort van toepassing op een
gebruiksrecht?
Over de parallel van recht op dividend en het gebruiksrecht van een materieel
bedrijfsmiddel valt het volgende op te merken. De dividendgerechtigde ontneemt

9 H. Beckman, Jaarrekeningtechnische aspecten van leasing, bijdrage aan de reader van het Kluwercongres
"Belangrijke actualiteiten rond leasing", 29 maart 1995.
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de aandeelhouder een deel van zijn waarde(ontwikkeling). Hij snoept met zijn ont-
vangen dividend een deel van die waarde(ontwikkeling) af. Kennelijk ziet de Hoge
Raad niet alleen degene als economisch belanghebbende die belang heeft bij de
restwaarde, maar ook degene die tussentijds een deel van de (rest)waarde geniet,
degene die door dat genieten een deel van die restwaarde toucheert. Dat genieten
gaat dan ten koste van degene die belang heeft bij de restwaarde. Ook de huurder
van een bedrijfsmiddel ontneemt met zijn gebruik de verhuurder een stuk van zijn
waarde. Alleen dat feit al rechtvaardigt de gelijkstelling - op het punt van het eco-
nomisch belang - van restwaardegenieter en dividendgerechtigde.
Het verschil tussen de dividendgerechtigde en de huurder is niet fundamenteel. Als
de dividendgerechtigde zijn dividend ontvangt, leidt dat tot een lagere (rest)waar-
de van het aandeel. Als een huurder het gehuurde gebruikt, leidt dat eveneens tot
een lagere restwaarde van het gehuurde. Anders dan bij het aandeel zal de
restwaarde van het gehuurde op den duur naar nul neigen. Dit wordt louter bewerk-
stelligd door de omstandigheid dat het object van huur doorgaans een slijtend
object is.
De Hoge Raad dicht degene die door zijn inmenging of zijn gebruik, de restwaarde
van het object in negatieve zin beïnvloedt economisch belang toe. Daarmee wordt
tevens duidelijk dat het economische belang bij een verhuurde zaak, (mede) ligt bij
degene die huurt: bij degene die de in het verhuurde object opgesloten nutseenhe-
den gebruikt met een waardedaling van dat object tot gevolg. De genieter van de
huurpenningen daarentegen is gedurende de vaste huurperiode geen economisch
belanghebbende bij de zaak: hij onttrekt aan de restwaarde geen waardelo.
Overigens is er naar mijn mening nog een argument op grond waarvan de gedach-
te moet worden verworpen dat de verhuurder via zijn verhuuropbrengsten econo-
misch belang bij het verhuurde object zou hebben. Zou de verhuurder uit dien
hoofde economisch belanghebbende kunnen zijn, dan zouden huurders nimmer als
economisch eigenaar kunnen worden aangemerkt: ze zouden nooit kunnen voldoen
aan de belangrijkste voorwaarde voor de economische eigendom, namelijk dat ze
al het economisch belang bij het verhuurde object moeten hebbenll.

10 Anders, mede naar aanleiding van HR 8 oktober 2004, BNB 20041437: A.A. Eijkenduijn en A. Rozendal, Een
nieuwe inwlling van het begrip `economische eigendom'?, WFR 2 00519 1 7-92 1. In hun bijdrage stellen de auteurs
dat de genieter van de huurpenningen economisch belanghebbende is. In onderdeel 5.3.2.3. van dit hoofdstuk ga
ik nader op de betekenis van dit arrest in.
ll Zie ter bevestiging van deze visie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 19 oktober 1993, FED 1994189. De PTr ver-
huurt een telefooninstallatie gedurende de gehele verwachte economische levensduur. De huurder heeft met deze
overeenkomst

"een zo ver strekkend belang bij de telefooninstallatie gekregen dat het economische belang in feite geheel bij
haar is komen te liggen."

Het hof geeft met dit oordeel impliciet aan, dat het belang van de PTT bij de huurpenningen geen ofgeen rele-
vant economisch belang bij het huurobject vormt.
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De parallel tussen dividendgerechtigde en gebruiker in cijfers

De houder van een aandeel van ~ 100 ziet zijn aandeel in éénjaar in waarde stij-
gen tot ~ 120. Als er geen dividend wordt uitgekeerd, komt de waardestijging
van ~ 20 volledig voor rekening van de aandeelhouder. Een dividenduitkering
- leidend tot een waardedaling van het aandeel tot ~~ 115 - maakt dat de aan-
deelhouder een belang van ~ 15 bij de waardeontwikkeling overhoudt, terwijl
de dividendgerechtigde voor ~ 5 in die waardeontwikkeling deelt. Het feit dat
een dividendgenieter de aandeelhouder een stuk van zijn waarde(ontwikkeling)
afneemt, bestempelt hem, volgens de Hoge Raad, tot een economisch belang-
hebbende bij die waarde(ontwikkeling).
De lessee van een vorkheftruck waarvan men verwacht dat het gebruik de
waarde in 10 jaar tot nul reduceert, terwijl de waarde na 8 jaar naar verwach-
ting tot 150~o is gedaald, onttrekt via zijn gebruik gedurende de vaste leaseperi-
ode van 8 jaar naar verwachting 850~o van de waarde voor de eigenaar van het
object. De lessor houdt belang bij de waardeontwikkeling in het laatste twee
jaar en deelt voor de volle honderd procent in de restwaarde: hij neemt de even-
tueel onverwachte waardeontwikkeling gedurende de acht eerste jaren - zich
manifesterend in de werkelijke restwaarde na acht jaar van bijvoorbeeld 250~0
(positief restwaardeverschil) of So~o (negatief restwaardeverschil) - voor zijn
rekening.

In verschillende stadia van de lease zijn dus ook verschillende vormen van belang
bij waardeontwikkeling te onderscheiden. `Belang bij de restwaarde' is slechts één
van de vormen waarin `belang bij waardeontwikkelingen' zich manifesteert.
Naast het belang bij de ontwikkeling van de restwaarde is er een tweede vorm van
belang bij de waardeontwikkeling: het belang bij de waarde gedurende de vaste
huurperiode. De grens tussen belang bij de restwaarde en belang bij de waarde
gedurende de vaste huurperiode is dezelfde als de grens tussen belang bij de onver-
wachte waardeontwikkeling en het belang bij de verwachte waardeontwikkeling,
die tot uitdrukking komt in de (vergoeding voor de) afschrijvingskosten die de ver-
huurder maakt.

Het recht op dividend is een economisch belang bij een aandeel. Het recht op divi-
dend - het vruchtgebruik - wordt niet als zodanig noch onder het hoofd `aandelen'
geactiveerd. Men kan, aldus de Hoge Raad, economisch belang hebben bij een
object dat niet op de balans van de belanghebbende wordt geactiveerd. Als die lijn
wordt doorgetrokken, is het duidelijk dat een gebruiksrecht economisch belang bij
het gehuurde object kan vertegenwoordigen, zonder dat het gehuurde object op de
balans van de belanghebbende wordt geactiveerd.
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2.4.3. Is {ret Iruurdersbelang een economisch óelang? Het standpunt van de frs-
cus

In de opsomming van visies op de kwalificatie van het huurdersbelang als econo-
misch belang, mag een nadrukkelijk uitgedragen visie van de fiscus niet ontbreken.
In zijn verweerschrift bij het Lease-arrest betoogt de inspecteur:

"Uit de aard van het kredietverleningsbedrijf vloeit voort dat kredietgevers -
uitzonderingen daargelaten - hun risico's willen beperken tot het normale kre-
dietrisico. De kredietgevers beschikken dan ook feitelijk niet over de know-
how en de mankracht om andere risico's dan het kredietrisico voldoende te kun-
nen taxeren. De cliënten zullen van hun kant ervan verzekerd willen zijn, dat zij
(een groot gedeelte van) de economische levensduur van het bedrijfsmiddel de
beschikking daarover hebben. Deze factoren leiden ertoe, dat partijen geneigd
zijn een dergelijk leasecontract onder zodanige voorwaarden te sluiten, dat de
lessee in hoge mate het economisch risico (!, wbs) loopt."

En:

"Vaak is bovendien de leverancier van het bedrijfsmiddel bereid een stukje risi-
co, dat niet bij de lessee benast (!, wbs), op zich te nemen. In dergelijke situa-
ties kan de kredietgever niet als investeerder worden aangemerkt en orn die
reden geen aanspraak maken op investeringsbijdragen."

Als de leverancier bereid is een deel van het risico dat niet bij de lessee berust, op
zich te nemen, dan kunnen daaruit twee conclusies worden getrokken. Enerzijds
blijkt daar weer eens uit dat bij leasing de lessee wordt geacht het economische
waarderisico te lopen12. Anderzijds blijkt uit de gekozen formulering dat de lessee
een gedeelte heeft van hetzelfde type risico dat de leverancier op zich neemt. Het
risico van beiden verschilt dus niet qua karakter, maar slechts in omvang. Het risi-
co dat bij de leverancier als waarderisico kan worden geduid, kan derhalve bij de
huurder niet worden afgedaan als huurdersrisico, als een risico dat niets met eco-
nomisch belang zou hebben uit te staan.

2.4.4. Is iedere huurder partieel economisch belanghebbende?

De gedachte zou kunnen opkomen dat bij de hiervóór gegeven uitleg iedere huur-
der zal worden gezien als partieel economisch eigenaar. Het zou die uitleg op voor-
hand het stempel `onuitvoerbaar' geven. De gedachte berust echter op een misvat-

12 Het complement van een gedeelte van het risico dat niet bij de lessee berust, is - naast een stuk dat bij de
lessor berust - het stuk risico dat de lessee draagt.
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ting. Weliswaar is iedere huurder economisch belanghebbende, maar op het mo-
ment waarop men de activeringsbeslissing moet nemen, op het moment waarop
men de economische eigendom moet verdelen over de verschillende balansen,
moet tot kwantificering van het belang worden overgegaan. Uiteraard kan men op
dat moment alleen iets zeggen over de verdeling van dat belang aan de hand van
de huur- of leaseovereenkomst. De huurder heeft dan slechts een te kwantificeren
belang, voorzover zijn huurperiode vast staat. Is de huur dagelijks opzegbaar, dan
heeft hij iedere dag dat niet wordt opgezegd economisch belang, maar op het
moment van kwantificering mist men ieder inzicht over de periode waarin dat eco-
nomisch belang wordt gehouden. Een dagelijks opzegbare huur genereert een niet
te kwantificeren economisch belang. Kwantificering is alleen mogelijk bij vaste
huurperiodes.

2.4.5. Het belang van de huurder, anders dan het huurdersbelang

Het hiervoor beschreven huurdersbelang is het economische belang dat de huurder
als zodanig heeft. De huurder kan ook economisch belang hebben via een door
hem gehouden koopoptie. Het is economisch belang bij de restwaarde. Ook econo-
misch belang van de huurder dus, maar geen huurdersbelang. Heeft de huurder
naast het huurdersbelang het volledige belang bij de restwaarde, dan heeft hij het
gehele economische belang en is hij economisch eigenaar.

3. DE BETEKENIS VAN HET RISICO VAN SCHADE EN
TENIETGAAN VOOR HET ECONOMISCHE BELANG

3.1. Jurisprudentie

Wanneer de rechter als blijk van zijn materieel-economische benadering de econo-
mische eigendom als fiscaal begrip introduceert13 en nadienl4 ook formuleert wat
hij onder `economisch belang' verstaat, noemt hij in dat kader `het belang bij
waardeveranderingen' en `het risico van tenietgaan' in één adem.
Ook in latere jurisprudentiels wordt vaak aangegeven dat het risico van tenietgaan
deel uitmaakt van het economisch belang. Er is evenwel geen jurisprudentie
bekend waarin de potentiële economisch eigenaar als economisch eigenaar werd
beschouwd omdat hij het risico van tenietgaan droeg. Daarentegen oordeelt het
HofAmsterdam1ó dat een bank economisch eigenaar is van telefooninstallaties die

] 3 HR 19 oktober 1955, BNB 19551377.
14 HR 24 december 1957, BNB 1958~84'.
15 HR 30 september 1959, BNB 1959~340, Hof `s-Gravenhage 22 december 1982, V-N 17 maart 1984, punt 8,
HR 17 april 1991, BNB 1991~181.
16 Hof Amsterdam 22 juni 1993, V-N 4 november 1993, punt 27.
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voor hun gehele verwachte economische levensduur aan haar zijn verhuurd. De
bank draagt weliswaar het risico van tenietgaan, doch enkel en alleen in die situa-
ties waarin de schade te wijten is aan de schuld van de bank. Een belangrijk deel
van het risico blijft achter bij de verhuurder, de PTT. Desondanks is de bank eco-
nomisch eigenaar. Een uitspraak als deze relativeert het belang van het vereiste dat
de economisch eigenaar ook het risico van tenietgaan moet dragen.
Datzelfde geldt voor een uitspraak van het Hof Amsterdaml~ waarin het econo-
misch belang in een huur-verhuursituatie bij de huurder wordt gelegd vanwege
diens belang bij waardeontwikkelingen. Opvallend is het feit dat het hof alleen
waarde hecht aan het bestaan van het risico van waardevermeerderingen en -ver-
minderingen. Het is althans het enige toetsingscriterium dat wordt aangelegd. Het
al dan niet bestaan van andere risico's, zoals schade en tenietgaan, speelt kennelijk
een ondergeschikte rol. Dat risico wordt overigens verzekerd, terwijl de daarmee
verband houdende premies door de verhuurder worden voldaan.
Voorts kan worden gewezen op HR 17 april 1991, BNB 1991~181, een anest waar-
in de Hoge Raad oordeelt dat belanghebbende - ondanks het feit dat zij geen juri-
disch eigenaar is - wordt geacht een verplichting tot het investeren in een bedrijfs-
middel te zijn aangegaan, omdat

"...het belang daarbij in overwegende mate - met name ook voor wat betreft de
waardeveranderingen - bij belanghebbende berust."

In casu berustte het risico van schade en tenietgaan bij de juridisch eigenaar. Het
arrest geeft aanleiding te veronderstelen dat `het risico van schade en tenietgaan',
zo het al een onderdeel vormt van `het economisch belang', als het er op aankomt
als een minder relevant onderdeel van `het economische belang' zal worden
gezien.

De mogelijke (hoofd)rol die het risico van schade en tenietgaan bij het toedelen
van de economische eigendom speelt, is nimmer zo nadrukkelijk aan de orde geko-
men als in het arrest van 3 november 1999, BNB 2000~23c~`. Niet alleen wordt in
dat arrest duidelijk wat die rol is, ook wordt in nadien door de staatssecretaris van
Financiën gedane uitlatingen duidelijk hoe die rol, volgens hem, zou moeten zijn.
Het geschil dat met dit arrest wordt beslecht, draait enkel om de betekenis van het
bij de verkoper achtergebleven risico van schade en tenietgaan. Is het inderdaad zo
dat in het geval waarin een juridisch eigenaar al het belang bij het object afstoot
maar naast zijn juridische eigendom alleen het risico van schade en tenietgaan
overhoudt, de economische eigendom niet is overgedragen? Op deze vraag geeft
de Hoge Raad in BNB 2000~23c~` een antwoord. Desondanks leidt dit arrest ons

17 HofAmsterdam, 20 november 1961, V-N 23 mei 1962.
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niet meteen naar de oplossing van alle problemen. Het arrest is gewezen in het
kader van de heffing van overdrachtsbelasting en die belasting kent zijn specifieke
wettelijke bepaling die invulling geeft aan het begrip `economische eigendom'.
Onder deze omstandigheden leent de uitkomst van het arrest zich dus niet voor een
ongenuanceerde toepassing bij geschillen rond de heffing van inkomsten- en ven-
nootschapsbelasting; belastingen die dergelijke specifieke bepalingen omtrent eco-
nomische eigendom in hun wetgeving ontberen.

In het geschil dat aan de Hoge Raad wordt voorgelegd, heeft belanghebbende met
zijn echtgenote de economische eigendom van het huis van zijn schoonvader
gekocht. In de desbetreffende akte is uitdrukkelijk bepaald dat het risico van teniet-
gaan van de zaak bij de verkoper blijft. De inspecteur wenst overdrachtsbelasting
te heffen onder verwijzing naar artikel 2, lid 2, van de Wet Belastingen van rechts-
verkeer, luidende

"Voor de toepassing van deze wet wordt onder verkrijging mede begrepen de
verkrijging van de economische eigendom. Onder economische eigendom
wordt verstaan een samenstel van rechten en verplichtingen met betrekking tot
de in het eerste lid bedoelde onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn
onderworpen, dat een belang bij die zaken of rechten vertegenwoordigt. Het
belang omvat ten minste enig risico van waardeverandering en tenietgaan en
komt toe aan een ander dan de eigenaar op beperkt gerechtigde."

De omschrijving van het begrip `economische eigendom' zoals dat met ingang van
31 maart 1995 in artikel2 lid 2 WBR is vastgelegd, is het resultaat van een poging

"de definitie zodanig op te zetten dat er geen ruimte meer is voor constructies",
waardoor aan de heffing van overdrachtsbelasting kan worden ontkomenlg."

En:

"De definitie is met opzet ruim gekozen om constructies te voorkomen waar-
mee men materieel hetzelfde bereikt, maar formeel buiten de economische
eigendom blíjft. Onder de voorgestelde definitie van economische eigendom
valt zowel het begrip economische eigendom uit de omzetbelasting als dat uit
de directe belastingen."

Uit de Memorie van toelichting blijkt verder:

18 Memorie van toelichting bij de Wet van 18 december 1995, stb. 659, blz. 35.
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"Er wordt een ruime definitie gegeven van de economische eigendom, tenein-
de te voorkomen dat - bij een te beperkte definitie - de kans wordt aangegre-
pen met een kleine afwijking daarvan alsnog aan de heffing van overdrachtsbe-
lasting te ontkomen."

Het hof constateert dat belanghebbende weliswaar "enig risico van waardeveran-
dering" loopt, maar dat van enig risico van tenietgaan geen sprake is. De inspec-
teur stelt dat de bepaling omtrent het achterblijven van het risico van tenietgaan ter-
zijde moet worden gesteld, omdat zij niet gepaard gaat met het in de akte vermel-
den van een aantal gedetailleerde regels voor het geval de woning inderdaad door
een calamiteit zal worden getroffen. Het hof verwerpt dit standpunt:

"Nu de inhoud van de risicoclausule duidelijk is, kan het Hof dit standpunt van
de inspecteur echter niet delen. Het valt namelijk niet in te zien waarom het
contracterende partijen in een situatie als de onderhavige niet vrij zou staan de
wijze van uitvoering van een clausule als de onderhavige volledig open te laten,
te minder omdat deze clausule slechts betrekking heeft op omstandigheden
welke zich wellicht nimmer zullen voordoen."

en vernietigt de naheffingsaanslag.

3.2. Beschouwing

Het risico van tenietgaan wordt stelselmatig genoemd als vorm van economisch
belang. Het speelt ogenschijnlijk in de oordeelsvorming van de rechter voortdu-
rend een bijrol. Het wordt dikwijls genoemd, maar zelden op een andere plaats dan
onder de feiten. Soms lijkt het zo te zijn dat deze vorm van economisch belang, als
het erop aankomt, zelfs buiten beschouwing wordt gelaten. Een arrest dat de twíj-
fels over de betekenis van het risico van tenietgaan zou kunnen wegnemen - zoals
het arrest van 3 november 1999, BNB 2000~23c~ - voorziet dus in een grote
behoefte.
Belanghebbende in de voorliggende casus heeft het betoog dat het Kamerlid Van
Rey hield bij de mondelinge behandeling van het voorgestelde artikel 2 WBR, tot
zich genomen en het realiteitsgehalte ervan getoetst:

"De basisidee van de definitie is gestoeld op twee elementen, namelijk het risi-
co van waardeverandering en van tenietgaan. Volgens mijn fractie is deze defi-
nitie zeker niet sluitend. Het risico van tenietgaan bijvoorbeeld pleegt te wor-
den verzekerd. Het is nu geen kunst om contractueel overeen te komen, dat de
verkoper dat doet. Kortom, het is duidelijk dat dit een bron van moeilijkheden
kan gaan worden. De definitie van economische eigendom is zodanig dat zij
gemakkelijk valt te omzeilen."
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De staatssecretaris ziet in de kritiek van het Kamerlid geen aanleiding de voorstel-
len aan te passen. Sterker nog, hij acht zelfs de noodzaak niet aanwezig om nader
in te gaan op de argumenten van het Kamerlid. De voorgestelde wettekst ondergaat
geen wijziging, ondanks het feit dat de tekst lijnrecht staat tegenover de bedoelin-
gen waarmee de tekst klaarblijkelijk is geformuleerd. En ondanks het feit dat op
voorhand reeds vaststaat dat de tekst ook nooit zal leiden tot de beoogde interpre-
tatie van het begrip `economische eigendom'.
Het eigenaardige is dat de definitie, zoals de staatsecretaris dat noemt, "ruim is
opgezet". Het doel van die ruime definitie is dat er zo veel mogelijk onder het
begrip economische eigendom kan worden gebracht, want dat is weer het oogmerk
van de wetswijziging. Het kenmerk van een ruime definitie van een begrip is dat
zij weinig voorwaarden bevat waaraan iets moet voldoen, wil het onder het begrip
vallen. Hoe meer voorwaarden in de begripsomschrijving, des te minder valt er
onder het begrip. En met het opnemen van de voorwaarde dat de economisch eige-
naar het risico van tenietgaan moet lopen, wordt de groep potentiële economisch
eigenaren - zij die het risico van waardeverandering lopen - fors gereduceerd.
Immers, het is geen kunst om het risico van tenietgaan bij de verkoper achter te
laten: het is materieel nauwelijks van betekenis omdat het risico normaliter wordt
verzekerd. En daarmee heeft de staatssecretaris een definitie van het begrip econo-
mische eigendom gegeven die juist stimuleert dat

`...de kans wordt aangegrepen met een kleine afwijking daarvan alsnog aan de
heffing van overdrachtsbelasting te ontkomen."

De uitlatingen van de staatssecretaris, gedaan tijdens de behandeling van het voor-
gestelde artikel 2 WBR, wijzen erop dat hij het begrip `economische eigendom'
ruim wenst te definiëren, opdat het risico dat er minder dan beoogd onder de defi-
nitie valt, kan worden wordt geminimaliseerd. Daarbij valt op dat hij bij het formu-
leren van de beoogde werkingssfeer kiest voor een materiële benadering19.
Waarom dan dat - materieel - toch onbeduidende20 risico van tenietgaan opnemen
als essentieel onderscheidingscriterium? Het heeft er alle schijn van dat het opne-
men van dit criterium geen doel op zich is geweest, maar het gevolg van de wens
om voorlopige koopovereenkomsten buiten de werking van artikel 2 te houden.
De Memorie van toelichting geeft enerzijds aan dat men - om onbedoeld gebruik
van de bepaling uit te sluiten - de economische eigendom ruim wil definiëren.

19 Blijkens dezelfde brief van 27 juni 1995 is het doel van de nieuwe wettekst dat constructies worden voorko-
men

"waarrnee men materieel hetzelfde bereikt, maar formeel buiten de economische eigendom blijft."

20 Het hof spreekt, voorafgaand aan het arrest van 3 november 1999, BNB 2000~23c', wanneer de clausule waar-
in het risico van tenietgaan bij de verkoper wordt gelegd, aan de orde komt zelfs van een clausule die

"slechts betrekking heeft op omstandigheden welke zich wellicht nimmer zullen voordoen."
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"Anderzijds is de definitie niet zo ruim dat elke overeenkomst met betrekking
tot onroerende zaken eronder valt. Met het oog daarop (!, wbs) zijn in de defi-
nitie de elementen `risico van waardeverandering en tenietgaan' opgenomen.
Deze beide elementen vormen de essentie van de definitie. Indien aan een van
beide criteria niet is voldaan, kan niet worden gesproken van economische
eigendom. Daarom valt bijvoorbeeld de rechtsfiguur van de huur niet eronder.
De huurder loopt immers niet het risico van waardeverandering-'~. Evenmin is
het sluiten van de zogenoemde voorlopige koopovereenkomst voldoende om de
overgang van de economische eigendom aan te nemen. De koper draagt immers
niet het risico van tenietgaan."

In de Memorie van toelichting valt te lezen dat de staatssecretaris zich heeft afge-
vraagd hoe kon worden voorkomen dat ook de voorlopige koopovereenkomst tot de
heffing van overdrachtsbelasting zou leiden. We zien hem denken en concluderen
dat het verschil tussen de voorlopige en de definitieve koopovereenkomst is gele-
gen in de omstandigheid dat het risico van tenietgaan bij het sluiten van een voorlo-
pige koopovereenkomst niet overgaat. De oplossing is dan snel gevonden: hij ver-
bindt aan de heffing van overdrachtsbelasting de voorwaarde dat niet alleen het be-
lang bij de waardeveranderingen overgaat, maar het risicio van tenietgaan evenzeer.
Later, met het arrest van 3 november 1999, komt de staatssecretaris er achter dat
hij met het introduceren van het risico van tenietgaan als conditio sine qua non
voor de economische eigendomsoverdracht, niet alleen de heffing van overdrachts-
belasting voorkomt in situaties die zijns inziens inderdaad niet om heffing vragen,
maar ook in gevallen waarvoor die heffing nu juist is bedoeld: de casus die aan BNB
2000123c~` ten grondslag lag, bijvoorbeeld. Zijn reactie is voorspelbaar: hij brengt
de tekst van artikel2 WBR alsnog in overeenstemming met de eerder gememoreer-
de bedoelingen daarvan, en met ingang van 12 november 1999, 18.00 uur is `het
risico van tenietgaan' als criterium voor de economische eigendom vervallen22.
Het ligt voor de hand dat het gedachtengoed van de staatssecretaris ook van waarde
is bij de uitleg van het begrip `economische eigendom' in ander verband, bijvoor-
beeld in het kader van de heffing van directe belastingen. Immers, er is geen reden
om aan te nemen dat de staatssecretaris voor de heffing van directe belastingen uit-
gaat van een ander begrip `economische eigendom', dan voor de heffing van over-
drachtsbelasting23. Een mogelijk eerder geconstateerd verschil in fiscale behande-

21 Hiervoor is overigens aangegeven dat deze conclusie niet juist is: de huurder loopt - indirect - wel risico van
waardeveranderingen.
22 Derde Nota van Wijziging van het Belastingplan 2000 (Kamerstukken 26 820), door de Kamer ontvangen op
I S november 1999.
23 Verwezen zij naar de opmerking van de staatssecretaris in de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel,

waarin hij in 1980 het begrip 'economische eigendom' voor de overdrachtsbelasting nader omschreef:
"Onder de voorgestelde definitie van economische eigendom valt zowel het begrip economische eigendom uit

de omzetbelasting als dat uit dc directe belastingen."
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ling van de economische eigendom bij de overdrachtsbelasting en de directe
belastingen vloeit immers niet zozeer voort uit een verschil in uitleg van het begrip,
als wel uit het feit dat het begrip nadrukkelijk in de WBR wordt genoemd en in de
Wet Vpb of de Wet IB niet.
De kans dat met ingang van 12 november 1999, 18.00 uur `het risico van teniet-
gaan' als criterium voor de economische eigendom bij de heffing van alle belastin-
gen is komen te vervallen, is bepaald niet denkbeeldig. Dat het criterium ook daad-
werkelijk is vervallen, is echter nadien nimmer tot uitdrukking gebracht, noch door
de staatssecretaris, noch door de rechter.
De Gunst-'4 komt tot dezelfde slotsom: wat voor de overdrachtsbelasting ten aan-
zien van de economische eigendom geldt, is evenzeer van toepassing op bijvoor-
beeld de vennootschapsbelasting. Hij gaat echter uit van het oordeel van de Hoge
Raad in BNB 2000~23c~` - waarin de Hoge Raad inderdaad het risico van teniet-
gaan noemt als onderdeel van het economisch belang - en negeert de reactie van
de staatssecretaris op het arrest. Een in artikel2 Wet BVR verankerde reactie waar-
in aan het risico van tenietgaan in het kader van de bepaling van het economisch
belang juist iedere betekenis wordt ontzegd.

4. DE INVLOED VAN HET SCHADEVERZEKERINGSGEDRAG OP
HET ECONOMISCHE BELANG

4.1. Jurisprudentie

Los van de vraag of het risico van schade en tenietgaan bij het bepalen van de eco-
nomische eigendom van betekenis is, staat de vraag of het verzekeren van die risi-
co's leidt tot een verschuiving van economisch belang.
Als we de jurisprudentie aangaande de invulling van het begrip `economische
eigendom' op het punt van het verzekeringsgedrag en de verzekeringsvoorwaarden
tegen het licht houden, is de conclusie onontkoombaar dat beide van betekenis lij-
ken te zijn bij de verdeling van het economisch belang. Welhaast in iedere proce-
dure waarin het economisch belang aan de orde wordt gesteld, is het schaderisico
verzekerd en wordt de verdeling van rechten en verplichtingen ten aanzien van
deze verzekering onder de feiten vermeld25. Op één uitzondering na echter2~, komt

24 H. de Gunst, De risico's van economische eigendom, enige fiscale aspecten van leasing, WFR 2003~10.
25 Hof Amsterdam 1 maart 1989, V-N 1989~3316, HR 17 april 1991, BNB 19911181, HR I S juni 1994, BNB
1994~264'.
26 In HR 12 oktober 1983, BNB 1984187~ overweegt de Hoge Raad algemeen:

"dat tenslotte de omstandigheid dat ter gelegenheid van het tenietgaan van een huis veelal een schadeverzeke-
ringsuitkering wordt genoten omdat het tenietgaan is te wijten aan een door een schadeverr.ekering gedekt
voorval, niet wegneemt dat kan worden gezegd dat het risico van het tenietgaan bij de eigenaar van dat huis
berust;"

Een puur formele benadering dus.
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nimmer expliciet tot uitdrukking wat voor de rechter de precieze betekenis is
geweest van het feit dat er is verzekerd. Evenmin wordt duidelijk welk gewicht
moet worden toegekend aan de verdeling van rechten en verplichtingen voortvloei-
end uit de verzekeringsovereenkomst.

4.2. Beschouwing

Geeft de rechter zelden expliciet aan welke rol het schadeverzekeringsgedrag
speelt bij het verdelen van het economisch belang, impliciet spreekt hij duidelijke
taal. Zou de omstandigheid dat een object is verzekerd voor het risico van schade
en tenietgaan een verschuiving van het economisch belang met zich brengen - van
de verzekerde naar de verzekeraar - dan zou het nimmer mogelijk zijn dat een
gebruiker, als economisch eigenaar, het gehuurde object als bedrijfsmiddel acti-
veert. Immers, de gebruiker kan slechts als fiscaal eigenaar worden beschouwd
indien

"het gehele economisch belang bij de apparatuur (...) is komen te berusten bij
de lessee27."

Als door het afsluiten van een schadeverzekering28 een deel van het economische
belang bij de verzekeraar zou komen te liggen, zou de lessee daarmee nooit meer
over het gehele economische belang kunnen beschikken. En toch wordt die gebrui-
ker, bijvoorbeeld in het Lease-arrest29, niet zijnde de juridisch eigenaar, als econo-
misch eigenaar aangemerkt. Ook kan worden verwezen naar de behandeling van

de huurkoper. Hij is zonder enig voorbehoud economisch eigenaar30, terwijl toch
mag worden aangenomen dat hetgeen in huurkoop is verkregen in de praktijk ook
zal zijn verzekerd. Nu de gebruiker alleen maar economisch eigenaar kan zijn
indien hij over (nagenoeg) het gehele economische belang beschikt, valt uit deze
jurisprudentie af te leiden dat een schadeverzekering geen (of in het geval waarin
rechters oordelen dat nagenoeg het gehele economisch belang al voor fiscale

27 HR 8 mei 1985, BNB 1986I75c`.
28 M.E.P.M.Coenen, `Over economisch belang, beschikkingsmacht en leasing, TFO 1995, nummer 6, blz. 7-8.

maakt een onderscheid tussen het risico van schade door inteme oorzakeo (`beschadiging en onbruikbaar worden

door technische gebreken')en het risico van schade door externe factoren (`zoals brand en ongevallen'). Niet dui-

delijk wordt op grond van welke argumenten het zinvol is dit onderscheid te maken. Van der Stok, De economi-

sche eigendom van aandelen, WFR 2000~1571, acht dit onderscheid eveneens van minder betekenis.

"Dit onderscheid is naar mijn mening, anders dan bij normale garantieperioden, minder relevant (indien een

leverancier gedurende een bepaalde periode het risico van technische gebreken heeft, zal dit niet snel een ele-

ment zijn dat bijdraagt aan `het economische belang', dit wordt echter anders indien dit risico buiten de nor-

male gazantieperiode wordt verschoven naar de leveranciec"
Hoe anders dit wordt en op grond waarvan blijft evenwel in het ongewisse.

29 Zie ook Hof Amsterdam 22 juni 1993, V-N 1993~3357, 27, Hof Amsterdam 19 oktober 1993, FED 1994189.

30 HR 7 juni 1961, BNB 19611314".
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eigendom kwalificeert: geen wezenlijke) inbreuk maakt op het economisch belang
van de verzekerde. Het verzekerd zijn is derhalve voor de bepaling van het econo-
mische belang een verwaarloosbaar gegeven.

Rijkels31 daarentegen meent dat er één omstandigheid is waarin het verzekeren wel
een verschuiving van economisch belang teweeg brengt. Indien de lessor zich heeft
verbonden om de verzekeringsuitkering aan te wenden voor herstel en bovendien
gebonden is om het verschil tussen schade en uitkering aan te vullen, respectieve-
lijk door te geven aan de lessee dan berust - mits ook de waardeveranderingen de
lessee aangaan - het economisch belang bij de lessee. Het is een niet eenvoudig te
doorgronden slotsom.
In de eerste plaats brengt niet het verzekeren een mogelijke verschuiving in het
economische belang (van lessor naar lessee) teweeg, maar een specifieke bijzon-
dere bepaling in de leaseovereenkomst. De verzekeringsovereenkomst zou - als zij
al een verschuiving van het economisch belang zou kunnen bewerkstelligen - toch
alleen maar tot een verschuiving van verzekerde naar verzekeraar kunnen leiden.
In casu beargumenteert Rijkels de verschuiving van economisch belang van lessor
naar lessee.
Bovendien kan men uit het bestaan van de verplichting van de lessor om een
tekortschietende verzekeringsuitkering tot een adequaat niveau aan te vullen,
alleen maar afleiden dat het risico van schade juist bij de lessor is gebleven. Of de
schadeuitkering nu toereikend is of niet: het is voor alle partijen van belang, behal-
ve voor de lessee!

5. OPTIES EN ECONOMISCH BELANG

5.1. Inleiding

Hiervoor is aangegeven dat de verzekeringsmaatschappij die het risico van schade
en tenietgaan draagt, daarmee geen economisch belang verkrijgt bij het verzeker-
de object. Nu is de vraag aan de orde of degene die via opties bepaalde risico's van
waardeontwikkeling overneemt, wel economisch belanghebbende wordt.

5.2. Jurisprudentie

5.2.1. De optie vertegenwoordigt economisch belang

Een lessor heeft een computer gekocht voor f 31.270 en stelt die computer - waar-
van de economische levensduur wordt ingeschat op drie jaar - gedurende twee jaar

31 Rijkels, Handboek Leasing, B2.2.-08.
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ter beschikking van de lessee. De lessee heeft het recht om de computer na afloop
van die vaste leaseperiode te kopen voor f 3.127, zijnde l00~o van de kostprijs. Het
Hof Amsterdam overweegt, voorafgaand aan het Lease-arrest ten aanzien van dit
leasecontract:

"dat belanghebbende ( de leasemaatschappij, wbs) ten gevolge van deze met R
gesloten overeenkomst en gelet op de bij het aangaan daarvan geschatte econo-
mische levensduur van de computerinstallatie van drie jaren, van de aanvang af
het economisch belang bij de desbetreffende computerinstallatie nagenoeg
geheel heeft overgedragen aan R;
dat in dezen R het risico van waardeveranderingen draagt en derhalve als eco-
nomisch eigenaar van de installatie moet worden aangemerkt (...)."

Het hof legt hier een koppeling tussen de optie - een betekenisvol onderdeel van
"de met R gesloten overeenkomst" - en het economische belang dat nagenoeg
geheel is overgedragen.

Dat opties doorgaans niet al het economische belang doen overgaan maar slechts
een deel ervan, blijkt uit een uitspraak van het Hof 's-Gravenhage32. In de proce-
dure wordt gesteld dat de huurder, die een koopoptie heeft, als economisch eige-
naar moet worden beschouwd. Deze stelling wordt door het hof verworpen: de
huurder draagt niet ten volle het risico van waardeveranderingen en tenietgaan

"nu zij weliswaar (...) het recht heeft dit onroerend goed in 1988 te kopen voor
de in de overeenkomst bepaalde prijs doch daartoe niet verplicht is en hieruit is
af te leiden dat het risico dat het appartement aan het einde van de periode waar-
voor de overeenkomst is aangegaan minder waard is dan 700~o van de stichtings-
kosten niet gehee133 voor rekening komt van R BV (de huurder, wbs)."

Met het toekennen van een calloptie met een vaste uitoefenprijs wordt een deel van
het economische belang verlegd. Het een en ander volgt uit het gebruik van het
woord `weliswaar'. Een deel van het belang, niet meer dan dat. En dat blijkt niet
voldoende, want voor de economische eigendom is het immers noodzakelijk om al
het economisch belang te verkrijgen.

Dat er met optieverstrekking doorgaans een (beperkt) economisch belang ver-
schuift, laat zich eveneens goed illustreren aan de hand van een casus die ogen-

32 Hof ' s-Gravenhage 22 december 1982, V-N 1984~521.
33 [ets preciezer: het risico van waardeveranderingen komt `niet geheel voor rekening van R BV'. Het risico dat

het appartement aan het einde van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan minder waard is dan 700~0

van de stichtingskosten' komt nier voor rekening van R BV.
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schijnlijk in het geheel niets met leasing van doen heeft, de casus die aan het arrest
van de Hoge Raad van 29 augustus 1997, BNB 1998~108, ten grondslag lag.

C BV heeft dringend liquiditeiten nodig. Om verschillende redenen doet zij geen
beroep op de bank, maar op een broer van de aandeelhouder. Die verkrijgt tegen
betaling van f 75.000,-, naar verluidt, de economische eigendom van een aandeel
in een dochtermaatschappij van C BV. Bij deze transactie verplicht de bv zich na
ommekomst van drie jaar de economische eigendom weer terug te kopen voor een
bedrag van f 125.000,-. C BV schrijft dus als het ware een putoptie op het aandeel.
De inspecteur stelt dat de broer van de aandeelhouder niets koopt en evenmin iets
verkoopt, maar slechts financiert. Het hof schaart zich achter de inspecteur en her-
kwalificeert de vermogenswinst van f 50.000,- op de aandelen tot een vergoeding
voor het tijdelijk ter beschikking stellen van vermogen. In cassatie stelt belangheb-
bende:

"Het Hof geeft onder punt 5.2.3. van haar uitspraak haar oordeel, dat `belang-
hebbende in wezen een geldsom groot f 75.000,- ter beschikking heeft gesteld
aan C BV voor een periode van drie jaar met een gegarandeerd rendement na
ommekomst van deze periode van f 50.000,-'. Dit oordeel van het Hof is onbe-
grijpelijk nu C BV zich wel verplichtte de aandelen voor f 125.000,- na drie
jaar terug te kopen, maar dat belanghebbende niet verplicht was een aanbod tot
terugbetaling van C BV ook te accepteren, terwijl alleen van het ter beschikking
stellen van een geldsom gesproken kan wordt indien een hoofdsom in de vorm
van geld ter beschikking wordt gesteld en rente afhankelijk van de hoofdsom
wordt vergoed. De feiten dragen derhalve het oordeel van het Hof niet."

Belanghebbende, de broer van de aandeelhouder van C BV, verzet zich tegen een
navorderingsaanslag over f 50.000,- aan vermeende rente-inkomsten. Er zou geen
sprake zijn van financiering maar wel degelijk van een overdracht van economi-
sche eigendom, die niet per definitie wordt gevolgd door een tegengestelde trans-
actie. Hij gaat voorbij aan het feit dat de juridisch eigenaar (C BV, die om liqui-
diteiten verlegen zat) alleen dan niet fiscaal als eigenaar wordt gekwalificeerd
indien het economisch belang geheel bij belanghebbende is komen te berusten.
Nu C BV als juridisch eigenaar een putoptie heeft geschreven - zij heeft de ver-
plichting op zich genomen om het aandeel terug te kopen tegen een vaste prijs -
heeft zij wel degelijk een wezenlijk economisch belang bij het aandeel behouden.
Dat economische belang wordt gevormd door het risico dat de terug te kopen aan-
delen minder waard zijn dan de overeengekomen prijs van f 125.000. De optie ver-
tegenwoordigt voor de juridisch eigenaar een economisch belang van zodanige
omvang, dat van belanghebbende niet kan worden gezegd dat hij nagenoeg het
gehele economische belang bij het aandeel heeft verworven.
De Hoge Raad acht ' s hofs oordeel niet onbegrijpelijk en verwerpt het beroep.
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5.2.2. De combinatie van put- en callopties

Een bijzondere situatie van optieverlening leidt tot het geschil dat aan het Hof
Amsterdam34 wordt voorgelegd.
A huurt een pand van B. A heeft de plicht het pand voor f 50.000,- te kopen bij
overlijden van B. Indien hij deze verplichting niet nakomt is hij een boete verschul-
digd. Zodra B wil verkopen heeft hij de plicht om het pand eerst aan A aan te bie-
den, die vervolgens de plicht heeft om het voor f 50.000,- te kopen. Aan deze aan-
biedingsverplichting moet B voldoen, evenzeer op straffe van een boete bij niet-
nakoming.

"dat naar ' s Hofs oordeel uit het in de sub factis vermelde akte (... ) blijkt dat
belanghebbende en X zich onvoorwaardelijk - immers slechts onder een
tijdsbepaling - aan elkaar hebben gebonden tot het aangaan van een koopover-
eenkomst;
dat in deze overeenkomst, bij welker niet-nakoming door belanghebbende
dwangsommen worden verbeurd (...) voor belanghebbende een in rechte
afdwingbare betalingsverplichting ligt besloten, terwijl in het samenstel van
deze bepalingen het risico van waardevermeerderingen en -verminderingen in
feite ten laste van belanghebbende wordt gebracht;
(...)„

In casu leidt het feit dat de twee opties onontkoombaar tot resultaat hebben dat een
object tegen een vaststaande prijs van eigenaar verwisselt, tot de conclusie dat de
opties niet alleen tot een gedeeltelijke verschuiving van economisch belang leiden,
maar zelfs een verschuiving van het gehele economische belang kunnen bewerk-
stelligen.

Ook over een call- en een putoptie, maar met name over hun onderlinge verhou-
ding, handelt een uitspraak van het Hof Amsterdam van 23 december 195835. Een
huurder van een pand heeft het recht om dat pand bij het einde van de huurperio-
de te kopen. Als de verhuurder zijn wens daaromtrent binnen drie maanden voor
het einde van de huurperiode kenbaar maakt, heeft de huurder ook de plicht om te
kopen. De vastgestelde prijs is in beide gevallen identiek. Indien de verhuurder bij
het einde van de huurperiode niet meer in leven is, heeft de huurder alleen een
kooprecht en vervalt de koopplicht. Het hof overweegt:

"dat belanghebbende nu wel enerzijds het optierecht heeft gekregen en ander-
zijds een zekere verplichting op zich heeft genomen om het pand na het einde

34 Hof Amsterdam 20 november 1961, V-N 19621367.
35 Hof Amsterdam 23 december 1958, BNB 1959~335.
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der huur te kopen, doch de verhouding tussen dat recht en die verplichting
geenszins aldus is, dat de verplichting bestaat voor het geval belanghebbende
van het optierecht geen gebruik mocht maken; dat integendeel de verplichting
om tot koop over te gaan afhankelijk is van de wilsuiting daaromtrent van de
verhuurder en een dergelijke wilsuiting slechts mogelijk is op een nader
bepaald tijdstip in de toekomst in bepaalde in de overeenkomst nader geregel-
de gevallen en overigens los van de gebruikmaking door belanghebbende van
zijn optierecht;
dat het dientengevolge geenszins zeker is, dat belanghebbende zelfs ook nadat
alle huurpenninen zullen zijn betaald, de eigendom van het pand zal verwerven
op of na I 2 maart 1963, als wanneer de huur zal eindigen, en hierdoor het geslo-
ten contract wezenlijk verschilt met een huurkoopovereenkomst;"

Call- en putopties met eenzelfde uitoefenprijs leiden dus niet per definitie tot de
slotsom dat er materieel van een koop op termijn sprake is. Beide opties moeten
ook dezelfde looptijd kennen.
Het was weer het HofAmsterdam3ó dat moest oordelen over de vraag welke partij
fiscaal eigenaar was van een aandelenpakket waarop diverse opties waren afgege-
ven. De juridisch eigenaar verleende een calloptie en bedong een putoptie. De
opties kenden dezelfde uitoefenprijs. De putoptie kon binnen drie maanden na
expiratie van de calloptie worden uitgeoefend. Het hof overwoog:

"5.1.1. Uit de feiten (...) volgt naar het oordeel van het Hof dat belanghebben-
de en B de kans op voordelen uit en winst op (...) de aandelen in zeer overwe-
gende mate heeft afgestaan aan C. Ook de kans op verliezen (...) is in zeer over-
wegende mate afgewenteld op C, nu deze uit hoofde van de putoptie verplicht
was desverlangd de aandelen te kopen (...).
5.1.2 Onder voormelde omstandigheden was de kans dat noch de calloptie noch
de putoptie zou worden uitgeoefend, bijzonder klein. (...).
5.1.4. Het voorgaande brengt met zich mede dat belanghebbende met betrek-
king tot haar ] 00 aandelen waarop de optierechten betrekking hebben, in over-
wegende mate-;~ het economisch belang had overgedragen."

Belanghebbende koopt vervolgens de calloptie af. Het hof - daarin gesteund door
de Hoge Raad - rekent de betaalde afkoopsom tot de kostprijs voor de aandelen.
Het lijkt daarmee alsof het hof van oordeel is dat de aandelen zijn tenaggekocht.
Als dat zo is, dan betekent dat impliciet dat degene van wie de optie wordt afge-

36 HofAmsterdam 26 november 1997, opgenomen in HR l3 oktober 1999, BNB 2000~21'.
37 Deze kwalificatie steekt ietwat bleekjes af bij de eerder door het hof geventileerde conclusie dat bv

"de kans op voordelen uit en winst op (...) de aandelen in zeer overwegende mate heeft afgestaan aan P BV.
Ook de kans op verliezen ten aanzien van (...) de aandelen is (...) in zeer overwegende mate afgewenteld op
P BV".
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kocht als economisch eigenaar van de aandelen moet zijn beschouwd. Bij een cal-
loptie en een putoptie tegen dezelfde uitoefenprijs, is dat geen opzienbarende con-
clusie. Meer opzienbarend is het feit dat het gesignaleerde verschil in looptijd niet
van invloed is geweest op het oordeel van de rechter.

In het arrest van 8 oktober 20043s laat de Hoge Raad zich uit over de vraag of het
economische belang dat opties nu eenmaal vertegenwoordigen, al overgaat bij
optieverstrekking of pas bij het uitoefenen van de optie. Er is wederom sprake van
een combinatie van een put- en een calloptie.
Het gaat in de voorgelegde casus om een pand dat een bv tegen een vaste huur voor
een aantal jaren ter beschikking stelt aan haar aandeelhouder. De bv heeft een
putoptie en de aandeelhouder heeft een calloptie. De uitoefenprijs is van beide
opties dezelfde: de oorspronkelijke aankoopprijs. Aan de orde is de vraag wie fis-
caal eigenaar is van het pand. De Hoge Raad oordeelt:

"Weliswaar heeft het sluiten van een optieovereenkomst als de onderhavige tot
gevolg dat, uitgaande van zakelijk handelende partijen, zowel het opwaartse als
het neerwaartse risico van de waardeverandering van het pand bij B berust,
doch daaruit volgt nog niet dat B, zolang de optie niet is uitgeoefend, als eco-
nomisch eigenaar van het pand dient te worden aangemerkt."

Zo op het eerste gezicht lijkt dit oordeel van de Hoge Raad haaks te staan op alle
eerdere jurisprudentie die ziet op de betekenis van verstrekte, maar nog niet uitge-
oefende opties. Tot 8 oktober 2004 immers, bewerkstelligden opties reeds een ver-
schuiving van economisch belang op het moment van toekenning en niet pas op het
moment van uitoefening.

5.2.3. {~ertegenwoordigt een optie een deel van het gehele economische belang
bij de onderliggende waarde of het gehele economische belang hij een deel
ervan?

Over de betekenis van optieproducten handelt ook het FALCONS-arrest39. Bij het
lezen van dit arrest komt de vraag op of de Hoge Raad anders is gaan denken over
de rol van opties bij het bepalen van het economische belang. Concreet: wordt bij
het verstrekken van een optie nu een deel van het gehele economische belang bij
een aandeel overgedragen, of het gehele belang bij een deel van een aandeel?

3.3.1. De deelnemingsvrijstelling strekt ertoe te voorkomen dat in een deelne-
mingsverhouding dezelfde winst tweemaal in een belasting naar de winst wordt

38 HR 8 oktober 2004, BNB 2004~437.
39 HR 22 november 2002, BNB 2003~34'.
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betrokken. Indien het belang bij een tot een deelneming behorend aandeel wordt
opgesplitst, zoals in casu door het schrijven van een optie op dat aandeel,
strookt het met die strekking bij beide belanghebbenden bij dat aandeel de deel-
nemingsvrijstelling toe te passen, zodat de deelnemingsvrijstelling geldt voor
alle voor- en nadelen van dat aandeel, een en ander met inachtneming van het
navolgende.
3.3.2. Indien de houder van een als deelneming in de zin van artikel 13 van de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: de Wet) aan te merken pakket
aandelen aan een derde het recht geeft een of ineer van de in zijn bezit zijnde
aandelen voor een vastgestelde prijs te kopen (calloptie), geldt dat de vergoe-
ding die de houder van de deelneming voor die optie ontvangt onder de deelne-
mingsvrijstelling valt en dat bij gebruikmaking van de optie als vervreemdings-
prijs voor de deelneming geldt de prijs die de derde met gebruikmaking van de
optie voor de deelneming betaalt (optie-uitoefenprijs). Aldus valt het resultaat
dat de houder van de deelneming met de optie realiseert onder de deelnemings-
vrijstelling.
3.3.3. Anders dan uit het arrest van de Hoge Raad van 6 maart 1996, BNB
1996~353, zou kunnen worden afgeleid, geldt het in punt 3.3.2 gestelde niet
alleen voor een aan een derde verstrekt recht aandelen te kopen, maar ook voor
het van een derde bedongen recht in het bezit zijnde aandelen voor een vastge-
stelde prijs te kunnen verkopen (putoptie). Bij een dergelijke optie zal de door
de houder van de deelneming betaalde premie onder de deelnemingsvrijstelling
vallen. Voorts zal, indien de houder van de deelneming gebruik maakt van de
optie, voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling de optie-uitoefenprijs
als overdrachtsprijs gelden.

5.3. Beschouwing

5.3.1. De hoofdregel: de optiehouder heeft een deel van het economische belang

Anders dan de schadeverzekeringsmaatschappij neemt de houder van een optie -
wanneer hij het recht of de plicht heeft om het object tegen een vaste prijs te kopen
- direct het risico op zich dat het onderliggende object `op natuurlijke wijze' ver-
andert in waarde. Aan de orde is de vraag of de optiehouder in tegenstelling tot de
schadeverzekeringsmaatschappij - die geen direct belang heeft bij de waardeont-
wikkeling maar een direct belang bij een schade veroorzakende gebeurtenis - wél
economisch belanghebbende is.
Indien de houder van een optie het recht heeft om het object na vijfjaar tegen I Oo~o
van de kostprijs te kopen, komt het belang bij de restwaardeontwikkeling van het
object ten dele bij de optiehouder te berusten. Voorzover de restwaarde van het
object de uitoefenprijs van de optie te bovengaat, raakt dat niemand anders dan de
optiehouder. Illustratief voor deze zienswijze is een uitspraak van het Hof 's-
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Gravenhageao, zoals die at in onderdee14I5.2.1. is besproken. De verhuurder blijft
voor de volle honderd procent fiscaal eigenaar. Of, anders gezegd, een koopoptie
leidt ertoe dat de optiehouder slechts een deel van het belang bij de restwaarde ver-
krijgt. De verhuurder behoudt doorgaans naast de juridische eigendom nog een
voldoende groot belang bij de restwaarde over om zich fiscaal eigenaar te kunnen
blijven noemenal.
Wat van de calloptie is gezegd, kan ook voor de putoptie gelden. Met het toeken-
nen van een putoptie met een vaste uitoefenprijs wordt een deel van het economi-
sche belang verlegd. Een deel en ook niet meer dan dat. Het vorenstaande laat zich
goed illustreren aan de hand van een casus die ogenschijnlijk niets met leasing van
doen heeft, de casus van het arrest van de Hoge Raad van 29 augustus 1997, BNB
1998~108. De juridisch eigenaar verstrekt een putoptie. Omdat die optie kennelijk
econornisch belang vertegenwoordigde, had de wederpartij van de juridisch eige-
naar niet meer het volledige economische belang. Voor fiscale doeleinden werd de
juridisch eigenaar als eigenaar beschouwd.

Opties geven de houder een belang bij een bepaald deel van de waardeontwikke-
ling. Een optie bewerkstelligt in het algemeen dus niet dat het gehele economische
belang bij het object overgaat. Het is een keuzerecht. Dit impliceert dat de optie-
houder zijn optie niet onder alle omstandigheden zal uitoefenen. Nu hij de keuze
heeft, zal hij zijn optie niet uitoefenen indien de waardeontwikkeling hem onwel-
gevallig is. Het risico van die hem onwelgevallige waardeontwikkeling ligt bij een
ander, die op zijn beurt ook weer een deel van het economische belang heeft.

Twijfel omtrent deze tot voor kort onomstreden betekenis van de optie ontstond
nadat de Hoge Raad op 22 november 2002 het FALCONS-arrest wees.
In de jurisprudentie rond het begrip `economisch belang' neemt het FALCONS-
arrest42 in die zin een aparte plaats in, omdat er niet eerder een an-est is gewezen
dat zo haaks lijkt te staan op de eerder ontwikkelde leer van de economische eigen-
dom. `Lijkt', want uit de discussie rond de strekking van het arrest43 kunnen we
opmaken dat in de literatuur nog nauwelijks wordt ontkend dat het an est meer
revolutionair is voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling dan voor de uit-
leg van het begrip `economisch belang'.

De gangbare theorie over de betekenis van opties voor het economische belang is
door Van der Stokaa als volgt verwoord:

40 Hof `s-Gravenhage 22 december 1982, V-N 1984I521.
41 Zie hiervoor Hof Amsterdam, 23 december 1958, BNB 1959~335; HR 30 september 1959, BNB 1959~340; Hof
Den Haag, 22 december 1982, V-N 17 maart 1984.
42 HR 22 november 2002, BNB 2003~34'.
43 E.B. van der Stok, Falcons, duidelijkheid over fiscale behandeling opties?, WFR 200313.
44 E.B. van der Stok, De economische eigendom van aandelen, WFR 2000I6408.

73



ECONOMISCH BELANG

"Normaal gesproken verschuift door het verstrekken van een enkele call- of
putoptie alleen de kans op winst respectievelijk verlies op de onderliggende
aandelen naar de koper respectievelijk schrijver van de optie (...). Dit is onvol-
doende om van economische eigendom (van de aandelen, wbs) te spreken."

In de casus van het FALCONS-arrest is de Hoge Raad van oordeel dat in het geval
een aandeelhouder opties op die aandelen schrijft, het economisch belang bij die
aandelen wordt opgesplitst. De houder van de opties krijgt namelijk belang bij een
positieve waardeontwikkeling van het aandeel boven de uitoefenprijs. Dat is even-
wel geen opzienbarende constatering. Vervolgens echter past de Hoge Raad op het
resultaat van die optie de deelnemingsvrijstelling toe, en dat is wel een onverwach-
te ontwikkeling. Immers, de deelnemingsvrijstelling kan - in het geval men geen
juridisch eigenaar van aandelen is - slechts aan de orde komen als men economisch
eigenaar van aandelen is, als men nagenoeg het gehele belang bij de aandelen
heeft~s. En economisch eigenaar van de aandelen in deze zin, dat is de optiehouder
niet. Hij heeft immers niet al het economische belang, noch bij de aandelen, noch
bij een deel van de aandelen. Toch krijgt de optiehouder de deelnemingsvrijstel-
ling.
In het geval van het FALCONS-arrest splitst de Hoge Raad het economische
belang. Het lijkt erop dat het opsplitsen tot gevolg heeft dat de optiehouder niet
meer een beperkt deel van het gehele economische belang bij het aandeel heeft,
maar het gehele economische belang bij een deel van het aandeel. Hij lijkt econo-
misch eigenaar te zijn van een deel van het aandeel en dat is volkomen in strijd met
de gangbare theorie en de praktijk, waarin een optie onder normale omstandighe-
den hoogstens leidt tot een verschuiving van een deel van het gehele economische
belang.
Het FALCONS-arrest werpt de volgende vraag op: kijkt de Hoge Raad nu anders
aan tegen de omstandigheden waaronder men economisch eigenaar is? Die vraag
is van groot belang, niet in het minst voor de leasebranche. Betekent het arrest bij-
voorbeeld dat een lessor die een object in operational lease heeft gegeven en de les-
see een koopoptie verstrekte, een deel van zijn object daarmee heeft vervreemd,
met alle gevolgen - voor de investeringsfaciliteiten bijvoorbeeld - van dien?
Maar, zo luidt de vraag, brengt het FALCONS-arrest verandering in deze leer? Met
andere woorden, is de Hoge Raad in het FALCONS-arrest `omgegaan' ten aanzien
van de toepassing van de deelnemingsvrijsteling zoals die uit HR 16 oktober 1985,
BNB 1986~118~` blijkt, of ten aanzien van het leerstuk van de economische eigen-
dom, zoals dat onder andere ook in dat arrest wordt toegepast?

In zijn noot onder het FALCONS-arrest stelt De Vries:

45 Zie hiervoor HR 16 oktober 1985, BNB 1986I118`.
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"Ik constateer (...) dat de Hoge Raad in het onderhavige arrest niet expliciet tot
uitdrukking heeft gebracht dat hij is teruggekomen op zijn eerdere jurispruden-
tie inzake de economische eigendom, waaronder BNB 1986~118~. Dit rechts-
college pleegt de laatste jaren het `omgaan' in zijn arresten expliciet kenbaar te
maken en te motiveren."

Peters4ó meent ten aanzien van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling:

"In elk geval kan uit de woorden van de Hoge Raad in het FALCONS-arrest
worden afgeleid dat het niet langer nodig is dat het gehele belang of het over-
wegend belang bij het aandeel wordt gehouden."

En, in dezelfde trant:

"In de FALCONS-zaak wordt het criterium van het `volledig economisch
belang' of `overwegend economisch belang' helemaal losgelaten. Mijns inziens
is dit in strijd met doel en strekking van de deelnemingsvrijstelling."

De Hoge Raad gaat dus `om' ten aanzien van de toepassing van de deelnemings-
vrijstelling. Hij doet dat om recht te doen aan één van de doelstellingen van de
deelnemingsvrijstelling, namelijk om hetzelfde voordeel in deelnemingsverhou-
dingen niet tweemaal te belasten47. Met het oog daarop gaat de Hoge Raad letter-
lijk voorbij aan het feit - er wordt zelfs geen woord in het arrest aan gewijd - dat
niet is voldaan aan een ander criterium waaraan moest worden voldaan voordat de
deelnemingsvrijstelling van toepassing was: de rechthebbende moest als fiscaal
eigenaar te boek staan van datgene waaruit het voordeel voortvloeide.
Aan de voorwaarden voor economische eigendom - de economisch eigenaar moet
(nagenoeg) het gehele economische belang hebben - wordt uitdrukkelijk niet
getornd (of: wordt niet uitdrukkelijk getornd). Met De Vries ben ik dan ook van
mening dat die voorwaarden ook na het FALCONS-arrest ongewijzigd zijn geble-
ven.

Men kan zich de vraag stellen wat het verschil is tussen de visie waarbij een optie
wordt gezien als vertegenwoordigend een deel van het gehele economisch belang
en de zienswijze waarbij optie wordt geacht het gehele economisch belang bij een
deel van het object te vertegenwoordigen. Het verschil is gelegen in de gevolgen:
wordt een optie gezien als het gehele economische belang bij een deel van het

46 M.J. Peters, Van de regen in de drup. Het FALCONS-arrest nader beschouwd, WFR 2003~501.
47 De winst wordt bij de vennootschap belast en - zonder toepassing van de deelnemingsvrijstelling - tevens bij
de aandeelhouder ( die koerswinst op zijn aandelen behaalt) of bij de optiehouder (die zijn optie in verband met
de gestegen waarde van de aandelen in waarde ziet stijgen).
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object, dan verkrijgt de optiehouder de economische eigendom van dat deel: er
vindt in zoverre een vervreemding plaats. Zien we de optie als een aanspraak op
een deel van het gehele economische belang, dan kan er van economische eigen-
domsoverdracht van het gehele object geen sprake zijn, nu niet al het belang bij het
object met de optieverstrekking is overgegaan.

Naar mijn oordeel wordt met een optie een deel van het gehele economische belang
bij het object aan de optiehouder overgedragen. De gevolgen van de gedachte dat
met het verstrekken van een optie een deel van het object is vervreemd, worden in
de praktijk en in de jurisprudentie niet waargenomen.
Het kan weliswaar voorkomen dat met het verstrekken van de optie het gehele
belang overgaat - en er dus sprake is van een vervreemding - maar dit is dan een
gevolg van het karakter van de verstrekte optie: het is een dwingende optie die
zeker leidt tot koop. We komen geen situaties tegen waarin, met het verstrekken
van een optie, een deel van het object wordt geacht te zijn vervreemd.

Zoals hierboven werd aangegeven: er zijn ook optievarianten te bedenken waarbij
de hiervoor beschreven standaardgevolgen - de overgang van slechts een deel van
het gehele economisch belang - zich niet voordoen. Situaties waarin geen econo-
misch belang overgaat, dan wel situaties waarin het gehele economisch belang ver-
schuift. Voorbeelden daarvan zijn de opties met een variabele uitoefenprijs, respec-
tievelijk de urgerende opties.

5.3.2. De uitzonderingen op de hoofdregel: de optie zonder vaste uitoefenprijs en
de optie die geen onzekerheid creëert

5.3.2.1. Inleiding

Het verstrekken van opties leidt in het algemeen tot een versnippering van het eco-
nomische belang: optieverlening gaat doorgaans gepaard met het verschuiven van
een deel van het economische belang. Op deze hoofdregel bestaan twee uitzonde-
ringen.
De eerste uitzondering doet zich voor bij een optie met een uitoefenprijs die gelijk
is aan de - thans onzekere - toekomstige waarde in het economisch verkeer.
Van de tweede uitzondering is sprake bij een optie die enkel in naam een keuze-
recht is. De hoogte van de uitoefenprijs veroorzaakt dat van een echte keuze geen
sprake zal zijn. De optie wordt zeker uitgeoefend: zij is als het ware dwingend. Er
is dus geen verwachting, maar er is zekerheid. En dat niet straks, in de toekomst,
maar reeds nu bij het aangaan van het leasecontract, op basis van de thans beken-
de feiten. Een variant van de dwingende optie is de optie die niet op zichzelf staat,
maar slechts in combinatie met een andere optie wordt verstrekt. Een andere optie
die hetzelfde kan bewerkstelligen als de eerste optie, namelijk dat het object in
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andere handen komt. Een dergelijke combinatie kan ook tot zekerheid leiden: de
zekerheid dat in elk geval één van de twee opties wordt uitgeoefend.

5.3.2.2. De optie zonder vaste uitoefenprijs

Een uitzondering op de hoofdregel - de houder van een optie verwerft met zijn
optie een beperkt economisch belang bij het onderliggende object - vormt de
(call)optie met als uitoefenprijs de tezijnertijd geldende waarde in het economisch
verkeer. Wijkt die waarde in positieve zin af van de verwachte restwaarde, dan leidt
dat aan het eind van de vaste leaseperiode bij de verstrekker van de calloptie tot het
constateren van een (al dan niet gerealiseerde) boekwinst op het object. En is er
sprake van een grotere dan verwachte waardedaling, dan komt dat nadeel evenzeer
voor zijn rekening, hetzij doordat er niet wordt geopteerd, hetzij doordat de optie
tegen een lage prijs wordt uitgeoefend. Zo'n optie, met andere woorden, maakt niet
dat de optiehouder economisch belang bij de restwaarde krijgt. En dat is wat de
houder van een optie met een vaste uitoefenprijs nu juist wel verwerft. Áls de rech-
ter al concludeert dat een optie een verschuiving van economisch belang teweeg-
brengt, dan doet hij dat - zoals in zijn uitspraak voorafgaand aan het Lease-arrest
- in een situatie waarin de optie een vaste uitoefenprijs heeft.

Bij leasecontracten die callopties met een vaste uitoefenprijs kennen, hebben les-
see en lessor beiden economisch belang bij de restwaarde. Ligt die hoger dan ver-
wacht, dan baat dat de lessee. Valt de restwaarde tegen, dan schaadt dat de lessor.
Bij leasecontracten met een calloptie waarvan de uitoefenprijs is bepaald op de
onzekere toekomstige waarde in het economisch verkeer ten tijde van de expiratie-
datum, genereert de lessee geen economisch belang bij de restwaarde. Dat econo-
misch belang bij de restwaarde blijft berusten bij de lessor, net als bij de leasecon-
tracten zonder koopoptie. Heeft de lessor ook de juridische eigendom, dan draagt
de optie met onzekere uitoefenprijs ertoe bij dat de lessor fiscaal als eigenaar wordt
aangemerkt.

Het bedingen of verstrekken van een optie gaat dus vaak, maar niet altijd, gepaard
met een verschuiving van economisch belang.
Bij een andere uitzondering op de hoofdregel zien we het tegenovergestelde effect
optreden. Het economische belang bij het object verschuift niet ten dele maar in
zijn geheel. Deze uitzondering doet zich met name voor wanneer sprake is van een
optie met een dwingend karakter (de zogeheten `urgerende' optie) en soms ook in
het geval waarin sprake is een combinatie van een put- en een calloptie, het zoge-
heten put-callarrangement.
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5.3.2.3. De optie die geen onzekerheid creëert

De urgerende optie
Een calloptie op zichzelf genomen, brengt geen verschuiving van het gehele eco-
nomische belang teweeg. De lessee die een calloptie heeft, krijgt met die calloptie
slechts belang bij een onverwacht hoge restwaarde4g. Het beperkte karakter van dit
economische belang is er de oorzaak van dat de lessee nimmer op grond van zijn
calloptie alleen, over het gehele economische belang kan beschikken. De omstan-
digheid dat de lessor als juridisch eigenaar belang heefr bij een mogelijke negatie-
ve restwaardeontwikkeling, geeft hem in principe een zodanig economisch belang
dat de lessee nooit meer aan het volledige economische belang toekomt.
Als uitzondering op deze hoofdregel ziet Verhoeven49 in navolging van Korthofso
de situatie waarin een calloptie tegen een vaste prijs is verstrekt, terwijl het risico
van waardedalingen tot onder het niveau van de uitoefenprijs praktisch is te ver-
waarlozen, zoals bij (bouw)grond. Een optie onder dergelijke omstandigheden zal
altijd worden uitgeoefend. De voorwaarden van de leaseovereenkomst `dwingen'
de optiehouder daartoe.
Genoemde auteurs zijn met hun visie de eerste pleitbezorgers van de thans zo
gangbare materiële benadering van opties bij het kwalificatievraagstuk: niet zozeer
de `papieren' onzekerheden bepalen het economische belang en daarmee ook het
karakter van de lease, als wel de werkelijke risico's. Deze materiële benadering -
hoe reëel is het bij de juridisch eigenaar achtergebleven risico; heeft de lessee met
zijn calloptie werkelijk een keuzerecht? - zien we geregeld terug in de jurispru-
dentiesl, maar ook in alle leaseregelingen die tot op heden het licht hebben ge-
zien.
Is de term `urgerend' niet aan de jurisprudentie ontleend, het verschijnsel als zoda-
nig is dat wel. In verschillende procedures nemen we opties waar, waarvan de
hoogte van de uitoefenprijs wordt geacht de optiehouder tot uitoefening van zijn
optie te dwingen. Dat in zo'n geval het economische belang bij de restwaarde
geheel aan de optiehouder toekomt (die daarmee samen met zijn economische
belang bij het object gedurende de vaste leaseperiode beschikt over het gehele eco-
nomisch belang), is vaste rechtspraak. Het best kan dit worden geïllustreerd door
te wijzen op de fiscaal identieke behandeling van de huurkoper en de financial les-

48 Het economische belang bij de lagere dan verwachte restwaarde blijft bij verstrekker van de calloptie, de
juridisch eigenaar, achter.
49 H.B.A. Verhoeven, Optierechten en inkomstenbelasting (1), WFR 1971i169.
50 T.J. Korthof, Weekblad 1964i4709, blz 579.
51 Het mooiste voorbeeld is de uitspraak van het Hof Amsterdam, voorafgaand aan het Leasearrest, waarin het
hof aangeeft dat het contract als financial lease moet worden geduid, omdat de optie om een computer - die een
economische levensduur heeft van drie jaar - na twee jaar te kunnen kopen voor een bedrag dat gelijk is aan l00~0
van de kostprijs kennelijk zodanig gunstig is dat de lessor "mag verwachten het niet terugbetaalde deel van de
aankoopsom uit de opbrengst bij vervreemding van de installatie te kunnen verkrijgen". Het betreft hier dus een
optie die naar verwachting wordt uitgeoefend. Met andere woorden: een 'urgerende' optie.

78



OPTIES EN ECONOMISCH BELANG

see. De huurkoper wordt volgens constante jurisprudentie52 gezien als economisch
eigenaar. Ook beleidsuitingen wijzen in die richting53. Financial lease onderscheidt
zich in die zin van huurkoop, dat daar waar bij huurkoop de juridische eigendom
automatisch overgaat naar de huurkoper na het betalen van de laatste termijn, de
juridische eigendom bij financial lease pas overgaat nadat de lessee heeft gebruik-
gemaakt van zijn recht het object tegen een symbolisch bedrag te kopen. Het feit
dan men niet automatisch koopt, maar daarvoor eerst een recht moet uitoefenen om
tegen een symbolische prijs te kopen, maakt dus geen enkele inbreuk op het eco-
nomische belang54. Dat is in beide gevallen kennelijk zo groot dat de potentiële
koper zich van stond af aan economisch eigenaar kan noemen.
Een urgerende optie - een optie met een symbolische uitoefenprijs - bestempelt de
lessee, de optiehouder, tot economisch eigenaar. Een operational lease met een
urgerende optie wordt fiscaal op dezelfde wijze behandeld als de financial lease.

Vormt het feit dat de optie tegen een symbolische prijs de optiehouderllessee tot
economisch eigenaar maakt geen punt van discussie, de vraag wanneer een uitoe-
fenprijs als `symbolisch' moet worden omschreven, is natuurlijk nog niet beant-
woord. Hoewel de rechter zich daar nimmer expliciet over lijkt uit te laten, zien we
hem daarover impliciet menig oordeel geven. Ter illustratie diene de uitspraak van
het HofAmsterdam, voorafgaand aan het Lease-arrest. De lessor heeft een compu-
ter gekocht voor f 31.270 en stelt die computer - waarvan de economische levens-
duur wordt geschat op drie jaar - gedurende twee jaar ter beschikking van de les-
see. De lessee heeft het recht om de computer na afloop van die vaste leaseperio-
de te kopen voor f 3.127, zijnde l00~o van de kostprijs. Het hof overweegt ten aan-
zien van dit leasecontract

"Dat belanghebbende ten gevolge van deze met R gesloten overeenkomst en
gelet op de bij het aangaan daarvan geschatte economische levensduur van de
computerinstallatie van driejaren, van aanvang af het economisch belang bij de
desbetreffende computerinstallatie nagenoeg geheel heeft overgedragen,
dat in dezen R het risico van waardeveranderingen draagt en derhalve als eco-
nomisch eigenaar van de installatie moet worden aangemerkt (...)."

52 HR 7juni 1961, BNB 1961~314'.
53 Staatssecretaris Koning heeft in 1983 in de Tweede Kamer een drietal voorbeelden gegeven van de manier
waarop de voorraadaftrek tcepassing vindt in situaties waarin juridische eigendom en economische eigendom zijn
verdeeld over meer partijen. Handelingen II, 22 juni 1983, blz. 4784:

"Het laatste voorbeeld luidt als volgt. De belastingplichtige heeft op huurkoopbasis goederen verkceht. Hij
geniet ter zake geen voorraadaftrek, want de economische eigendom berust bij de huurkoper."

54 Zie hiervoor Hof Amsterdam 27 oktober 1983, voorafgaand aan het Leasearrest van 8 mei 1985, BNB
1986~75c': bij financial lease - het eerste leasecontract - is de lessee fiscaal eigenaar van het leaseobject.
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De mogelijkheid om de computer na twee jaar tegen IOo~o van de kostprijs te kopen
is (symbolisch of niet) volgens het hof kennelijk zo aantrekkelijk dat de lessee er
altijd gebruik van zal maken.
Wanneer later de diverse leaseregelingen worden besproken, zal ik nader ingaan op
de vraag ofeen optie ook urgerend kan zijn door een andere omstandigheid dan een
symbolische optieprijs. Kan het karakter van het leaseobject ook tot de conclusie
leiden dat de optie met zekerheid zal worden uitgeoefend? Verhoeven geeft ons wat
dat betreft, met zijn twijfels omtrent het realiteitsgehalte van callopties op bouw-
grond, een schot voor de boeg.

De calloptie in combinatie met de putoptie
Het Hof Arnhem stelt, voorafgaand aan het arrest van de Hoge Raad van 30 sep-
tember 1959, BNB 1959~340:

"dat de onderhavige overeenkomst niet is een koop en verkoop op aff7etaling en
dus evenmin een huurkoopovereenkomst, aangezien belanghebbende wel
gerechtigd, maar niet verplicht is om de fabriekshal met erf en grond te kopen;"

A-contrarioredeneringen zijn niet zonder gevaar. Het is voorbarig om te conclude-
ren dat, wanneer de belanghebbende zowel is gerechtigd als verplicht te kopen, er
per definitie sprake is van een overdracht van de economische eigendom, vooruit-
lopend op de juridische eigendomsoverdracht. Vergelijk het oordeel van het Hof
Amsterdam van 23 december 1958, BNB 1959~335 in een casus waarin de huur-
der onder bepaalde omstandigheden het recht en de plicht had om het gehuurde
tegen een vaste prijs te kopen, mits de verhuurder en zijn echtgenote beiden nog in
leven waren:

.~(...)
dat belanghebbende nu wel enerzijds het optierecht heeft gekregen en ander-
zijds een zekere verplichting op zich heeft genomen om het pand na het einde
van de huur te kopen, doch de verhouding tussen dat recht en die verplichting
geenszins aldus is, dat de verplichting bestaat voor het geval belanghebbende
van het optierecht geen gebruik mocht maken; dat integendeel de verplichting
om tot koop over te gaan afhankelijk is van de wilsuiting daaromtrent van de
verhuurder (...) dat het dientengevolge geenszins zeker is, dat belanghebbende
zelfs ook nadat alle huurpenningen zullen zijn betaald, de eigendom van het
pand zal verwerven (...)."

Om tot (economische) eigendom van de huurder te kunnen concluderen, moet er
meer bekend zijn omtrent de verhouding tussen de voorwaarden waaronder partij-
en de opties kunnen uitoefenen. Kennelijk moet die verhouding zodanig zijn dat de
zekerheid bestaat dat wanneer de calloptie niet wordt uitgeoefend, de houder van
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de putoptie gebruik zal maken van zijn recht. Het meest voor de hand liggende
voorbeeld van een dergelijke verhouding is die waarbij de looptijden en uitoefen-
prijzen van de beide opties gelijk zijn. Komt de werkelijke waarde van het object
boven de uitoefenprijs te liggen, dan wordt de calloptie uitgeoefend. Is de waarde
lager, dan wordt de putoptie benutss. In beide gevallen komt het risico van rest-
waardeveranderingen voor rekening van dezelfde partij: de koper. Is dat de huur-
der, die het economische belang gedurende de vaste huurperiode al had, dan heeft
de huurder het gehele economische belang verworven en is hij bij het sluiten van
`de huurovereenkomst met opties' economisch eigenaar.

Bevestiging van het bovenstaande kan worden gevonden in de in onderdee14~3.1.
aangehaalde uitspraak van Hof Amsterdam van 20 november 196156. Er is sprake
van een call- en een putoptie tegen dezelfde uitoefenprijs. Het hof oordeelt dat

"...in het samenstel van deze bepalingen het risico van waardevermeerderingen
en -verminderingen (...) in feite ten laste van belanghebbende [wordt]
gebracht;"

Het HofAmsterdam oordeelde op 26 november 199757 over de vraag, welke par-
tij fiscaal eigenaar was van een aandelenpakket waarop diverse opties waren afge-
geven. De juridisch eigenaar verleende een calloptie en bedong een putoptie. De
opties kenden dezelfde uitoefenprijs. De putoptie kon binnen drie maanden nadat
de calloptie was geëxpireerd nog worden uitgeoefend. De uitoefenprijzen waren
gelijk, maar de looptijden verschilden dus enigszins.

Een gering verschil, bijvoorbeeld in de looptijd, maakt nog niet per definitie dat er
alsnog belang bij de juridisch eigenaar wordt gecreëerd. In het voorliggende geval
zou men kunnen stellen dat de waarde van de aandelen vlak na het expireren van
de calloptie een zodanige wijziging had kunnen ondergaan, dat het uitoefenen van
de putoptie ook niet meer opportuun zou zijn. De rechter benadert ook dit vraag-
stuk weer materieel-economisch: theoretisch bestaande, maar naar alle waarschijn-
lijkheid niet relevante verschillen worden veronachtzaamd:

55 Een dergelijke conclusie is overigens alleen gerechtvaardigd indien we ervan uitgaan dat betrokkenen zich bij
hun keuze om een optie al dan niet uit te oefenen slechts Iaten leiden door economische motieven: hoe verhoudt
de uitoefenprijs zich tot de werkelijke waarde. Alleen onder die restrictie is het zeker dat de houder van een cal-
loptie met een uitoefenprijs van 10 het object zal kopen als de werkelijke waarde 12 is. Uit de jurisprudentie, bij-
voorbeeld weer het Leasearrest, blijkt dat de rechter bij zijn oordeel over de waarschijnlijkheid rond het uitoefe-
nen van opties inderdaad ( impliciet) alleen economische afwegingen in beschouwing neemt. De optieprijs van
l00~o is zo laag dat de lessee altijd zal opteren. Andere redenen dan economische, om dat niet te doen, blijven bui-
ten beschouwing.
56 V-N 1962~367.
57 HofAmsterdam 26 november 1997, opgenomen in HR 13 oktober 1999, BNB 2000~21~`.
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"5.1.1. Uit de feiten (...) volgt naar het oordeel van het Hof dat belanghebben-
de en B de kans op voordelen uit en winst op (...) de aandelen in zeer overwe-
gende mate heeft afgestaan aan C. Ook de kans op verliezen (...) is in zeer over-
wegende mate afgewenteld op C, nu deze uit hoofde van de putoptie verplicht
was desverlangd de aandelen te kopen (...).
5.1.2 Onder voormelde omstandigheden was de kans dat noch de calloptie noch
de putoptie zou worden uitgeoefend, bijzonder klein. (...)
5.1.4. Het voorgaande brengt met zich mede dat belanghebbende met betrek-
king tot haar 100 aandelen waarop de optierechten betrekking hebben, in over-
wegende mate5~ het economisch belang had overgedragen."

De combinatie van een gekochte call- en een geschreven putoptie kan onder
omstandigheden tot de conclusie leiden dat de houder van de calloptie (ook de
schrijver van de putoptie) feitelijk al het restwaarderisico draagt. Als de calloptie
wordt gehouden door de huurder, vult het economische belang bij de restwaarde
het economische belang bij het object gedurende de vaste huurperiode aan tot
(nagenoeg) het gehele economische belang. In dat geval is de huurder economisch
eigenaar.
Aan een combinatie van put- en callopties wordt dezelfde betekenis toegekend als
aan een urgerende optie: formeel is er weliswaar niet gekocht, maar `in feite' wel
degelijk. De fiscale behandeling van put-callarrangementen past daarmee volledig
in de materieel-economische aanpak die de heffing van winstbelasting zo ken-
merkt.

Overigens, mocht de uitoefenprijs van de calloptie substantieel verschillen van die
van de putoptie, dan is dat niet alleen een reden om te veronderstellen dat de huur-
der niet per definitie zal kopen. Daarnaast, en in verband daarmee, ontstaat ook een
situatie waarin het waardeverloop tussen de uitoefenprijzen van call en put voor
rekening komt van de juridisch eigenaar van het object59. Hij krijgt een substantieel
economisch belang en hij zal om die reden worden aangemerkt als fiscaal eigenaar.

Mocht men op grond van hetgeen hiervoor is weergegeven, denken dat de fiscale
behandeling van een combinatie van call- en putopties de laatste jaren redelijk is
uitgekristaliseerd, de Hoge Raad gooit met zijn arrest van 8 oktober 200460 een

58 Deze kwalificatie steekt ietwat bleekjes af bij de eerder door het Hof geventileerde conclusie dat BV
"de kans op voordelen uit en winst op (...) de aandelen in zeer overwegende mate heeft afgestaan aan P BV.
Ook de kans op verliezen ten aanzien van (...) de aandelen is (...) in zeer overwegende mate afgewenteld op
P BV."

59 De huurder heeft een calloptie met een uitoefenprijs van E 20.000, de eigenaar heeft een putoptie op de huur-
der van E I5.000. [ndien de werkelijke waarde E 17.000 is, wordt er gecalled noch geput. De waardefluctuaties
tussen de F 15.000 en f 20.000 raken de juridisch eigenaar.
60 HR 8 oktober 2004, BNB 20041437 en V-N 2004I53.19, met commentaar van de redactie.
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steen in de toch reeds lang rimpelloze vijver6l.
Het gaat in de voorgelegde casus om een pand dat een bv tegen een vaste huur voor
een aantal jaren ter beschikking stelt aan haar aandeelhouder. De bv heeft een
putoptie en de aandeelhouder een calloptie. Looptijd en uitoefenprijs van beide
opties zijn dezelfde. Aan de orde is de vraag wie fiscaal eigenaar is van het pand.
De Hoge Raad oordeelt:

"Weliswaar heeft het sluiten van een optieovereenkomst als de onderhavige tot
gevolg dat, uitgaande van zakelijk handelende partijen, zowel het opwaartse als
het neerwaartse risico van de waardeverandering van het pand bij B berust,
doch daaruit volgt nog niet dat B, zolang de optie niet is uitgeoefend, als eco-
nomisch eigenaar van het pand dient te worden aangemerkt."

De woordkeuze suggereert dat de Hoge Raad tot het oordeel - geen economische
eigendom voor de huurder - komt vanwege het feit dat de opties niet zijn uitgeoe-
fend. De omstandigheid dat opties alleen zijn verstrekt en nog niet zijn uitgeoe-
fend, is nimmer een beletsel geweest voor het constateren van een economische
eigendomsoverdrachtó2. Men leze het Leasearrest63, het FALCONS-arrest~ en alle
uitspraken waarbij via optieverlening een overdracht van economische eigendom
plaatsvond...65 De economische eigendomsoverdracht is een door de fiscale rech-
ter geïntroduceerde figuur. Hiermee werd tegemoetgekomen aan het bezwaar dat
voorheen louter fiscale gevolgen konden worden verbonden aan de juridische
eigendomsoverdrachtóó. Meer toegespitst op deze casus: de economische eigen-
dom is nu juist geïntroduceerd om aan niet-uitgeoefende opties dezelfde gevolgen
te kunnen verbinden als aan wel-uitgeoefende opties. Tenminste, als er tussen het
niet-uitoefenen en het wel-uitoefenen economisch geen verschillen bestaan. In het
onderhavige geval lijken die verschillen inderdaad niet te bestaan. Immers:

61 De laatste rimpeling dateert uit 1960: HR 22 juli 1960, BNB 1960~266 m.n. H.J. He!lemo. Een houder van een
aanmerkelijk belang heeft het recht tot 1 februari 1957 om zijn aanmerkelijk belang aandelen te verkopen aan een
ander voor de som van f 200.000,-. Daarnaast heeft die ander het recht om vanaf I februari 1957 diezelfde aan-
delen te kopen, eveneens voor een bedrag van f 200.000,-. Anders dan het hof oordeelt de Hoge Raad dat het krij-
gen van de putoptie geen vervreemding van de aandelen vormt:

"ook al wordt de toekenning van dit recht bezien in het licht van het geheel der tussen belanghebbende en NV
B getroffen regelingen."

62 Juch stelt in zijn noot onder het arrest van l3 oktober 1999, waarin de Hoge Raad de combinatie van een put-
en een calloptie als een verkoop op termijn ziet:

"In het bovenstaande arrest zijn de optiecontracten evenwel zo nauw met elkaar verweven dat men bij het
afsluiten van de opties welhaast van een verkoop met uitgestelde levering en bij het sluiten van de opties van
een terugkoop zou kunnen spreken. Op zijn minst is hier sprake van een (tijdelijke) overdracht van het econo-
mische belang."

63 HR 8 mei 1985, BNB 1986I75c'.
64 HR 22 november 2002, BNB 2003~34'.
65 Hof's-Gravenhage 22 december 1982, V-N 1994~521en HR 13 oktober 1999, BNB 2000121t.
66 HR 19 oktober 1955, BNB 1955~377 en HR 24 december 1957, BNB 1958184'.
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"...zowel het opwaartse als het neerwaartse risico van de waardeverandering
van het pand(...) berust [bij B]."

Van overige factoren die zouden kunnen maken dat het economisch belang niet
geheel bij B is komen te berusten, wordt geen melding gemaakt.

Welke interpretatie van het arrest men ook kiest, men ontkomt er niet aan de
woordkeuze van de Hoge Raad als uiterst onzorgvuldig te kwalificeren. Er zijn
twee manieren om het arrest uit te leggen. In de eerste plaats is het mogelijk dat de
Hoge Raad terugkomt - zonder dat aan te geven of te motiveren - op de heersen-
de leer, waarbij verstrekte en niet-uitgeoefende opties een zuivere vorm van eco-
nomisch belang vertegenwoordigden.
In de tweede plaats is het mogelijk dat de Hoge Raad heeft nagelaten aan te geven
wat de bijkomende redenen zijn geweest om in casu te oordelen dat met de litigieu-
ze opties alleen, het volledige economische belang niet is overgegaan. De moge-
lijkheid is bijvoorbeeld reëel dat de houder van de calloptie zijn optie bij
waardestijging van het pand niet uitoefent, omdat dat uitoefenen tot kosten leidt die
de waardestijging wellicht te boven gaan. In die situatie heeft de bv wel degelijk
nog een belang bij de waardeontwikkeling. Ook zou de Hoge Raad kunnen bedoe-
len dat het risico van tenietgaan nog bij de bv ligt (wat overigens niet uit de stuk-
ken blijkt). Dit zou van belang kunnen zijn omdat hiervóór immers slechts is
gesuggereerd dat het risico van tenietgaan niet relevant behoort te zijn bij het
beantwoorden van de fiscale eigendomsvraag. Ten aanzien van de heffing van
overdrachtsbelasting staat dat inmiddels na de uitlatingen van de staatssecretaris
wel vast, maar met betrekking tot de directe belastingen overheerst de onzekerheid.
De staatssecretaris is immers nooit meer teruggekomen op zijn uitlatingen in de
Memorie van toelichting in 1980, die wezen in de richting van identieke uitleg van
het begrip `economische eigendom' voor de overdrachtsbelasting en de directe
belastingen. Ook de rechter heeft daarover recentelijk, nadat de staatssecretaris het
`risico van tenietgaan' als criterium voor de economische eigendom op 15 novem-
ber 1999 heeft laten vervallenó7, nog niet expliciet geoordeeld.

Het begrip dat zowel Reigersman6s als Eijkenduijn en Rozenda169 voor dit arrest
opbrengen, is gefundeerd op de door mij betwiste veronderstelling70 dat het belang
bij de huurpenningen een economisch belang vormt. In die visie rechtvaardigt het
feit dat er bij de verhuurder~juridisch eigenaar via het belang bij de huurpenningen

67 Derde nota van Wijziging van het Belastingplan 2000 (Kamerstukken 26 820), door de Tweede Kamer ont-
vangen op 15 novembcr 1999.
68 FED 2005161.
69 WFR 2005~920.
70 Zie hiervoor onderdeel 4.2.
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economisch belang is achtergebleven, het oordeel van de Hoge Raad dat de ver-
huurder nog fiscaal eigenaar is. Hiervóór heb ik aangegeven waarom het gebruiks-
recht wel en het recht op huurpenningen niet als economisch belang kan worden
gezien.
Met dit arrest heeft de Hoge Raad de rechtszekerheid bepaald geen goede dienst
bewezen. Door niet te motiveren is op een zeer wezenlijk punt onzekerheid gecre-
ëerd die louter kan leiden tot geschillen die eigenlijk snel uit de wereld moeten
worden geholpen, maar die stellig hardnekkig zullen blijken7l.

5.3.3. Alternatieve risico-overhevelingsstrategieën

Met behulp van opties kan het waarderisico worden verlegd. Degene die een
putoptie heeft gekocht, verlegt het risico van waardedaling naar degene die de
putoptie heeft verstrekt. En degene die een calloptie bezit, heeft het risico van posi-
tieve waardeontwikkeling overgenomen van de partij die de optie heeft geschre-
ven. Het waarderisico wordt bij optieverlening overgeheveld via de verplichting
om de onderliggende waarde af te nemen. Bij uitoefening van de optie wisselt de
onderliggende waarde dus van eigenaar.
Hetzelfde effect - de risico-overheveling - kan ook worden bereikt door de feite-
lijke eigendomsoverdracht achterwege te laten: partijen spreken af de waardeont-
wikkeling (bij opties: het verschil tussen de uitoefenprijs en de werkelijke waarde)
niet te realiseren door overdracht van het object, maar door uitbetaling van het
geconstateerde waardeverschil. Concreet: de eigenaar die zijn object tegen een
waardedaling wenst te verzekeren, koopt geen putoptie met een uitoefenprijs van
f 200.000,-, maar hij komt overeen dat hij, mocht het object in waarde dalen bene-
den de f 200.000,-, het verschil tussen de werkelijke waarde en het eerder genoem-
de bedrag van f 200.000,- krijgt uitbetaald. Een dergelijke overeenkomst kan als
een zuivere verzekeringsovereenkomst worden gezien. Aan de orde is de vraag wat
de betekenis is van dergelijke overeenkomsten voor het economische belang bij het
object. Heeft de verzekeraar economisch belang gekregen of niet?
Hiervoor constateerde ik dat de rechter72 van oordeel is dat de verstrekker van een
putoptie met een vaste uitoefenprijs, met het verstrekken van die optie73 een deel
van het economische belang bij het object naar zich toetrekt en een ander deel bij
de houder van de optie achterlaat. Het risico kan ook worden ingedekt - verzekerd
- zonder terugkoopgarantie, door met een tegenpartij overeen te komen dat hij het
negatieve waardeverschil aan de verzekerde uitkeert.
Eerder, in onderdeel 4.2. concludeerde ik dat het schadeverzekeringsgedrag het

71 Zie hiervoor ook W. Bruins Slot, Zus of zootje, WFR 2004~1641.
72 HR 29 augustus 1997, BNB 1998I108.
73 De optie fungeert in zo'n geval als een terugkoopgarantie. Het risico van waardedaling wordt ingedekt via de
verplichting het object te kopen.
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economische belang niet beïnvloedt, althans niet in betekenende mate74. Hoe zit
dat nu met het verzekeren van het waarderisico?
In de weinige bestaande jurisprudentie over de relatie tussen (waarde)verzekeren
en de omvang van het economisch belang, blijkt dat ook degene die de waardeont-
wikkelingen van een object indirect (dus anders dan via verkrijging en mogelijk
daaropvolgende vervreemding van het object) in zijn portemonnee voelt, zeker
wordt geacht economisch belang te hebben bij het object. Een economisch eige-
naar hoeft niet over het object van zijn economische eigendom te kunnen beschik-
ken. Ik volsta met een verwijzing naar het eerder aangehaalde arrest van 12 okto-
ber 1983, BNB 1984~87~.
De casus betreft een koper van een huis die de helft van de koopsom financiert met
een lening van A. Deze geldgever wenst zich tegen de gevolgen van geldont-
waarding in te dekken door naast een vaste rente te bedingen dat hij meedeelt in de
waardeontwikkeling van het aangekochte pand. Daartoe wordt het pand eenmaal
per jaar getaxeerd, waarna de omvang van de rentedragende schuld aan de procen-
tuele waardeontwikkeling wordt aangepast. De geldnemer wenst de in dit verband
geconstateerde toename van de schuld als aftrekbare kosten of persoonlijke ver-
plichtingen in aftrek te brengen. Het hof overweegt:

"dat op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden, in onderling verband
en samenhang bezien, aannemelijk is, dat het economisch belang bij de onver-
deelde helft van het onroerende goed met het risico van waardeveranderingen
en het eventuele tenietgaan van het onroerende goed geheel bij A berust (...);"

Het hof herkwalificeert de rente en de stijging van de nominale waarde van de
schuld tot vergoeding voor het ter beschikking stellen van het gehele onroerende
goed en staat vervolgens aftrek van deze bedragen niet toe. A is geen geldgever
meer maar verhuurder. Daarmee staat vast dat de omstandigheid dat A heel het eco-
nomisch belang bij de onverdeelde helft van het pand had, hem bestempelt tot eco-
nomisch eigenaar van die onverdeelde helft. Dit oordeel geeft volgens de Hoge
Raad niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
Het is in het licht van de eerdere vraagstelling van belang dat de geldgever, hoe-
wel hij nooit over het pand zal beschikken75, het economische wel en wee van (de
helft van) het pand in zijn portemonnee voelt. Op grond van deze omstandigheden
ziet de rechter hem als economisch belanghebbende, in casu zelfs in die mate dat

74 Immers, zou het schadeverzekeringsgedrag wel een noemenswaardige verschuiving in het economisch belang
teweeg brengen, dan zou in situaties waarin het schaderisico van een object is verzekerd, de nietjuridisch eige-
naar nimmer fiscaal eigenaar kunnen zijn. Hij zou nooit over (nagenoeg) het gehele economisch belang kunnen
beschikken (en dus nooit economisch eigenaar kunnen zijn) omdat een deel van dat economisch belang bij de ver-
zekeraar zou berusten. De rechtspraak geeft evenwel aan dat ook in situaties waarin het schaderisico is verzekerd,
een andere partij dan de verzekeraar zeer wel economisch eigenaar kan zijn.
75 'Beschikken' in de zin van 'kopen en weer verkopen teneinde de waardestijging te kunnen realiseren'.
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hij voor een deel van het pand als economisch eigenaar wordt aangemerkt.
Anders dan de verzekeraar die het schaderisico overneemt, heeft de verzekeraar die
van een object het waarderisico op zich neemt, wel degelijk economisch belang bij
het object.

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Een economisch belanghebbende heeft `belang bij waardeontwikkelingen'. Er zijn
twee vormen van belang bij waardeontwikkeling: enerzijds het belang bij waarde-
ontwikkeling aan het einde van en na de vaste leaseperiode (de restwaarde), en
anderzijds het belang bij waardeontwíkkeling gedurende de vaste leaseperiode. De
lessor heeft belang bij de restwaarde. De lessee heeft het belang bij de waardeont-
wikkeling gedurende de vaste leaseperiode. Zijn gebruik leidt tot een lagere
restwaarde. Met zijn gebruik absorbeert hij als het ware een deel van de rest-
waarde. Het gebruiksrecht kortom, is een afgeleide vorm van belang bij rest-
waarde. Deze benadering sluit volkomen aan bij de in het FALCONS-arrest neer-
geslagen visie van de Hoge Raad, dat het recht op dividend behoort tot het econo-
misch belang bij aandelen. Met het dividend absorbeert de aandeelhouder een dee(
van de (rest)waarde van zijn aandelen. De lessee heeft alleen een te kwantificeren
huurdersbelang gedurende de vaste leaseperiode. Kent een huur bijvoorbeeld geen
vaste huurperiode, dan heeft de huurder geen te kwantificeren huurdersbelang.
Indien een huurder naast zijn huurdersbelang ook (nagenoeg) het volledige belang
bij de restwaarde krijgt, heeft hij (nagenoeg) het gehele economisch belang.
Daarmee heeft hij de economische eigendom.
Hij die schade aan een object verzekert, heeft geen economisch belang. Het een en
ander volgt onder meer uit het feit dat iedere economisch eigenaar het object van
zijn economische eigendom toch pleegt te verzekeren, terwijl die omstandigheid
niet maakt dat de verzekerde niet meer over nagenoeg het gehele economisch
belang beschikt: hij blijft, verzekerd en al, economisch eigenaar. Hij die de waarde
van een object direct of indirect verzekert, heeft wel economisch belang. De schrij-
ver van een putoptie tegen een vaste uitoefenprijs is dus economisch belangheb-
bende.
Degene die alleen het risico van schade en tenietgaan draagt, kan naar mijn oordeel
niet als economisch belanghebbende worden aangemerkt. Door dit risico als het
erop aankomt - de rechter noemt het risico vaak zonder het in zijn beslissing een
rol van betekenis te laten spelen - te negeren, schikt de rechter zich in de bekende
economische benadering van problemen in de winstsfeer. Het veronachtzamen van
dit veelal verzekerde risico past immers geheel in het beeld waarin alleen materi-
eel-economische elementen de omvang van het economische belang bepalen. Door
toedoen van de staatssecretaris van Financiën is `het risico van tenietgaan' met
ingang van 12 november 1999 uitdrukkelijk voor de heffing van overdrachtsbe-
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lasting als criterium voor de economische eigendom komen te vervallen.
Normaliter verkrijgt een optiehouder met zijn optie een belang bij een deel van de
restwaarde(ontwikkeling). Sommige opties daarentegen creëren geen economisch
belang. Te denken valt aan opties zonder vaste uitoefenprijs. Met andere opties
krijgt de lessee daarentegen al het economisch belang bij de restwaarde. Men
denke aan een combinatie van put- en callopties die maakt dat het object onder alle
omstandigheden aan de lessee zal worden verkocht.

Nadat is aangegeven wat onder `economisch belang' moet worden verstaan, zal ik
in het navolgende ingegaan op de vraag hoe groot dit economische belang moet
zijn, wil men van economische eigendom spreken.
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Hoofdstuk 5

Economische eigendom en het vereiste
economische belang

1. HET VOOR DE ECONOMISCHE EIGENDOM VEREISTE
ECONOMISCHE BELANG: `GEHEEL' OF `NAGENOEG GEHEEL'?

In het voorgaande is aangegeven dat een partij die zich economisch eigenaar wil
noemen, het gehele economische belang bij het object moet hebben. Maar, is dat
nou zo? Is het nou werkelijk zo dat die eis van `het gehele economische belang'
altijd consequent wordt gesteld, of blijkt `nagenoeg geheel het economische
belang' vaak ook al voldoende te zijn? Als dat laatste nu het geval is, bestaat er dan
misschien een weg om deze ongerijmdheden toch met elkaar te laten rijmen?

2. JURISPRUDENTIE

In het Lease-arrest oordeelt de Hoge Raad dat een object bedrijfsmiddel is voor
degene die in het object heeft geïnvesteerd

"tenzij op grond van het desbetreffende leasecontract moet worden aangenomen
dat het gehele (cursivering: wbs) economische belang bij de apparatuur - aan te
duiden als `economische eigendom' - is komen te berusten bij de lessee."

De lessee van de eerste computer kon het object na de vaste leaseperiode van twee
jaar kopen voor f 3.127,-. Voor het hof was dat aanleiding te oordelen

"dat belanghebbende (de leasemaatschappij, wbs) het economisch belang bij de
desbetreffende computerinstallatie nagenoeg geheel (cursivering: wbs) heeft
overgedragen aan R;
dat dit alles leidt tot de gevolgtrekking, dat in dezen R het risico van waarde-
verandering draagt en derhalve als economisch eigenaar van de installatie moet
worden aangemerkt."

Welke betekenis moeten wij hechten aan het verschijnsel dat de rechter telkens
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weer verschillende maatstaven lijkt aan te leggen wanneer hij moet beoordelen of
iemand economisch eigenaar is geworden? Want laten we wel zijn, de verschillen-
de maatstaven blijken niet enkel uit het Lease-arrest en de daaraan voorafgaande
hofuitspraak. Om een paar voorbeelden te geven: de Hoge Raad is van oordeel dat
het volledige economische belangl moet zijn overgegaan vooraleer men zich eco-
nomisch eigenaar mag noemen. Ook hoven volgen dit criterium met enige regel-
maat2. Soms constateert de rechter in een bepaalde situatie dat iemand economisch
eigenaar is terwijl hij het gehele economische belang bij het object heeft verwor-
ven. Dat wil echter niet zeggen dat bij minder economisch belang de economische
eigendom niet zou zijn overgegaan3. Ook andere niet-alleszeggende formuleringen
worden gebezigd4. Maar de rechter hanteert ook andere criteria, bijvoorbeeld dat
het voor de economische eigendom is vereist dat het economische belang volledig,
dan wel ten minste in overwegende mate bij de gebruiker moet berustens. En de
Hoge Raad voegt daar dan weer een nuancering aan toe door te stellen dat de eco-
nomisch eigenaar het economische belang in overwegende mate - met name ook
voor wat betreft de waardeveranderingen - moet hebben verkregen6. En wat te
denken van de gebruiker die een zo verstrekkend belang bij het object had dat het
economische belang volgens het hof infeite geheel bij haar was komen te liggen7.
Heeft dat weer een andere betekenis dan dat iemand, wil hij economisch eigenaar
zijn, het overwegende economische belangg moet hebben verkregen? Of dat, zoals
de Hoge Raad bevestigt, een pand een bron van inkomen vormt als economisch het
belang in aanmerkelijke mate9 bij belanghebbende is komen te berusten? En wat te
denken van het geschil dat leidde tot het arrest van 15 juni 1994, BNB 19941264?
Het hof concludeert dat de belanghebbende economisch eigenaar is, omdat hij
nagenoeg het gehele economische belang heeft. De Hoge Raad oordeelt daarna dat
belanghebbende geen economisch eigenaar is. Echter, of dat zijn oorzaak vindt in
het feit dat ` nagenoeg geheel' onvoldoende is, of in het feit dat belanghebbende -
de omstandigheden van het geval in aanmerking nemend - niet `nagenoeg het
gehele economische belang' had, blijft in het midden.

1 Het Lease-arrest: BNB 1986~75c', maar ook HR 7 mei 1997, BNB 19971194.
2 Hof's-Gravenhage 17 november 1986, V-N 1987I1261; HofAmsterdam 16 december 1992, opgenomen in HR

25 januari 1995, BNB 1995~146'; Hof `s-Hertogenbosch 27 mei 1995, Infobulletin 1995I501 en HofAmsterdam
27 februari 1998, V-N 1998~34.23.
3 Het artest van 16 oktober 1985, BNB 1986~118~ (de deelnemingsvrijstelling geldt ook voor de economisch eige-

naar van aandelen die een deelneming vorrnen) is hiervan een voorbeeld.
4 HR 17 oktober 1973, BNB 1974I170~: belanghebbende wordt niet als economisch eigenaar aangemerkt omdat
"het belang bij de (opstallen van de) boerderij belanghebbende zeker niet volledig aanging."
5 Hof Arnhem 25 maart 1993, BNB 1995~53.
6 HR 17 april 1991, BNB 19911181.
7 Hof Amsterdam 19 oktober 1993, FED 1994~89.
8 Hof Amsterdam 26 november 1997, V-N 1999~49.8, later door de Hoge Raad niet als `een onjuiste rechtsopvat-

ting bestempeld' in HR 13 oktober 1999, BNB 2000~21'.
9 HR 15 oktober 1958, BNB 1958~321.
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Illustratief voor het feit dat rechters elkaar soms niet alleen lijken tegen te spreken,
maar ook verwarring zaaien, is HR 19 februari 1992, BNB 19921152. Het arrest
betreft de voorraadaftrek. De vraag is of auto's, in het stadium waarin de auto-
importeur nog de juridische eigendom heeft, tot de voorraad van de dealer behoren
oftot die van de auto-importeur. De Hoge Raad gaat in cassatie onder meer van het
volgende uit:

"Het Hof heeft vastgesteld dat (...), en heeft daaraan de gevolgtrekking verbon-
den dat niet kan worden gezegd dat het economische belang bij de voorraad
(nagenoeg) geheel bij de dealer is komen te berusten."

Aan de door het hofgebruikte haakjes wordt ditmaal een rookgordijn gehangen, als
de Hoge Raad vervolgt:

"Uitgaande van dit een en ander heeft het Hof terecht geoordeeld dat de voor-
raadaftrek ter zake van de onderhavige auto's geen toepassing kan vinden.
Middel 1 faalt derhalve."

Een ding is duidelijk: er is zo op het eerste gezicht geen touw aan vast te knopen.
Welke fiscalistlo kan aan deze jurisprudentie nu - de voor de praktijk zo noodza-
kelijke - zekerheid ontlenen?

3. BESCHOUWING

3.1. Inleiding

Volgens de Commissie Leasing is het `opmerkelijk' dat de Hoge Raad in het Lease-
arrest het oordeel van het hof over de kwalificatie van de leaseovereenkomst van
de eerste computer op een bepaald punt ongemoeid laat, terwijl het hof een crite-
rium hanteert dat toch wezenlijk (`nagenoeg geheel') lijkt af te wijken van de door

10 In de literatuur blijkt dat diverse auteurs geen twijfel kennen over het voor de economische eigendom vereiste
economische belang.
J.S. Rijkels, Handboek Leasing B2.2-04; P.H.J. Essers, Leasing en WIR, Fiskaal, jaargang 14, nr. 1987-5;
M.E.P.M. Coenen, Over economisch belang, beschikkingsmacht en leasing, TFO 1995-6; E.B. van der Stok, De
economische eigendom van aandelen, WFR 2000~1571 en H. de Gunst, Hoge Raad introduceert nieuw fiscaal
eigendomsbegrip?, WFR 2000I6406, destilleren allen uit de jurisprudentie dat het gehele economische belang
moet zijn overgegaan vooraleer er van economische eigendom sprake kan zijn. De geringste vorm van econo-
misch belang bij de juridisch eigenaar maakt in hun optiek een economische eigendom bij de lessee onmogelijk.
De Gunst stelt dat de Hoge Raad het in 1957 al had over het gehele economische belang dat moest zijn verwor-
ven.

"Op een enkele uitzondering na is deze voorwaarde sindsdien voortdurend bevestigd door de verschillende
hoven en de Hoge Raad."
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de Hoge Raad gehanteerde norm (`geheel')11. Het een en ander

"...wettigt naar de mening van de Commissie de veronderstelling dat in dit ver-
band aan de term `geheel' dezelfde betekenis kan worden toegekend als aan
`nagenoeg geheel'."

De Gunst12 acht deze zienswijze van de Commissie onjuist:

"In die uitspraak had het hof de `nagenoeg geheel' toets aangelegd voor de
beoordeling van het eerste computer-leasecontract (WL 792 401). Dit was in
cassatie verder niet aan de orde. Daar ging het slechts over de fiscale behande-
ling van het tweede computer-leasecontract (WL 792 402)."

Met deze visie gaat De Gunst voorbij aan de mogelijkheid dat de Hoge Raad ook
ambtshalve kan casseren. Hij stelt vervolgens:

"Operational-leasekwalificatie indien de lessorjuridische eigenaar slechts lo~a
van de economische risico's toekomt, heeft inderdaad weinig met de werkelijk-
heid te maken. Ik wil echter benadrukken dat deze opvatting niet blijkt uit de
jurisprudentie. Daarin betekent elke vorm van risico - hoe gering ook - vol-
doende risico."

Hiervoor heb ik aangegeven dat de jurispnadentie op dit punt nu juist niet eenslui-
dend is.

Er zijn drie wegen waarlangs ik meen aannemelijk te kunnen maken, dat de op het
oog zo verschillende rechterlijke uitspraken alle tot dezelfde conclusie moeten lei-
den. Wellicht zijn de gememoreerde uitspraken zelfs minder tegenstrijdig dan ze
lijken. Wegen waarlangs ook duidelijk wordt waarom rechters zonder blikken of
blozen nu eens `geheel het economische belang' eisen of constateren, en dan weer
`nagenoeg geheel'.
In de eerste plaats kan men de begrippen `geheel' en `nagenoeg geheel', in navol-
ging van de Commissie Leasing, aan elkaar gelijkstellen. In de tweede plaats kan
men het begrip `geheel' materieel interpreteren - een niet ongebruikelijke handel-
wijze bij de uitleg van de Wet Vpb 1969 - en daarmee veronderstellen dat `nage-
noeg geheel' eigenlijk `materieel geheel' betekent. Ten slotte zou `nagenoeg
geheel' kunnen worden gelezen als: `op de meest belangrijke punten geheel'.

11 Rapport van de Commissie Leasing van de Nederlandse Vereniging voor Belastingwetenschap, 2001, blz. 48.
12 H. de Gunst "De risico's van economische eigendom, enige fiscale aspecten van leasing", WFR 2003I10.
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3.2. Gelijkstelling

Als een rechter aan `het gehele economische belang' geen andere gevolgen ver-
bindt dan aan `nagenoeg het gehele economische belang', dan kan dat betekenen
dat in het belastingrecht `geheel' op één lijn wordt gesteld met `nagenoeg geheel'.
Dat is geen unicum. Artikel 15 van de Wet Vpb. 1969, eerste lid, eerste volzin, luid-
de tot 2003 bijvoorbeeld als volgt:

"Zolang alle aandelen van een dochtermaatschappij in het bezit zijn van een
moedermaatschappij, wordt (...) de belasting geheven alsof de dochtermaat-
schappij in de moedermaatschappij is opgegaan."

In de praktijk konden de vennootschappen ook een fiscale eenheid aangaan indien
de moeder 99o~o van de aandelen in de dochter bezat13.

Mogelijk ligt aan het feit dat de Hoge Raad in het Lease-arrest de hem voorgeleg-
de hofuitspraak op het schijnbaar met zijn oordeel (`geheel') strijdende onderdeel
(`nagenoeg geheel') ongemoeid laat, deze gelijkstellingsgedachte ten grondslag.
Daarbij moet worden opgemerkt dat hieromtrent niets met zekerheid is vast te stel-
len. De Hoge Raad kan ambthalve casseren14, maar is daartoe in het geheel niet
verplicht. Stoffer heeft daarover tijdens de bespreking van het Rapport van de
Commissie ter bestudering van de herziening van de belastingrechtspraak15 opge-
merkt:

"In het rapport is herhaaldelijk op verschillende plaatsen sprake van de ambts-
halve cassatie. Dan wordt de indruk gewekt alsof de Hoge Raad in iedere zaak
driftig zit te studeren op mogelijkheden tot ambtshalve cassatie, maar in de wet
staat dat ambtshalve cassatie kan plaatsvinden. Het is niet een noodzaak, maar
een kwestie van beleid."

Bij het besluit om niet ambtshalve te casseren kan ook een rol spelen dat de beslis-
sing na verwijzing uiteindelijk niet anders zal uitvallen dan de beslissing die is
neergelegd in de voor cassatie in aanmerking komende uitspraakl~. Daarbij moet
dan wel worden opgemerkt dat die verwachting in het geval van het Lease-arrest
niet was gerechtvaardigd, omdat het hof op basis van de feiten had geconstateerd
dat het economische belang nagenoeg geheel bij de lessee berustte. Als de Hoge

13 Resolutie van 30 september 1991, BNB 1991~329, punt 2.1.
14 Artikel 29e AWR bepaalt " Wanneer de Hoge Raad, hetzij op de in het beroepschrift aangevoerde, hetzij op
andere gronden, de uitspraak van het gerechtshof, de rechtbank of de voorzieningenrechter vernietigt, (...)."
15 Geschrift van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 203, blz. 30.
16 L.A. Nypels, De belastingkamer, in de bundel: Door tijd en vlijt, tweede druk, blz. 10, aangehaald door A.O
Lubbers, Belastingarresten lezen en analyseren, SDU 2002.
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Raad werkelijk van oordeel was dat `nagenoeg geheel' iets wezenlijk anders is dan
`geheel', dan lag het niet in de rede te veronderstellen dat de hofuitspraak na ver-
wijzing in stand zou zijn gebleven.
Het een en ander vormt een aanwijzing - maar absoluut geen bewijs - dat in het
vocabulaire van de Hoge Raad de termen `nagenoeg geheel' en `geheel' zeer wel
dezelfde plaats zouden kunnen innemen.

3.3. De materiële benadering

`Nagenoeg geheel' heeft dezelfde betekenis als `materieel geheel'. Er bestaan aan-
wijzingen dat de omschrijving `nagenoeg geheel het economische belang bij een
bedrijfsmiddel' wordt gebruikt - en voldoende wordt geacht om het bedrijfsmiddel
te kunnen activeren - in situaties waarin het belang materieel geheel is overgegaan
naar de lessee. In dit kader is het onderschrift van de staatssecretaris bij de uit-
spraak van Hof Arnhem van 25 maart 19931 ~ van betekenis. Het hof ineent dat het
economische belang bij een softwarepakket `volledig, dan wel ten minste in over-
wegende mate' bij de huurder is komen te liggen en acht dat voldoende om de
huurder als economisch eigenaar te kunnen aanmerken. De staatssecretaris gaat
niet in cassatie en stelt in zijn onderschrift met betrekking tot het feit dat het hof
zijn beslissing mede heeft gegrond op de omstandigheid dat het economische
belang bij het pakket in overwegende mate bij belanghebbende is komen te liggen:

"Dit criterium is in zijn algemeenheid niet toereikend om economische eigen-
dom bij belanghebbende te constateren. Niettemin heb ik ervan afgezien op dit
punt beroep in cassatie in te stellen. Daartoe heb ik overwogen dat het Hof inet
het criterium `in overwegende mate' blijkbaar tot uitdrukking heeft willen bren-
gen dat er weliswaar formeel beperkingen zijn gesteld aan het gebruiksrecht
(niet exclusief, niet overdraagbaar) waaruit zou kunnen volgen dat er ook risi-
co's gelopen worden door de leverancier van het in gebruik gegeven pakket,
doch dat deze risico's in de omstandigheden van het onderhavige geval feitelijk
betekenis missen nu het pakket volledig op belanghebbende is toegesneden en
gebruik van het pakket door derden niet mogelijk is."

Afgezien van het feit dat de staatssecretaris hier opmerkelijk genoeg stelt dat
`nagenoeg geheel het economische belang' in zijn algemeenheid niet toereikend is
om tot economische eigendom te komenlH, interpreteert hij in navolging van het
hof het begrip `economisch belang' dus materieel. Wanneer men de contracten naar
de letter leest, zijn er factoren aan te wijzen die erop duiden dat de leverancier nog

17 Hof Amhem, 25 maart 1993, BNB 1995~53.
1 S Deze formulering wettigt op zich al de gedachte dat er uitzonderingen op een hoofdregel kunnen worden
gemaakt.
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belang heeft bij de waardeontwikkeling van het gebruiksrecht. Maar wanneer die
factoren stuk voor stuk tegen het licht worden gehouden, komt men tot de slotsom
dat de praktijk zal leren dat die aspecten van de leaseovereenkomst eigenlijk zon-
der reële betekenis zijn. En dat dient in de fiscaliteit consequenties te hebben.
Diezelfde materiële benadering zien we ook in het geval waarin aan een vennoot-
schap een lening wordt verstrekt waarvan vooraf bekend is dat deze niet kan wor-
den terugbetaald. De overeenkomst mag dan civielrechtelijk als een overeenkomst
van geldlening te boek staan, in de fiscaliteit houden we het op grond van onze
materiële benadering toch maar voor een kapitaalverstrekkingl9.
De materiële interpretatie van het begrip `economisch belang' vinden we promi-
nent terug in de opeenvolgende leaseregelingen - overeenkomsten tussen de
Belastingdienst en de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen - die
sinds de jaren '80 in de Nederlandse fiscale praktijk worden gebruikt ter bepaling
van het onderscheid tussen operational en financial lease. Deze leaseregelingen
komen uitvoerig in hoofdstuk 13 aan de orde.

3.4. `Nagenoeg geheel' betekent: `op de meest essentiële punten geheel'

Weer een ander licht op de betekenis van het onderscheid tussen `geheel' en `nage-
noeg geheel' werpt de Hoge Raad in zijn arrest van 17 april 1991, BNB
1991I18120. Belanghebbende wordt geacht - ondanks het feit dat zij geen juridisch
eigenaar is - een verplichting tot het investeren in een bedrijfsmiddel te zijn aan-
gegaan omdat

"...het belang daarbij in overwegende mate - met name ook voor wat betreft de
waardeveranderingen - bij belanghebbende berust."

De Hoge Raad acht het voor de activering als bedrijfsmiddel niet noodzakelijk dat
belanghebbende het gehele economische belang bij het object heeft, als zij het risi-
co van waardeveranderingen maar loopt.
Anders gezegd: een economisch belang dat `in overwegende mate' bij belangheb-
bende berust en die daarmee voor fiscale doeleinden als eigenaar wordt gezien, is
niet een belang bij alle ontwikkelingen, maar bij de economisch meest wezenlijke:
de waardeontwikkeling.
Deze uitleg krijgt nog meer reliëf wanneer men weet dat in deze casus het risico
van schade en tenietgaan - een andere, maar kennelijk minder gewichtige en niet
doorslaggevende component van het economisch belang - bij degene lag die het
object ter beschikking stelde, de juridisch eigenaar dus. Dit vormt eens temeer een
impliciete illustratie van het feit dat het risico van schade en tenietgaan geen

19 HR 27 januari 1988, BNB 19881217'.
20 Dit arrest is hiervoor reeds in onderdeel 413.1. aan de orde gesteld.
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wezenlijk onderdeel kan vormen van het economische belang. Immers, heeft de
juridisch eigenaar wezenlijk economisch belang (het risico van schade en teniet-
gaan bijvoorbeeld), dan is hij ook fiscaal eigenaar.

Zegt de Hoge Raad in dit arrest iets over economisch belang, het is de vraag of de
uitkomst van dit arrest ook van betekenis is als we iets meer willen weten over de
economische eigendom. In een later arrest21, waarin belanghebbende op grond van
de overwegingen van de Hoge Raad in BNB 1991~181 stelt economisch eigenaar
te zijn, verwerpt de Hoge Raad de stelling van de belanghebbende:

"Het beroep op het in het middel genoemde arrest (17 april 1991, BNB
1991~181, wbs) kan niet slagen, aangezien de in dat arrest opgenomen overwe-
gingen betreffen de uitlegging van het - hier niet aan de orde zijnde - begrip
"in gebruik nemen" als bedoeld in artikel 61a, lid 1, derde volzin, (oud), van de
Wet."

Toegegeven moet worden dat het antwoord dat de Hoge Raad in BNB 1991 ~ 181
geeft, inderdaad ziet op een andere vraag dan het antwoord dat met HR 7 mei 1997,
BNB 1997I194 wordt gegeven. De ene vraag luidt: "zijn er verplichtingen aange-
gaan terzake van de verwerving van een bedrijfsmiddel?" en de andere vraag luidt:
"ben ik economisch eigenaar van een bedrijfsmiddel?" Twee verschillende vragen
inderdaad. Maar ook op twee verschillende vragen is eenzelfde antwoord mogelijk.
En in dit geval is dat zelfs niet onlogisch. Onder zulke omstandigheden zou het de
Hoge Raad sieren als hij ter motivering van zijn beslissing niet zou wijzen op het
verschil in de vraagstelling, maar als hij zou aangegeven waarom de antwoorden
verschillen.

4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De Hoge Raad stelt in het Lease-arrest dat de economisch eigenaar alleen dán eco-
nomisch eigenaar is, indien hem het gehele economische belang toekomt. De Hoge
Raad laat echter de daaraan voorafgaande hofuitspraak, waarin het hof tot het oor-
deel komt dat nagenoeg het gehele economische belang reeds voldoende is om de
economische eigendom te verkrijgen, ongemoeid. Ook in andere geschillen wor-
den de begrippen `geheel' en `nagenoeg geheel', zo op het oog volstrekt willekeu-
rig, door de rechter gehanteerd. In dit hoofdstuk is beargumenteerd dat beide
begrippen inderdaad als synoniem van elkaar mogen worden gezien. Het belang-
rijkste argument wordt gevormd door het feit dat rechters en staatssecretaris -

21 HR 7 mei 1997, BNB 1997~194.
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geheel in lijn met de wijze waarop bepalingen in de Wet Vpb. 1969 worden uitge-
legd, namelijk via een materiële benadering - het begrip `geheel' materieel plegen
te interpreteren. `Nagenoeg geheel' staat dan gelijk met `materieel geheel'.
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Hoofdstuk 6

De betekenis van de beschikkingsmacht voor de
economische eigendom

l. INLEIDING

Iemand kan, zonder juridisch eigenaar te zijn, de waardeontwikkeling van een
object voor zijn rekening nemen. Hij is dan economisch belanghebbende. De vraag
komt op of die betrokkenheid bij de waardeontwikkeling - eventueel gecombi-
neerd met het dragen van het risico van schade en tenietgaan - de enige bepalende
factor is voor de economische eigendom. Maakt het voor de economische eigen-
dom iets uit dat degene die belang heeft bij de waardeontwikkeling, het niet in zijn
macht heeft om die waardeontwikkeling zonder hulp van derden te realiseren. Met

andere woorden, moet degene die de waardeontwikkeling voor zijn rekening
neemt, ook de beschikkingsmacht over het object hebben vooraleer hij zich econo-
misch eigenaar kan noemen? En onder het begrip `beschikkingsmacht' versta ik
dan: de macht om beslissingen te nemen over de bestemming van het object, om
het te behouden, te verkopen of ter beschikking te stellen.

2. JURISPRUDENTIE MET BETREKKING TOT HET BEGRIP
`BESCHIKKINGSMACHT'.

2.1. Omzetbelasting

De betekenis van de beschikkingsmacht is prominent aan de orde gekomen bij
geschillen rond de omzetbelasting. De vraag luidde: dient artikel 5, lid 1, van de
Zesde richtlijn aldus te worden verstaan dat van levering in de zin van die bepaling
van een goed alleen sprake kan zijn indien de juridische eigendom van dat goed
wordt overgedragen? Het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen steltl:

"Artikel 5, lid 1, van de Zesde richtlijn inzake de omzetbelasting moet aldus
worden uitgelegd, dat als `een levering van een goed' wordt beschouwd de

1 Zie HR 4 juni 1990, BNB 19901272'.
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overdracht van de macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te
beschikken, ook indien geen overdracht van de juridische eigendom van die
zaak plaatsvindt."

Beschikkingsmacht is daarmee een wezenlijk onderdeel geworden van de econo-
mische eigendom. Echter, het een en ander geschiedde in het kader van het defi-
niëren van het begrip `levering' voor de omzetbelasting. Als een goed is `geleverd'
(voor de omzetbelasting) wil dat nog niet zeggen dat het goed `in eigendom is ver-
kregen' (voor de directe belastingen)Z.

2.2. Algemeen

De vraag naar de betekenis van beschikkingsmacht komt voor de inkomstenbe-
lasting nadrukkelijk aan de orde in het arrest van de Hoge Raad van 12 oktober
1983, BNB 1984187~`. De casus betreft een koper van een huis die de helft van de
koopsom financiert met een lening van A. Deze geldgever wenst zich tegen de
gevolgen van geldontwaarding in te dekken door, naast een vaste rente, te bedin-
gen dat hij meedeelt in de waardeontwikkeling van het aangekochte pand. Daartoe
wordt het pand eenmaal per jaar getaxeerd, waarna de omvang van de rentedragen-
de schuld aan de procentuele waardeontwikkeling wordt aangepast. Be-
langhebbende, de geldnemer, wenst de in dit verband geconstateerde toename van
de schuld als aftrekbare kosten ofpersoonlijke verplichtingen in aftrek te brengen.
Het hof is van oordeel dat de geldgever niet heeft geleend, maar met zijn geldver-
strekking de helft van de economische eigendom van het pand heeft verkregen. De
rentebetalingen en de verhoging van de hoofdsom zijn te zien als vergoedingen
voor het gebruik van het pand, waarvan de economische eigendom voor de helft
aan A toebehoort. In cassatie stelt belanghebbende:

"Economische mede-eigendom omvat meer dan alleen een economisch belang
bij de zaak zelve. Met name twee criteria komen daarbij aan de orde. In de eer-
ste plaats dient beantwoord te worden de vraag waarbij dat belang berust. Is dat
de zaak als zodanig, of de in die zaak belichaamde waarde. In het laatste geval
kan niet gesproken worden van economische mede-eigendom. Met die opvat-
ting strookt het - hier als tweede criterium aan de orde te stellen - element, dat
ten aanzien van de zaak een privaatrechtelijke aanspraak bestaat welke tegeno-

2 Zie W. Bmins Slot, De leaseregeling, de aanschrijving en de toekomst van de Technolease, WFR 1994~6118. In
dit artikel komt de gedachte tot uitdrukking dat o.a. in de omzetbelasting-jurisprudentie een teken is te zien dat de
beschikkingsmacht ook voor het begrip `economische eigendom' in de directe belastingen van betekenis is.
Anders: M.E.P.M. Coenen, Over economisch belang, beschikkingsmacht en leasing, TFO 199516 die als reactie
hierop stelt:

"De jurisprudentie gewezen voor de omzetbelasting kan naar mijn mening geen leidraad zijn voor de irilcom-
stenbelasting gezien het geheel specifieke leveringsbegrip dat voor de hefling van omzetbelasting geldt (...) '.
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ver de civielrechtelijke eigenaar geldend gemaakt kan worden. Het ontbreken
van een zodanige privaatrechtelijke aanspraak is illustratief voor het feit dat
geen economische eigendom beoogd wordt.
De beslissing of het huis verkocht zal worden en zo ja, wanneer en tegen welk
bedrag, kan alleen door belanghebbende genomen worden.
(...).,,

De Hoge Raad oordeelt:

"dat met name de omstandigheid dat A zijn economisch belang bij het huis niet
anders zal kunnen realiseren dan in de vorm van een geldvordering, niet in de
weg staat aan 's Hofs oordeel over de aan A toekomende economische eigen-
dom van de onverdeelde helft van het onroerend goed"

en stelt dat ook overigens 's hofs oordeel geen blijk geeft van een onjuiste rechts-
opvatting en, voor zover berustend op 's hofs - niet onbegrijpelijke - waardering
van de feiten, onaantastbaar is in cassatie.

De beantwoording van de prejudiciële vragen door het Hof van Justitie van de EG
met betrekking tot de omzetbelasting is voor de rechter in directe belastingzaken
geen aanleiding af te wijken van de met BNB 1984~87~` zo duidelijk uitgezette
weg. Ter illustratie: het HofAmsterdam, 19 oktober 1993, FED 1994~89, waarin de
WIR-claim over een investering in een PTT-telefooninstallatie in geschil was.
Volgens de overeenkomst tussen de PTT en de gebruiker mocht

"de installatie noch geheel noch gedeeltelijk aan derden worden verhuurd of op
enig andere wijze ter beschikking worden gesteld."

Belanghebbende had dus in zekere zin alles behalve de beschikkingsmacht over
het object. Bovendien berichtte de PTT: "Na afloop van de contractperiode van
acht jaar is het mogelijk het contract te continueren onder de voorwaarde dat PTT-
Telecom de betreffende apparatuur nog in voldoende technische staat acht en ser-
viceverlening mogelijk is". Over de bestemming van de installatie beslist dus de
PTT. De installatie kan volgens het hof desondanks als bedrijfsmiddel voor de ge-
bruiker worden gezien. De voorlopige conclusie luidt dat beschikkingsmacht - in
elk geval van deze soort - geen wezenlijk bestanddeel vormt van economische
eigendom3.

3 Anders, maar niet nader geadstrueerd, R. Russo, Recente ontwikkelingen in het begrip bedrijfsmiddel, WFR

1994~366:
"Indien bij aanschaf van een gced de volledige feitelijke beschikkingsmacht en het risico van waazdeverande-

ringen wordt verworven, verwerft de aanschaffer de economische eigendom van het desbetreffende gced."
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Het is de vraag of deze conclusie bevestiging vindt in de uitvoerige jurisprudentie
over het claimen van investeringsfaciliteiten bij de aanschaf van software.

2.3. Investeringen in software

Menig ondernemer investeert in software, of beter gezegd, menig ondernemer ver-
werft het gebruiksrecht van software. Wanneer iemand een pakket software aan-
schaft, betaalt hij geen koopsom voor een product maar hij betaalt voor de moge-
lijkheid dat hij een door een ander ontwikkeld product mag gebruiken. Vanuit het
gezichtspunt van de eigenaar van de software kan men deze transactie zien als een
vorm van ter beschikking stellen, zoals leasing er ook een is. Maar die omschrij-
ving verdient een nuancering. Waar bij leasing de lessor iets ter beschikking stelt
en zich daarmee de mogelijkheid ontneemt om het object tegelijkertijd nog aan
anderen in gebruik te geven, daar zal de leverancier van de software in principe
hetzelfde product nog onbeperkt aan derden kunnen verstrekken. Hij levert dus wel
iets, maar eigenlijk ook weer niet. Het is innerlijke tegenstrijdigheid die het Hof 's-
Gravenhage4 tot de slotsom brengt dat met het verwerven van het vertoningsrecht
van een film geen bedrijfsmiddel is verkregen.

"De consequenties van die opvatting worden het meest duidelijk indien men
uitgaat van de veronderstelling dat sprake zou zijn van een in Nederland door
een alhier gevestigde producent gemaakte film, waarvan de vertoningsrechten
tegen een som ineens (`koopsom') aan één of ineer distributeurs zijn verleend.
lndien deze film dermate succesvol is dat de producent zijn kosten reeds ziet
goedgemaakt alleen uit de van Nederlandse distributeurs geïnde `koopsommen'
zou in de opvatting van belanghebbende in totaal twee maal investeringsaftrek
casu quo WIR-premie worden verleend over een bedrag gelijk aan de produc-
tiekosten van de film.
Immers, de aan de producent verleende investeringsfaciliteiten worden niet
gecompenseerd door de fiscale gevolgen van desinvestering. De producent ver-
koopt zijn film niet, vervreemdt ook niet een deel van de economische eigen-
dom van de film en desinvesteert dus niet. Hij behoudt de auteursrechten en hij
kan steeds opnieuw in binnen- en buitenland vertoningsrechten tegen betaling
verlenen aan distributeurs. In de opvatting van belanghebbende zouden daaren-
boven de gezamenlijke distributeurs voor het totaal van de `koopsommen' aan-
spraak kunnen maken op de investeringsfaciliteiten. Een interpretatie van het
begrip bedrijfsmiddel die tot deze consequentie leidt acht het Hof onjuist."

Hiermee lijkt voor de investeringsfaciliteiten op de filmvertoningsrechten het -
spreekwoordelijke - doek te zijn gevallen, en daarmee ook voor software.

4 Door de Hoge Raad gesanctioncerd in HR 3 juli 1991, BNB 1991 193;.
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In dezelfde lijn ligt een eerdere uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch dat
bepaalt, daarin gesteund door de Hoge RaadS, dat de gebruiker van niet-exclusie-
ve software aan A, de juridische eigenaar, niet voor de economische eigendom van
een bedrijfsmiddel heeft betaald maar voor het tijdelijke gebruik ervan. Het hof
overweegt:

"dat belanghebbende (...) reeds hierom niet de zogenaamde economische
eigendom van de modulen heeft verworven, omdat zij (...) slechts een niet-
exclusíef gebruiksrecht op de modulen heeft verworven en vaststaat zowel dat
A de modulen tijdens de duur van de overeenkomsten ook zelf heeft gebezigd
als dat A tijdens de duur van de overeenkomsten en daarna bevoegd is aan der-
den gebruiksrechten van de modulen te verlenen."

Het Hof Amsterdamó oordeelt in een vergelijkbaar geval - een niet-exclusief
gebruiksrecht met beperkende bepalingen omtrent exploitatie ervan buiten de
eigen onderneming - dat de gebruiker geen recht heeft op investeringsbijdragen.

"Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat het volledige economi-
sche belang bij deze software ( de aangekochte pakketten, wbs) bij haar berust.
Belanghebbende heeft dit te minder aannemelijk gemaakt gezien haar stelling
met betrekking tot de beperkende voorwaarden bij verkoop (...)."

Het gebrek aan beschikkingsmacht - niet over de software van de juridisch eige-
naar maar over het afschrift van de software dat belanghebbende zelf verkreeg -
lijkt de belanghebbende in deze casus op te breken.

Aan de terughoudendheid die de rechter aan de dag legt waar het de verstrekking
van investeringsfaciliteiten op aangekochte software betreft, komt abrupt een einde
bij arrest van 26 oktober 1994, BNB 1995~46c~`. Aan belanghebbende is een niet
in de tijd beperkt, niet-exclusief gebruiksrecht van computerprogrammatuur ver-
strekt. Voorts wordt de beschikkingsmacht van de belanghebbende beperkt door de
voorwaarde dat de software slechts binnen het eigen bedrijf mag worden aange-
wend. Het Hof Arnhem oordeelt:

"4.2. Een in de tijd niet beperkt gebruiksrecht als het onderhavige is een
bedrijfsmiddel in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. De over-
eenkomst houdende Algemene Bepalingen betreffende Programma-Licenties
(ABL) legt het belang van bij het tempo van de economische veroudering van
het gebruiksrecht van de onder de licentie verworven programmatuur immers

S HR 27 juni 1990, BNB 19901263.
6 Hof Amsterdam, I februari I 994, V-N 9 juni 1994I1802.

103



DE BETEKENIS VAN DE BESCHIKKINGSMACHT VOOR DE ECONOMISCHE EIGENDOM

bij het accountantskantoor (belanghebbende, wbs) (...).
4.3. De omstandigheid dat het accountantskantoor de onder licentie verworven
programmatuur uitsluitend ten behoeve van zijn eigen bedrijfsvoering mag
gebruiken doet aan 's hofs oordeel niet af. De desbetreffende bepalingen in de
ABL strekken er, naar het hof aannemelijk acht, vooral toe ongeoorloofde ver-
menigvuldiging en verspreiding van de programmatuur te voorkomen en maken
geen wezenlijke inbreuk op het verleende gebruiksrecht als zodanig. Dit laatste
geldt ook voor de overige door A opgelegde voorwaarden."

Aan de juistheid van 's hofs oordeel doet volgens de Hoge Raad de omstandigheid
dat het hier een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht betreft niet af,
nu

"de bij overeenkomst bedongen voorwaarden die een beperking van het
gebruiksrecht inhouden, vooral ertoe strekken ongeoorloofde vermenigvuldi-
ging en verspreiding van de programmatuur te voorkomen."

Niet lang nadat de Hoge Raad het zojuist gememoreerde arrest heeft gewezen,
volgt HR 25 januari 1995, BNB 1995~146~`, een arrest waarvan de casus nauwe-
lijks verschilt van die van BNB 1995~46c~. Maar de uitkomst lijkt haaks te staan
op die van het eerste arrest: de koper van software verwerft direct noch indirect een
bedrijfsmiddel...

3. BESCHOUWING

Beschikkingsmacht is - zo luidt een eerste conclusie na het lezen van het arrest van
12 oktober 1983, BNB 1984~87~` - geen relevant toetsingscriterium voor de eco-
nomische eigendom. Impliciet stelt de Hoge Raad dat de omstandigheid dat een
economisch belanghebbende niet zelfstandig kan besluiten tot verkoop er niet aan
in de weg staat dat hij als economisch eigenaar kan worden beschouwd. Een beper-
king van de beschikkingsmacht, voorzover die te zien is als een beperking van

"de mogelijkheid om een object te verkopen, of anderszins aan derden ter
beschikking te stellen"

tast de economische eigendom niet aan. Een dergelijke conclusie past voiledig in
het behandelpatroon van problemen in verband met de winstbelasting. `Belang',
`economisch belang' voorop, is - net als `het risico van waardeveranderingen' - bij
uitstek een materieel-economisch begrip. De vraag hoe dat belang kan worden
geëffectueerd en via wie, en de vraag of die risico's zich ook vertalen in een wer-
kelijk resultaat, verdient niet meer dan een plaats op de achtergrond. Om dezelfde
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redenen wordt ook het kasstelsel nog slechts bij hoge uitzondering bij een winst-
belasting gehanteerd.
Een afgeleid - indirect - belang bij de waarde van het object is derhalve nog steeds
een belang dat tot economische eigendom van dat object kan bijdragen. En, in dit
verband nog wezenlijker: de bevoegdheid om te verkopen is geen conditio sine qua
non voor het zijn van economisch eigenaar. Het kenmerk van de economisch eige-
naar is dat hij het risico draagt van waardeveranderingen (en eventueel ook van het
tenietgaan), ook voorzover hij anderen nodig heeft om dat economische belang in
klinkende munt om te zetten.

Bovendien moet worden bedacht dat A, om zijn economische belang te realiseren,
in casu helemaal de beschikkingsmacht over het pand niet nodig had. Ook zonder
te verkopen, werd zijn hoofdsom immers rentedragend verhoogd - toch een vorm
van realiseren - namelijk op grond van de getaxeerde waarde in het economisch
verkeer. Maar omdat het hof van oordeel is dat A economisch eigenaar van het
pand is, terwijl hij daarover inderdaad niet kon beschikken, mag men in deze uit-
spraak toch een bevestiging lezen van het standpunt dat de economisch eigenaar
van een object niet de beschikkingsmacht over het object behoeft te hebben.
Zien we een gelijkend patroon in de jurisprudentie die er ten aanzien van de ver-
krijging van software bestaat?

De vroegste jurisprudentie7 wijst bepaald niet in die richting. Aanvankelijk zijn
hoven, daarin gesteund door de Hoge Raad, terughoudend in hun kwalificatie van
software als bedrijfsmiddel voor de gebruiker. Het keerpunt vormt, zoals geschetst,
HR 26 oktober 1994, BNB 1995~46c~`.
Aan belanghebbende is een niet in de tijd beperkt, niet-exclusief gebruiksrecht van
computerprogrammatuur verstrekt. Voorts wordt belanghebbendes beschikkings-
macht beperkt door de voorwaarde dat de software slechtst binnen het eigen bedrijf
mag worden aangewend. Het Hof Arnhem oordeelt:

"4.2. Een in de tijd niet beperkt gebruiksrecht als het onderhavige is een
bedrijfsmiddel in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. De over-
eenkomst houdende Algemene Bepalingen betreffende Programma-Licenties
(ABL) legt het belang van bij het tempo van de economische veroudering van
het gebruiksrecht van de onder de licentie verworven programmatuur immers
bij het accountantskantoor (belanghebbende, wbs) (...)
4.3. De omstandigheid dat het accountantskantoor de onder licentie verworven
programmatuur uitsluitend ten behoeve van zijn eigen bedrijfsvoering mag
gebruiken doet aan 's hofs oordeel niet af De desbetreffende bepalingen in de

7 HR 27juni 1990, BNB 1990~263; HR 3 juli 1991, BNB 1991~93'; HofAmsterdam I februari 1994, V-N 9juni
1994I1802.
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ABL strekken er, naar het hof aannemelijk acht, vooral toe ongeoorloofde ver-
menigvuldiging en verspreiding van de programmatuur te voorkomen en maken
geen wezenlijke inbreuk op het verleende gebruiksrecht als zodanig. Dit laatste
geldt ook voor de overige door A opgelegde voorwaarden."

Een in veel opzichten opmerkelijk arrest. Niet het (gedeeltelijke) belang bij de soft-
ware van de verkoper, of het (volledige) belang bij het afschrift van de software
wordt gepremieerd, maar het gebruiksrecht. Het is de enige variant waarbij de ver-
krijgende ondernemer een investering pleegt die bij de `verkopende' partij niet tot
een (gedeeltelijke) vervreemding leidt.

De vergelijking met een investering in een economisch goed dringt zich op.
Wanneer een huurder investeringen doet in het gehuurde, leidt dat ertoe dat zijn
huurrecht meerwaarde krijgt: zonder méér huur te betalen, kan hij genieten van een
object dat voor hem waardevoller is geworden. De investeringen die dat huurrecht
waardevoller maken, kunnen als zodanig niet worden geactiveerd, noch gepremi-
eerd: ze zijn voor de huurder geen bedrijfsmiddel. Ze krijgen op de fiscale balans
echter gestalte in een geactiveerd en wel te premiëren activum, het huurrecht, een
economisch goed.
De betalingen voor het gebruiksrecht van de software hebben hier veel van weg.
Het zou niet vreemd zijn als dergelijke betalingen identiek zouden worden behan-
deld.
Terug naar het arrest van 26 oktober 1994. Belanghebbende betaalde voor een
gebruiksrecht dat, omdat het gedurende en aantal jaren in het kader van een onder-
neming werd gebezigd, veel weg had van een bedrijfsmiddel. En het belang bij het
gebruiksrecht gaat alleen belanghebbende aan. Het is een oplossing die recht doet
aan het uitgangspunt dat de klant bij software doorgaans wel degelijk iets verwerft
waarvan het economische belang hem geheel aangaat, zonder dat het belang dat de
leverancier bij zijn eigendom heeft, wijziging ondergaat.
Er moet nog een - speciaal in het kader van dit hoofdstuk belangwekkend - aspect
van dit anrest nader worden bezien: de beperkingen die aan het gebruiksrecht zijn
gesteld. Is belanghebbende in zijn beschikkingsmacht over het gebruiksrecht
beperkt? Dat is onmiskenbaar het geval, maar die beperkingen worden alleen
manifest als belanghebbende het gebruiksrecht wil aanwenden buiten het kader
van zijn eigen onderneming. En zulke beperkingen tasten, volgens het hof en de
Hoge Raad, de voor de economische eigendom relevante beschikkingsmacht niet
aan, althans niet in een betekenende mate. Van een wezenlijke beperking van de
beschikkingsmacht - een beperking die een verschuiving van economisch belang
teweegbrengt en dus gevolgen kan hebben voor de economische eigendom - is, zo
leert ons dit arrest althans, alleen sprake indien de investerende ondernemer daar-
van hinder ondervindt bij het gebruik binnen zijn onderneming. Daarmee is de cir-
kel rond. We zijn weer terug bij de vraag of mijn voorlopige conclusie dat beschik-
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kingsmacht geen rol speelt wanneer we het over economische belang hebben, bij-
stelling behoeft. En dat is het geval. Beschikkingsmacht, voorzover daar onder
wordt verstaan `het vermogen om het object te verkopen ofaan derden ter beschik-
king te stellen', is niet relevant voor het bepalen van het economische belang. Maar
zodra onder ` beschikkingsmacht' ook wordt begrepen `het vermogen om het object
vrijelijk binnen het eigen bedrijf te gebruiken', dan blijkt `beschikkingsmacht' wel
degelijk mede van doorslaggevende betekenis te zijn.

Gooit het arrest van 25 januari 1995, BNB 1995I146~` deze verse, op het arrest van
26 oktober 1994, BNB 1995~46c~` gebaseerde theorie weer geheel overhoop?
Het verschil in uitkomst is inderdaad frappant, namelijk tegengesteld. Het een en
ander heeft evenwel niets van doen met de beschikkingsmacht. Om dat te illustre-
ren, volgt hierna een analyse van BNB 1995I146~`, waarmee ik slechts beoog dui-
delijk te maken, dat in het standpunt van de Hoge Raad ten aanzien van invulling
en betekenis van het begrip `beschikkingsmacht' geen wijziging is gekomen.

In zijn uitspraak van 16 december 1992, opgenomen onder HR 25 januari 1995,
BNB 1995I146~`, onthoudt het Hof Amsterdam aan een ondernemer de WIR over
de koopsom van niet-exclusieve software die door de juridisch eigenaar daadwer-
kelijk aan derden in gebruik was gegeven. Het hof oordeelt:

"Uit deze tussen partijen vaststaande feiten leidt het Hof af dat de waarde van
de software meer omvat dan de waarde van het aan belanghebbende toekomen-
de gebruiksrecht. Belanghebbende loopt wat deze meerwaarde betreft in het
geheel geen risico op positieve dan wel negatieve waardemutaties. Een en ander
kan tot geen andere gevolgtrekking leiden dan dat belanghebbende niet het vol-
ledige economische belang bij de software heeft verworven en mitsdien niet
kan worden aangemerkt als economisch eigenaar daarvan."

Dit onderdeel van de uitspraak wijkt in feite niet veel af van verschillende hofuit-
spraken die stammen uit de periode voorafgaand aan BNB 1995~46c~`. We zien de
eigendomsrechten van de softwareproducent, we constateren dat de koper van de
software belang bij die software heeft gekregen. Maar omdat niet al het belang is
verkregen - de producent kan de software nog aan anderen ter beschikking stellen
- is op de fiscale eigendom van de producent (de juridische eigendom plus enig
economisch belang omvattend) geen inbreuk gemaakt. Hij mag zijn software, als
juridisch eigenaar met economisch belang, onveranderd blijven activeren. De
koper heeft geen bedrijfsmiddel verworven.

Heeft belanghebbende niet het gehele economische belang bij de software, wat valt
er te zeggen over belanghebbendes economisch belang bij het afschrift van de soft-
ware, het pakket dat zij heeft gekregen? Belanghebbende heeft recht op een jaar-
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lijkse upgrading en bij beschadiging ontvangt zij een nieuwe versie.

"Op grond van vorennoemde vaststaande feiten en op grond van de inhoud van
vorennoemde bepalingen van de licentieovereenkomst is het hof van oordeel
dat belanghebbende niet het gehele risico loopt ten aanzien van verlies of
beschadiging van het bij haar in gebruik zijnde afschrift. Een en ander leidt tot
de gevolgtrekking dat belanghebbende evenmin het volledige economische
belang bij het afschrift heeft verworven. De inhoud van de licentieovereen-
komst geeft steun aan dit oordeel."

Omdat belanghebbende noch bij de software, noch bij het afschrift van de software
het volledige economische belang heeft verworven - de leverancier zorgt er door
middel van de upgrading voor dat het programma bij de tijd blijft (voorwaarde G
3) en loopt daarmee het risico van economische veroudering - verwerft zij geen
bedrijfsmiddel, maar huurt zij er een. Dit standpunt wordt vervolgens door de
Hoge Raad bevestigd:

"3.2. Het Hof heeft geoordeeld dat omdat in casu sprake is van een niet-exclu-
siefgebruiksrecht, dat blijkens de inhoud van de licentie-overeenkomst in ruim-
te (voorwaarde A 2 van die overeenkomst) en in tijd (voorwaarde G 3 van die
overeenkomst) beperkt is, de door belanghebbende gedane betaling ad f 513
000 niet kan worden aangemerkt als investering in een bedrijfsmiddel.
3.3. Dit oordeel wordt door de middelen tevergeefs bestreden.
Indien een ondernemer van een derde het recht verkrijgt tot het gebruik van
door deze derde tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding ter beschikking
gestelde computerprogrammatuur, zijn de jaarlijks te betalen bedragen niet aan
te merken als aanschaffingskosten van een bedrijfsmiddel, doch als betalingen
die staan tegenover het jaarlijks aan de programmatuur ontleende nut, zodat te
dien aanzien geen sprake is van verplichtingen in de zin van artikel 61a, lid 1,
(tekst 1985) van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Indien in zodanig geval
de ondernemer bovendien ten tijde van de verkrijging van het recht aan degene
die hem dat recht ter beschikking stelt, een vergoeding ineens is verschuldigd,
dient ook het aldus te betalen bedrag te worden aangemerkt als een vergoeding
voor het genot van de programmatuur, en is ook te dier zake geen sprake van
het aangaan van verplichtingen ter zake van de aanschaffing van een bedrijfs-
middel, als bedoeld in voormeld artikel 61 a."

Is er geen bedrijfsmiddel verworven, dan is het de gebruiker ter beschikking
gesteld en zijn de betaalde bedragen niet te beschouwen als aankoopsom maar als
huurbetalingen.

De lijn die de rechter eerder uitzette met BNB 1995~46c~` wordt niet doorbroken
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door het later gewezen arrest van 26 januari 1995, BNB 1995I146~`. Omdat de
leverancier verplicht was tot upgrading van de geleverde software, constateerde het
hof dat belanghebbende van niets - noch van de software, noch van het afschrift
van de software, noch van het gebruiksrecht - volledige economische belangheb-
bende was en dat hij derhalve ook nergens economisch eigenaar van was.
Het totaal verschillende eindresultaat van BNB 1995~46c~` en BNB 1995~146~
wordt dus niet - zoals Russo stelts - veroorzaakt door een verschil in de mate
waarin de beschikkingsmacht is beperkt, maar in het economische belang bij het
gebruiksrecht dat in beide casus verschilde.
Anders oordeelt Slot overigens in zijn noot onder BNB 1995~146~`. Hij ziet tussen
beide casus geen verschil:

"Aannemelijk is dat de gebruiksrechten in beide vorenvermelde situaties op
dezelfde wijze in de onderneming functioneren en dat het maken van onder-
scheid naar gelang, naast de betaling ineens, wel of geen periodieke vergoedin-
gen zijn overeengekomen, langs de kern van de kwestie heengaat."

Het gaat inderdaad niet aan, het al dan niet zijn verschuldigd van een vaste perio-
dieke vergoeding van beslissende betekenis te achten. Daarvoor verschilt de beta-
ling ineens in essentie te weinig van een reeks vaste periodiek verschuldigde ver-
goedingen. Het verschil in uitkomst van de twee arresten vindt echter naar mijn
oordeel niet zijn oorsprong in het al dan niet zijn verschuldigd van periodieke ver-
goedingen, maar, zoals gezegd, in de omstandigheid dat de juridisch eigenaar van
de software in het ene geval wel - via zijn verplichting om upgradings (het middel
tegen economische veroudering) te verzorgen - en in het andere geval geen belang
had bij de ter beschikking gestelde software.
Overigens is Slot niet alleen van oordeel dat de beide casus een gelijke uitkomst
verdienen, hij acht het ook onjuist om bij de gebruiker een bedrijfsmiddel te con-
stateren. De gebruiksrechten verschillen daarvoor te weinig van de rechten van
huurders-in-het-algemeen.
Met het vraagstuk rond de betekenis van beschikkingsmacht heeft dit alles niets
van doen. In dit arrest is niet de rol van de beschikkingsmacht bepalend, maar die
van het economische belang. Het arrest wordt hier alleen aangehaald omdat het -
op het eerste gezicht - zo in tegenspraak lijkt met het eerder gewezen en voor de
beschikkingsmacht wel betekenisvolle arrest van 26 oktober 1994, BNB
1995~46c~`.

8 R. Russo, Fiscale systeemanalyse van betalingen voor software, WFR I9951698.
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4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Aan het begin van dit hoofdstuk werd `beschikkingsmacht' gedefinieerd als

"de macht om over de bestemming van het object beslissingen te nemen, om het
te behouden, te verkopen of ter beschikking te stellen."

De vraag die opkwam luidde: "staat de omstandigheid dat een economisch belang-
hebbende over een object geen beschikkingsmacht heeft, er aan in de weg dat hij
als economisch eigenaar wordt gezien?
De volle eigenaar - de juridisch en economisch eigenaar - heeft de macht om het
object te behouden, te verkopen of ter beschikking te stellen. Hij geldt als fiscaal
eigenaar. De economisch eigenaar verschilt slechts in één opzicht van de volle
eigenaar: hij mist de juridische eigendom, en daarmee het recht om het object te
verkopen. Verkopen, dat kan alleen de juridisch eigenaar. De economisch eigenaar
kan dus van nature niet `beschikken' in de zin van `besluiten tot verkoop'. Uit de
omstandigheid dat de `economische eigendom', ondanks dit manco, een plaats
binnen de fiscaliteit heeft verkregen, en zelfs fiscaal als `eigendom' wordt
beschouwd, mag worden afgeleid dat deze beperking van de beschikkingsmacht
aan het verkrijgen van de fiscale eigendom kennelijk niet in de weg staat.
Het één en ander wordt bevestigd in de jurisprudentie die tot stand is gebracht met
betrekking tot de beschikkíngsmacht. Ik noem HR 12 oktober 1983, BNB
1984~87~`, waarin de rechter impliciet stelt dat de omstandigheid dat een econo-
misch belanghebbende niet zelfstandig kan besluiten tot verkoop er niet aan in de
weg staat dat hij als economisch eigenaar kan worden beschouwd. Wanneer men
de jurisprudentie ten aanzien van de economische eigendom van software in ogen-
schouw neemt, blijkt ook dat de rechter - na enige omzwervingen te hebben
gemaakt, weliswaar - beperkingen van de beschikkingsmacht buiten de onderne-
ming van de gebruiker ziet als beperkingen die

`...geen wezenlíjke inbreuk [maken] op het gebruiksrecht als zodanig."

Een beperking van de mogelijkheid om de software buiten de onderneming te
gebruiken (andermaal: te verkopen of ter beschikking te stellen), vormt geen
belemmering om als economisch eigenaar van de software te kunnen worden
beschouwd.
Daarmee vormt de jurisprudentie over de eigendomsvraag bij soflware één geheel
met de overige jurisprudentie ten aanzien van beschikkingsmacht. Een - materieel-
economisch - beeld dat zich in veel rechtspraak met betrekking tot de winstsfeer
laat herkennen.

`Beschikkingsmacht' blijft echter nog wel degelijk een essentieel toetsingscriteri-
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um bij het beantwoorden van de vraag of er sprake is van economische eigendom.
Is een ondernemer beperkt in de mogelijkheid om binnen zijn onderneming over
het bedrijfsmiddel te beschikken, dan kan hij zich geen economisch eigenaar van
het bedrijfsmiddel noemen. Het is een toetsingscriterium dat niet zozeer bestaat
naast `het belang bij waardeontwikkelingen', maar er onderdeel van is.
Beschikkingsmacht bepaalt mede de omvang van het economische belang, het
belang bij waardeontwikkelingen.
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~Ioofdstuk 7

De rol van de economische levensduur in het
kwalificatievraagstuk

1. INLEIDING

Wanneer de rechter zich bij het kwalificeren van leasecontracten voor de vraag ziet
gesteld of het economische belang bij een object (nagenoeg) geheel bij de gebrui-
ker is komen te berusten, vraagt hij zich in het algemeen eerst af wat de economi-
sche levensduur is van het object. Niet elke rechter doet dat overigens om dezelf-
de reden. Soms vergelijkt hij die economische levensduur met de vaste leaseperi-
ode om zich een oordeel te kunnen vormen over de verwachte waarde van het
object aan het eind van die vaste leaseperiode. En soms vergelijkt hij de economi-
sche levensduur met de vaste leaseperiode omdat, wanneer beide perioden nauwe-
lijks van elkaar zouden verschillen, het gehele economische belang wel eens zou
kunnen worden geacht te berusten bij de lessee.
In dit hoofdstuk wil ik stilstaan bij twee vragen die opkomen bij het beoordelen van
die economische levensduur. In de eerste plaats verdient de vraag aandacht welke
betekenis de rechter aan de economische levensduur hecht wanneer die niet lijkt te
verschillen van de vaste leaseperiode. In de tweede plaats ga ik nader in op de
vraag of in kwalificatievraagstukken terecht zo'n prominente rol is toebedeeld aan
de verwachte economische levensduur. Wat is dat eigenlijk: `economische levens-
duur'? En het antwoord op die vraag gevende: zou het niet meer voor de hand lig-
gen om in het kwalificatievraagstuk wat meer aandacht te geven aan de technische
levensduur?

2. DE ECONOMISCHE LEVENSDUUR IN DE JURISPRUDENTIE

Wanneer rechters de vraag krijgen voorgelegd of de huurder dan wel de verhuur-
der van een object de fiscale eigendom heeft, nemen zij altijd de economische
levensduur in beschouwing. Het hof overweegt voorafgaand aan het Lease-arrest
ten aanzien van het eerste contract, waarin een - gelet op de verwachte restwaarde
- voordelige koopoptie is opgenomen:
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"dat belanghebbende (de leasemaatschappij, wbs) ten gevolge van deze met R
gesloten overeenkomst en gelet op de bij het aangaan daarvan geschatte econo-
mische levensduur van de computerinstallatie van drie jaren, van de aanvang af
het economisch belang bij de desbetreffende computerinstallatie nagenoeg
geheel heeft overgedragen aan R;"

En met betrekking tot het tweede contract, waarbij de lessee geen koopoptie had
en het object dus in principe na twee jaar weer aan de lessor zou worden opgele-
verd, oordeelt het hof:

"dat voor de periode volgend op de vaste leaseperiode met betrekking tot deze
computer niets met R is overeengekomen; dat de geschatte economische
levensduur van deze computer drie jaren bedraagt, zodat na ommekomst van
twee jaren belanghebbende naar verwachting naast haar juridische eigendom
nog een aanmerkelijk economisch belang heeft bij deze computerinstallatie;"

Voor een vergelijkbare situatie wijs ik op een geschil dat door het HofAmsterdaml
werd beslecht2. Het hof moest oordelen over de vraag of het economische belang
bij een telefooninstallatie volledig bij de huurder ervan was komen te liggen.

"Het Hof acht aannemelijk dat de contractsduur is afgestemd op de economi-
sche levensduur. De stelling van de inspecteur dat het restwaarderisico voor een
wezenlijk deel bij de PTT ligt, wordt verworpen. Het economische belang is in
feite bij belanghebbende komen te liggen;"

Bij leasecontracten die een koopoptie bevatten, gebruikt de rechter de verwachtin-
gen ten aanzien van de economische levensduur om de restwaarde na afloop van
de vaste leaseperiode te schatten. Hij doet dat om die restwaarde te kunnen verge-
lijken met de uitoefenprijs van de koopoptie. Is die verhouding scheef - zoals bij
het eerste contract - dan is het op voorhand reeds duidelijk dat de optie altijd zal
worden uitgeoefend. In zo'n situatie komt de rechter tot de slotsom dat er geen
sprake is van operational lease.
Ook bij leasecontracten zonder koopoptie is de economische levensduur een rele-
vante factor. In die situatie gebruikt de rechter de verwachtingen ten aanzien van
de economische levensduur eveneens om de verwachte restwaarde na afloop van

l Hof Amsterdam van 22 juni 1993, VN 1993I3357.
2 Zie ook Hof Amsterdam 19 oktober 1993, FED 1994~89, evenzeer handelend over een telefooninstallatie van
de PTT. Het hof overweegt dat de telefooninstallatie voor een periode van 8 jaar ter beschikking is gesteld, met
de mogelijkheid van verlenging met maximaal twee maal één jaac Deze periode blijkt ten minste gelijk te zijn aan
de verwachte economische levensduur.

"Het vorenoverwogene impliceert dat de stelling van de inspecteur dat het restwaarderisico bij de PTT ligt,
door het hof wordt verworpen."
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de vaste leaseperiode te bepalen. Nu echter is hij slechts geïnteresseerd in de abso-
lute grootte van de restwaarde. Is die restwaarde substantieel, dan heeft de lessor
nog voldoende economisch belang om zich fiscaal eigenaar te mogen noemen.
Komt de vaste leaseperiode overeen met de economische levensduur, dan is de
restwaarde verwaarloosbaar. Aan de lessee - die, zoals hiervoor is aangegeven,
gedurende de vaste leaseperiode het economische belang heeft - komt dan het
gehele economisch belang toe

3. BESCHOUWING

3.1. Kanttekeningen bij de `verwachte' economische levensduur

Rechters vormen zich aan de hand van de verwachtingen omtrent de economische
levensduur een oordeel over de verwachte restwaarde. Als de verwachte
restwaarde gering of verwaarloosbaar is, dan lijkt dat in de weg te staan aan de
kwalificatie van het contract als operational lease. Hetzelfde geldt voor contracten
waarbij een koopoptie is bedongen en die een uitoefenprijs kent die beduidend
onder de verwachte restwaarde ligt.
Bij contracten zonder koopoptie heeft de verhuurder die na de vaste huurperiode
een object terugkrijgt dat naar verwachting nog maar 20~o van de kostprijs waard is
- althans zo lijkt het - een (te) gering belang bij de verdere waardeontwikkeling
om zich fiscaal eigenaar te kunnen noemen. Het effect van een verdere ( verwach-
te) waardedaling is inderdaad verwaarloosbaar, namelijk slechts 20~0. Echter, de
verhuurder heeft niet alleen belang bij de verdere verwachte waardeontwikkeling
(van 20~o naar nihil), hij loopt ook het risico dat de waardeontwikkeling van het
object anders dan verwacht verloopt. Is die onverwachte waardeontwikkeling
negatief - de restwaarde blijkt niet 2a~o maar nihil te zijn - dan is dat risico nog
steeds gering. Maar de kans op een positieve waardeontwikkeling brengt een veel
groter economisch belang met zich mee, namelijk een in principe onbeperkt
belang. In concrete, reële termen: de verhuurder loopt de kans dat het object gedu-
rende de vaste huurperiode niet tot 20~o in waarde is gedaald, maar tot 150~0. Dat
risico, dat belang, dat raakt de verhuurder.
Dat risico maakt ook dat callopties met een in verhouding tot de verwachte
restwaarde zeer voordelige uitoefenprijs, niet per definitie behoeven te worden uit-
geoefend. De conclusie dat bij dwingende callopties het economische belang van
aanvang af aan de lessee is overgedragen3, zou dan te snel zijn getrokken.

Rechters lijken in geschillen over de economische eigendom geen rekening te hou-

3 De conclusie van Hof Amsterdam, voorafgaand aan het Lease-arrest, getrokken ten aanzien van het eerste lea-
secontract.
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den met het belang bij de mogelijk onverwachte waardeontwikkeling. Het past vol-
ledig in mijn beeld dat zij bij het waarderen van de feiten uitgaan van de objectie-
ve verwachtingen die bestaan omtrent de feiten bij het aangaan van het leasecon-
tract. Telkens wanneer een rechter zich bij het kwalificeren van leaseovereenkom-
sten op gegevens moet baseren die pas in de toekomst te bepalen zijn, doet hij dat
door uit te gaan van `verwachtingen' en `aannames'.
Als wordt geconcludeerd dat een lessee zeker zal opteren, wordt uitgegaan van de
normaliter verwachte economische levensduur, de redelijkerwijs te verwachten
restwaarde en de verwachte continuïteit in de bedrijfsvoering van de lessee. Andere
elementen worden niet in beschouwing genomen. De vraag of de lessee nog wel
bestaat op het moment van uitoefening, wordt niet gesteld. De eerder opgeworpen4
en ietwat gedateerde vraag

"En de Russen dan: Wat doet de lessee als zij komen?"

mag ook onbeantwoord blijven.

Laat de rechter andere methoden toe om de feiten te waarderen, dan haalt hij argu-
menten binnenboord die met elkaar gemeen hebben dat zij dikwijls van een hoog
theoretisch gehalte zijn. Er zijn immers maar weinig ontwikkelingen te bedenken
die zich in theorie niet kunnen voordoen. Bij een materiële benadering - en die
wordt in de jurisprudentie consequent gehanteerd - past het om alleen rekening te
houden met de meest reële verwachtingen. Dat een absoluut niet irreële kans dat
een object in negen jaar tijd niet tot 20~o in waarde daalt maar slechts tot 150~0, wordt
veronachtzaamd in dit kader, is de prijs die de rechter voor zijn hanteerbare beoor-
delingssysteem heeft willen betalen.

3.2. Kritische kanttekeningen bij het gebruik van de `economische levens-
duur' als maatstaf

3.2.1. .Naareen alternatiefvoor de gangbareuitleg van het begrip `economische
lever:sduur'

Hiervoor is gesproken over de gewoonte om de vaste leaseperiode te vergelijken
met de verwachte economische levensduur. Het is goed om deze tijdstoets aan te
leggen. Het is alleen de vraag of we bij die tijdstoets moeten uitgaan van het begrip
`economische levensduur' zoals dat in de fiscaliteit pleegt te worden gehanteerd.
`Technische levensduur' is een objectief begrip: het object, bij wie dan ook in
gebruik, kan in technische zin een bepaalde tijd mee gaan. Langer is het niet meer

4 W. Bruins Slot, De Leaseregeling, de aanschrijving en de toekomst van de Technolease, WFR 1994II303.
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bruikbaar. `Economische levensduur' daarentegen is een subjectief begrip.

"Economische levensduur is de tijdsduur gedurende welke het productiemiddel
zijn functie in de onderneming vervult, resp. zal vervullen. Deze tijdsduur
wordt bepaald door de ondernemer zelf: alleen hij beslist wanneer een bepaald
productiemiddel wordt geïnstalleerd en wanneer het buiten gebruik wordt
gesteld; de bepaling van de economische levensduur is dus, evenals andere
beslissingen, afhankelijk van de ondernemersdoelstellingens."

Hofstra definieert `economische levensduur' als

"de periode waarin het bedrijfsmiddel geacht kan worden nut voor de onderne-
ming te kunnen afwerpen6."

Welke `onderneming' moeten we nu in beschouwing nemen om de economische
levensduur te bepalen? Bezien we dan de onderneming van de lessor, die van de
lessee of die van een ander?
Volgens de staatssecretaris van Financiën gaat het om de economische levensduur
van het object binnen het bedrijf van de lessee. Zie hiervoor het vraag- en ant-
woordbesluit van 20 juli 2001 ~, met name onderdeel 5:

"5. Vraag: Wat wordt verstaan onder het begrip "geschatte economische levens-
duur"?
Antwoord: Onder geschatte economische levensduur wordt verstaan de - bij het
sluiten van het leasecontract - geschatte levensduur waarin het object verant-
woord economisch kan functioneren in het bedrijf van de lessee."

Waarom is men zo geïnteresseerd in de economische levensduur van het object
binnen de onderneming van de lessee? Men wil weten of de lessee gedurende de
vaste leaseperiode alle nutseenheden heeft verbruikt. Of inen wil bezien of de uit-
oefenprijs van de eventueel overeengekomen calloptie juist is. Als die uitoefenprijs
l00~o van de kostprijs is en de economische levensduur van het object is voor 900~0
verstreken, dan is die optie reëel. De lessee zal niet op voorhand zeker kopen, want
een uitoefenprijs van l00~o voor een object dat nog maar l0a~o van zijn economische
levensduur voor de boeg heeft, is niet echt voordelig.

Zoals eerder werd aangegeven is de economische levensduur van een bedrijfs-
middel niet alleen objectgebonden: zij wordt mede bepaald door de omgeving, de

5 Encyclopedie van de Bedrijfseconomie, Kluwer 1984.
6H.J. Hofstra en L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting, vijfde druk, blz. 244, Kluwer, Deventer.
7 nr. RTB 2001~2503, V-N 2001~41.13.
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wensen en de mogelijkheden van de ondernemer die het bedrijfsmiddel in zijn
onderneming gebnaikt. Mobach en Sillevisg geven het volgende voorbeeld van een
omstandigheid die de economische levensduur van een bedrijfsmiddel bepaalt.

"Een ondernemer heeft een bedrijfsmiddel dat een boekwaarde heeft van
f 20.000,-. Hij kan een soortgelijk bedrijfsmiddel kopen voor eveneens
f 20.000,-, maar dat bedrijfsmiddel zal hem in vergelijking met het bedrijfs-
middel dat hij bezit gedurende de gebruiksduur een
f 15.000,- hogere opbrengst opleveren. Voor hem zal de gebruikswaarde van
het oude bedrijfsmiddel dan nog maar f 5.000,- zijn. Wordt het verschil
f 20.000,- of hoger, dan is het bedrijfsmiddel bedrijfseconomisch versleten. Het
moet worden afgestoten en vervangen, het is zelfs mogelijk dat eerder tot ver-
vanging wordt overgegaan, indien namelijk het bedrijfsmiddel in ons voorbeeld
bij verkoop meer dan f 5.000,- opbrengt."

Alleen al uit die laatste volzin van het aangehaalde voorbeeld blijkt dat een object
na afloop van de `economische levensduur' (i.c. de periode waarin het bedrijfs-
middel op bedrijfseconomische gronden rendabel kan worden ingezet in de onder-
neming van de eerste eigenaar) nog wel degelijk waarde kan hebben.
De indruk bestaat dat rechters, wanneer zij het begrip `economische levensduur'
hanteren in leasevraagstukken, ervan uitgaan dat bedrijfsmiddelen aan het einde
van hun economische levensduur geen waarde meer hebben9. Zij nemen aan dat,
wanneer de lessee gedurende de door hem geschatte economische levensduur least,
het ook de lessee is die alle in het object besloten nutsprestaties benut en dus het
volledige economische belang bij het object heeft. De rechter veronachtzaamt het
feit dat een subjectief bepaalde indirecte opbrengstwaarde van het object niets zegt
over de objectief bepaalde directe opbrengstwaarde ervan.

Wat kunnen wij zeggen van een optie van l00~0, een uitoefenprijs die overeenkomt
met de geschatte indirecte opbrengstwaarde van het object bij de lessee. De rech-
ter zal zeggen: "het is geen dwingende optie". Maar als de directe opbrengstwaarde
- omdat het object voor een andere ondernemer nog zeer wel langer van nut kan
zijn - nu eens 200~o is, zal die optie dan nog steeds niet urgerend zijn?
Het moge duidelijk zijn: een lessee die er geen brood in ziet om het object voor
l00~o te kopen om het in eigen bedrijf verder te exploiteren, zal de optie niet uitoe-
fenen. Maar wie laat een kans onbenut om een object te kopen voor l00~0 om het
tezelfdertijd op de markt door te verkopen tegen 200~0? Een economisch denkende

8 H. Mobach en L.W. Sillevis, Cursus Belastingrecht, Inkomstenbelasting, onderdeel 2.2.15.D.d.
9 Een sprekend voorbeeld van deze denktrant vinden we in beide hiervoor aangehaalde uitspraken van Hof
Amsterdam m.b.t. de WIR-claims van huurders van PTT-telefooninstallaties, uitspraken van 22 juni 1993, V-N
1993~3357 en van 19 oktober 1993, FED 1994189.
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lessee zal dus altijd uitoefenen. In het begin constateerde ik al dat rechters bij het
beoordelen van leasecontracten, bij het beoordelen van de vraag of een lessee een
optie zal uitoefenen, (outer economische criteria aanleggen: levert het uitoefenen
de ondernemer voordeel op of niet?
Wanneer het object na afloop van de economische levensduur zoals die is bepaald
bij de eerste lessee, nog door anderen op een economisch verantwoorde wijze kan
worden geëxploiteerd, voldoet het begrip `economische levensduur binnen de
onderneming van de lessee' niet als toetsingscriterium.
De technische levensduur voldoet overigens evenmin per definitie. Het staat
immers geenszins vast dat een object dat een technische levensduur heeft van twin-
tig jaar, na vijftien jaar door een ondernemer nog op een economisch verantwoor-
de wijze kan worden benut. De marktwaarde - en daarnaar zijn we uiteindelijk op
zoek - kan voor het eind van de technische levensduur al tot nihil zijn gedaald.

Bij het kwalificeren van leasecontracten mag de verhouding tussen de vaste lease-
periode en `de economische levensduur van het object binnen de onderneming van
de lessee' niet meer beslissend zijn. De methode waarbij de vaste leaseperiode
wordt vergeleken met de periode waarbinnen het object op economisch verant-
woorde wijze kan worden gebruik `in de onderneming van wie dan ook', verdient
de voorkeur. Naar mijn mening moet de economische levensduur een relevant toet-
singscriterium blijven. Echter, de subjectieve economische levensduur moet plaat-
smaken voor een objectieve economische levensduur.

Met nadruk moet worden gezegd dat het er mij niet om te doen is het begrip
`levensduur' anders te definiëren. Elders in de fiscale praktijk leidt het begrip `eco-
nomische levensduur' en de uitleg die eraan wordt gegeven, niet tot problemen.
Alleen bij het kwalificeren van leaseovereenkomsten kan men niet uit de voeten
met de uitleg die de staatssecretaris aan het begrip `economisch levensduur' geeft.
De afschrijving bijvoorbeeld, kan zeer wel worden gebaseerd op de economische
levensduur zoals die normaliter wordt gedefinieerd. Afschrijving wordt gebaseerd
op de periode waarin het bedrijfsmiddel binnen de onderneming van de eigenaar
wordt gebruikt. Maar de hoogte van de afschrijving wordt door méér bepaald dan
door de termijn. Ook de restwaarde is bepalend voor de omvang van de afschrij-
ving. Die restwaarde is uiteraard niet de waarde van het object voor de huidige
eigenaar, maar de waarde die een ander ervoor over heeft. Die (markt)waarde
speelt dus wel een voorname rol bij de afschrijving op basis van de geschatte eco-
nomische levensduur, anders dan bij de kwalificatie van leasetransacties.

3.2.2. Het laten vervallen van `de economische levensduur' als toetsingscriteri-
um

Men kan zich overigens afvragen of de tijdstoets uberhaupt zinvol is. Het lijkt erop
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dat operational leasecontracten aan twee op elkaar lijkende voorwaarden moeten
voldoen. Enerzijds mag er niet worden geleast gedurende de gehele economische
levensduur, anderzijds moet het object na afloop van de vaste leaseperiode nog een
substantiële waarde vertegenwoordigen. De mij bekende praktijk laat zien dat
objecten die niet gedurende de gehele verwachte economische levensduur worden
geleast, na afloop van de vaste leaseperiode een substantiële waarde hebben, en
vice versa. Voldoet de lease aan de ene voorwaarde (de periode), dan wordt tevens
per definitie ook aan de andere (de waarde) voldaan.
Het ontmoet naar mijn oordeel geen bezwaar om de tijdstoets - als zijnde de minst
verifieerbare - te laten vervallen. We kunnen ons beperken tot het aanleggen van
een waardetoets: bezien moet worden of het object na afloop van de vaste leasepe-
riode nog een substantiële (markt)waarde heeft en - in het geval het een leasecon-
tract met een optie betreft - hoe de calloptie zich verhoudt tot de (markt)waarde.
Ook indien men voor deze wijziging kiest, blijft de in dit hoofdstuk uitgevoerde
exercitie relevant: het aansluiten bij de marktwaarde is een direct gevolg van het
pleidooi om de tot dusverre gehanteerde subjectieve waarde - de waarde van het
object binnen de onderneming van de lessee op basis van de verwachte economi-
sche levensduur aldaar - als maatstaf te verwerpen.

4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Bij de kwalificatie van leasecontracten speelt `de economische levensduur' indirect
een belangrijke rol. Aan de hand van de economische levensduur wordt bepaald of
het object na afloop van de vaste leaseperiode nog een substantiële waarde heeft.
Tevens wordt duidelijk of de eventuele koopoptie - gelet op de middels de econo-
mische levensduur te bepalen restwaarde - reëel is.
Het bovenstaande verdient enige nuancering. Bij het kwalificeren van leasetransac-
ties speelt niet zozeer `de economische levensduur' een rol, maar `de redelijkerwijs
te verwachten economische levensduur'. De werkelijke economische levensduur is
niet van belang. Met zijn keuze voor `de redelijkerwijs te verwachten economische
levensduur' sluit de rechter zich af voor alle mogelijke theoretische gebeurtenissen
die de werkelijke levensduur zouden kunnen beïnvloeden. Het is andermaal een
uiting van een materieel-economische benaderingswijze van het kwalificatievraag-
stuk.
Het gebruik van het begrip `economische levensduur' en de uitleg die gewoonlijk
aan dit begrip wordt gegeven, leidt bij het kwalificeren van leasetransacties tot
onjuiste beslissingen indien het leasecontract een vaste leaseperiode kent die gelijk
is aan die verwachte economische levensduur van het object binnen de onderne-
ming van de lessee. Het is constante jurisprudentie dat onder deze omstandigheden
de lessee wordt geacht al het economische belang te hebben gekregen. Aangegeven
is dat waarde voor anderen dan voor de lessee nog aanmerkelijk kan zijn. Er is dan

120



SAMENVATTING EN CONCLUSIES

niet alleen nog restwaarde, er is dan ook nog belang bij restwaarde. Onder die
omstandigheden zou niet mogen worden aangenomen dat het economische belang
bij het leaseobject van de aanvang af is overgedragen aan de lessee.
Deze constatering heeft ook betekenis voor het antwoord op de vraag ofeen koop-
optie een uitoefenprijs kent die per definitie lager is dan de te verwachten
restwaarde.
Het begrip `economische levensduur' dient in het kader van het kwalificeren van
leasecontracten dan ook te worden opgevat als `de objectieve economische levens-
duur'.
Ten slotte is uiteengezet dat men het begrip `economische levensduur' als toet-
singscriterium voor leaseovereenkomsten kan missen. Het wordt enkel en alleen
gebruikt om inzicht te krijgen in de restwaarde. Die restwaarde kan ook langs een
andere weg - direct - worden ingeschat. Discussies over de altijd moeilijke vraag
naar de `te verwachten economische levensduur' behoren dan tot het verleden.
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Hoofdstuk 8

Leasecontracten waarbij meer dan twee partijen
zijn betrokken

L 1NLEIDING

In het voorgaande is er steeds van uitgegaan dat bij de leasetransacties twee partij-
en zijn betrokken: de lessor en de lessee. De lessor is dan juridisch eigenaar en het
economische belang berust bij de lessee ofbij lessor én de lessee. In werkelijkheid
zijn bij veel leaseovereenkomsten meer partijen betrokken. Deze overeenkomsten
zijn in twee groepen te verdelen. Enerzijds zien we overeenkomsten waarbij de
juridische eigendom bij één partij berust en het economische belang bij de overige
partijen. Anderzijds komt het vaker voor dat naast de andere partijen ook de juri-
disch eigenaar nog een deel van het economische belang heeft.
De betrokkenheid van meer partijen dan de lessor en de lessee alleen, kan ten min-
ste drie oorzaken hebben: een terugkoopgarantie van de zijde van de leverancier
(de putoptie), natrekking en de wens van de lessor om de door hem verworven
objecten te laten financieren.

2. MEERPARTIJENLEASES

2.1. De meerpartijenlease die zijn oorzaak vindt in optieverlening

Als standaardvoorbeeld van een meerpartijenlease kan de situatie dienen waarin de
lessor~juridisch eigenaar een calloptie heeft verstrekt aan de lessee, en bij een derde
partij I een putoptie heeft bedongen. De putoptie geeft hem de zekerheid dat hij
nooit tegen zijn zin met het object blijft zitten: hij beperkt daarmee zijn negatieve
restwaarderisico of sluit het zelfs uit. Hebben put- en calloptie eenzelfde uitoefen-
prijs, dan is het economische belang verdeeld over twee partijen2: de lessee als

I De derde partij die wordt ingeschakeld om het restwaarderisico van de lessor af te dekken, is veelal de leve-
rancier. En dat is niet zonder reden. De leverancier immers zal er vaak veel voor voelen ook de tweedehands-
markt in zijn producten te onderhouden. Voor het geval de lessee niet opteert voor koop, heeft de lessor dan het
recht om het object tegen een vooraf bepaalde prijs over te dragen aan de leverancier.
2 Zie hiervoor uitgebreid het onderdeel 4l5: Opties en economisch belang.
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gebruiker~calloptiehouder en de leverancier als schrijver van de putoptie.
Verschillen de beide uitoefenprijzen, dan heeft ook de lessor nog enig economisch
belang bij de waardeontwikkeling en zijn er derhalve drie economisch belangheb-
benden, waaronder de juridisch eigenaar.

Voorbeeld l: drie partijen met alle drie een economisch belang.
Een vrachtauto met een kostprijs van ~ 100.000,- wordt geleast voor zes jaar.
Na afloop van deze termijn heeft de lessee het recht de truck te kopen voor een
bedrag van ~ 40.000,-. Maakt de lessee geen gebruik van deze koopoptie, dan
heeft de lessor het recht de auto over te dragen aan de leverancier voor
~ 30.000,-. Het gevolg van deze situatie is dat de waardeontwikkeling boven de
~ 40.000,- de lessee aangaat, terwijl in het geval waarin de waarde van het
object daalt beneden de E 30.000,- het de leverancier is die daarvan de gevol-
gen draagt.
Schommelt de waarde tussen beide uitoefenprijzen, dan zijn de gevolgen van
die fluctuatie voor rekening van de lessor.

Voorbeeld 2: drie partijen, waarvan er slechts twee economisch belang hebben.
In een driepartijenlease kan het economische belang ook zijn verdeeld over
twee contractpartners. Het hierboven gegeven voorbeeld moet dan in een
opzicht verandering ondergaan: de calloptie van de lessee en de putoptie van de
lessor hebben dezelfde uitoefenprijs. Hoe de waardeontwikkeling ook zal zijn,
zij raakt de lessor niet. De lessor heeft derhalve geen economisch belang bij het
leaseobject.

2.2. De meerpartijenlease veroorzaakt door natrekking

Niet altijd vloeit een meerpartijenlease voort uit optieverlening. Als de huurder van
een pand een installatie least die aard- en nagelvast aan het pand is verbonden, zal
die installatie door natrekking eigendom worden van degene die onroerend goed
ter beschikking heeft gesteld aan de lessee. De juridische eigendom komt te
berusten bij de eigenaar van het onroerend goed, terwijl het economische belang -
al naargelang de aard van de verstrekte opties - kan zijn verdeeld over lessee, les-
sor en leverancier.
Een dergelijke situatie is denkbaar bij de lease van bijvoorbeeld energiebesparen-
de bedrijfsmiddelen (warmtekrachtapparatuur, zonneboilers, etc.) in gehuurd
onroerend goed.

2.3. De meerpartijenlease veroorzaakt door de financieringsbehoefte van de
lessor

Meerpartijensituaties kunnen ook ontstaan wanneer lessor en lessee een operatio-
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nal leasecontract hebben gesloten, waarna de lessor - omdat hij de aanschaf van
het ter beschikking gestelde activum wenst te financieren - een financial-lease-
overeenkomst sluit met een bank. De lessor, die na het sluiten van het operational-
leasecontract juridisch eigenaar is en enig belang heeft bij de restwaardeontwikke-
ling, geeft met het sluiten van de financial lease met de bank de juridische eigen-
dom tijdelijk3 uit handen. En zo ontstaat langs deze weg een situatie waarbij één
partij de juridische eigendom heeft en niets meer dan dat, terwijl het economische
belang over de twee of ineer andere partijen is verdeeld.

3. DE KWALIFICATIE VAN DE MEERPARTIJENLEASE.
JURISPRUDENTIE

De jurisprudentie die mogelijk meer helderheid kan verschaffen over de fiscale
gevolgen van het verschijnsel dat economisch belang over meer partijen kan zijn
verdeeld, laat zich in twee categorieën onderverdelen. Enerzijds is er jurispruden-
tie waarin de hoofdregels die de Hoge Raad geeft, zijn te herkennen. Anderzijds
zijn er ook casus aan de rechter voorgelegd waarbij niet zozeer wordt gewezen op
hoofdregels, maar waarin relevante beslissingen worden genomen zonder verwij-
zing naar hoofdregels.

Onder de eerste categorie valt het arrest van 19 oktober 1955, BNB 1955~377,
waarin de Hoge Raad de `economische eigendom' voor het eerst signaleerde:

"dat de omstandigheid, dat iemand eigenaar is en als zodanig zakelijk gerech-
tigd 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 economische eigendom niet in een hand zijn, de
waardeveranderingen den economische eigenaar raken en bij inbreng door
dezen van den economischen eigendom in een bedrijf die waardeveranderingen
de bedrijfswinst op dezelfde wijze beïnvloeden als ware hij ook de zakelijk
gerechtigde tot het goed;

„(...)~

De economische eigendom wordt in dit arrest in verband gebracht met `een ander',
met - letterlijk - één persoon dus. Het arrest geeft zekerheid over de gevolgen van
het feit dat één persoon al het economische belang heeft: in die situatie is die ene

3 Een financial lease is een overeenkomst waarbij het leaseobject door de juridisch eigenaar ter beschikking wordt
gesteld vooruitlopend op een beoogde en in principe aekere Quridische) eigendomsoverdracht op termijn.
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persoon economisch eigenaar. De Hoge Raad sluit economisch eigendom in ande-
re situaties niet expliciet uit, maar schetst de gevolgen van die andere situaties
evenmin. Niet vreemd, als men bedenkt dat in de voorgelegde casus het economi-
sche belang ook maar aan één persoon kon worden toebedeeld.

In het Lease-arrest geeft de Hoge Raad een oordeel over een driepartijenovereen-
komst, en wel ten aanzien van het tweede leasecontract. De betrokken partijen zijn:
de lessor (belanghebbende~juridisch eigenaar), de lessee (zonder koopoptie) en de
leverancier (verstrekker van een terugkoopgarantie). Volgens de Hoge Raad wor-
den de computers

"gerekend tot de bedrijfsmiddelen waarin belanghebbende bij het drijven van
haar onderneming heeft geïnvesteerd - een en ander als bedoeld in artikel 61 a,
lid 1, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 - tenzij op grond van de
inhoud van het desbetreffende leasecontract moet worden aangenomen dat het
gehele economische belang bij de apparatuur - aan te duiden als `economische
eigendom' - is komen te berusten bij de lessee."

De Hoge Raad geeft één omstandigheid aan waaronder de juridisch eigenaar niet
wordt geacht te hebben geïnvesteerd en dat is de situatie waarin het gehele econo-
mische belang is komen te liggen bij de lessee. Dit oordeel lijkt minder voor veler-
lei uitleg vatbaar dan het oordeel van de Hoge Raad in het arrest van 19 oktober
1955, BNB 19551377, waarin niet zozeer van `de lessee' wordt gesproken, maar
van `een ander'. Dit is temeer opvallend nu er in de casus van het Lease-arrest
naast de lessee nog een andere partij was die economisch belang had bij de com-
puter: de leverancier.

Het Hof Amsterdam oordeelt voorafgaand aan het Lease-arrest over het eerste
contract dat als financial lease wordt beschouwd (`R' is de lessee, `belanghebben-
de' de lessor):

"dat dit alles leidt tot de gevolgtrekking dat in dezen R het risico van waarde-
verandering draagt en derhalve als economisch eigenaar van de installatie moet
worden aangemerkt, terwijl belanghebbende in wezen slechts als financier is
opgetreden, die verzekerd is van de terugbetaling van nagenoeg de gehele aan-
koopsom en die mag verwachten het niet terugbetaalde deel van de aankoop-
som uit de opbrengst bij vervreemding van de installatie te kunnen verkrijgen;"

Het contract wordt mede als financial lease gezien omdat de lessor, zonder enig
economisch belang bij het object

"... in wezen slechts als financier is opgetreden, (...)."
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Indirect van grote betekenis is het al eerder gememoreerde arrest van de Hoge
Raad van 12 oktober 1983, BNB 1984~87~`. De casus betreft een koper van een huis
die de helft van de koopsom financiert met een lening van A. Deze geldgever wenst
zich tegen de gevolgen van geldontwaarding in te dekken door naast een vaste
rente te bedingen dat hij meedeelt in de waardeontwikkeling van het aangekochte
pand. Daartoe wordt het pand eenmaal per jaar getaxeerd, waarna de omvang van
de rentedragende schuld aan de procentuele waardeontwikkeling wordt aangepast.
De geldnemer wenst de in dit verband geconstateerde toename van de schuld in
aftrek te brengen als aftrekbare kosten of persoonlijke verplichtingen. Het hof
overweegt:

"dat op grond van de hiervoor genoemde omstandigheden, in onderling verband
en samenhang bezien, aannemelijk is, dat het economisch belang bij de onver-
deelde helft van het onroerende goed met het risico van waardeveranderingen
en het eventuele tenietgaan van het onroerende goed geheel bij A berust (...);"

A is dus voor de helft economisch eigenaar van het pand, of anders verwoord: A is
economisch eigenaar van de helft van het pand. De juridisch eigenaar - de geldne-
mer - is economisch eigenaar van de andere helft. In deze casus blijkt de rechter
derhalve van oordeel te zijn dat twee partijen de economische eigendom kunnen
hebben. Het blijkt een vorm van economische eigendom te zijn (gedeelde econo-
mische eigendom) die - net als in het Lease-arrest - zo sterk is dat de juridische
eigendom er fiscaal ondergeschikt aan wordt gemaakt.

Bevestiging van dit standpunt vinden wij nog in een uitspraak van het Hof
's-Gravenhage van 17 november 19864, handelend over een geval waarin de echt-
genote van de belanghebbende, in gemeenschap van vruchten en inkomsten
gehuwd, een kantoor met bovenwoning en garage koopt. Belanghebbende gebruikt
de benedenverdieping van het pand ten behoeve van zijn onderneming. Hij rekent
het gehele pand tot zijn ondernemingsvermogen en wil erop afschrijven. Het hof
overweegt:

"Onder omstandigheden kan een op naam van de echtgenote staand, doch duur-
zaam in de onderneming gebruikt onroerend goed een bedrijfsmiddel zijn maar
daarvoor is wel nodig dat een economisch belang geheel aan de ondernemer -
in casu belanghebbende - toekomt, hetgeen insluit dat het risico van waardever-
anderingen en het eventuele tenietgaan van het goed ten volle door hem wordt
gedragen.
Naar `s Hofs oordeel is belanghebbende op wie in deze de bewijslast rust er niet

4 V-N 1987~1261.
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in geslaagd dit laatste aannemelijk te maken.
(... ).
Het Hof heeft dan ook geen reden om aan te nemen dat de economische eigen-
dom van het onroerend goed geheel of ten dele bij belanghebbende berustte."

Ik versta deze uitspraak aldus - en in die zin is het een bevestiging van HR 12 okto-
ber 1983, BNB 1984187~` - dat iemand de economische eigendom (die de juridi-
sche eigendom opzij zet) dus ook voor een deel kan verkrijgen.

4. DE KWALIFICATIE VAN DE MEERPARTIJENLEASE.
BESCHOUWING

4.1. De uitleg van het begrip `een ander'

4.1.1. Inleiding

De meest vanzelfsprekende interpretatie van het begrip `een ander' is dat het om
één ander moet gaan. Tegen een dergelijke uitleg van deze woorden valt in de hier-
voor beschreven situatie, om het zo maar eens te zeggen, het een en ander in te
brengen.

4.1.2. `Een ander'volgens de ratio

De lessor moet in alle gevallen, bij tweepartijenlease en bij een meerpartijenlease,
de status van fiscaal eigenaar worden ontnomen, wanneer bekend is dat hem enkel
de juridische eigendom toekomt. Hoe kan ooit worden uitgelegd dat de lessor in
een tweepartijenlease, waarin hij - zonder economisch belang te hebben - slechts
juridisch eigenaar is, diskwalificeert als fiscaal eigenaar terwijl hij fiscaal wel als
eigenaar zou gelden in een driepartijenlease waarin het gehele economisch belang
is verdeeld over de twee overige partijen. De positie van de lessor is immers in
beide situaties dezelfde: hij heeft geen enkel economisch belang. Hij treedt in beide
gevallen - om met de rechters te spreken - op als financier.

4.1.3. De alternatieve taalkundige interpretatie van de woorden `een ander'

Het woord `een' staat - hoe innerlijk tegenstrijdig dat ook moge klinken - in veel
gevallen voor `alle'. De boodschap `Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat dan
ook een ander niet' nodigt ons toch niet uit om slechts één medemens te behande-
len zoals wij zelf zouden wensen behandeld te worden...

5 Hof Amsterdam, voorafgaand aan het Lease-arrest, over de eerste computer.
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4.1.4. De gebonden mede-eigendom is niet alleenjuridisch maarook economisch
mogelijk

Net zoals de juridische eigendom kan ook de economische eigendom worden ver-
kregen door meer dan één partij. Betrokken partijen hebben ieder afzonderlijk een
deel van de economische eigendom en zij hebben gezamenlijk de gehele economi-
sche eigendom. Omdat in het belastingrecht de juridische eigendom ondergeschikt
is aan de economische eigendom, zijn de economisch eigenaars in die situatie
gezamenlijk alsfiscaal eigenaars te beschouwen. Deze conclusie wordt bevestigd
op verschillende niveaus. Ik noem het eerste arrest waarin de Hoge Raad het begrip
`economische eigendom' signaleerde, zonder het bij name te noemen: HR 29 okto-
ber 1952, B 9298. Het betreft hier een geval waarin de economische eigendom in
een vof werd ingebracht, waarbij de Hoge Raad onder meer overwoog:

"dat de omstandigheid, dat een goed eigendom is van de één, niet uitsluit dat,
economisch gezien, het belang daarbij een ander kan aangaan, alsmede, dat het
inbrengen van enig goed in een vennootschap aldus kan geschieden, dat het
betrokken goed eigendom van de inbrenger blijft, doch de waarde daarvan tot
het bedrijfsvermogen van de vennootschap gaat behoren, zodat de waardever-
meerdering of de waardevermindering daarvan voor rekening van de vennoot-
schap komt."

A1 naar gelang de overeengekomen winstverdeling wordt het bedrijfsmiddel bij
beide vennoten op de balans opgevoerd en raakt het hun onderscheiden fiscale
resultaat. De juridisch eigenaar speelt in casu geen rol van betekenis meer. Deze
ontwikkeling wordt nadien bevestigd door Spaanstra, Giele en Vermeend~. Zie
wederom HR 12 oktober 1983, BNB 1984~87~`. Ook in het Besluit van de staats-
secretaris van Financiën van 13 mei 2003, nr. CPP2003~977M~ wordt de veronder-
stelling dat meer partijen gezamenlijk economisch eigenaar - en dus fiscaal eige-
naar - kunnen zijn, nadrukkelijk bevestigd. De staatssecretaris keurt goed dat
rechtspersonen kunnen gebruikmaken van de Uitvoeringsregeling willekeurige
afschrijving 2001, indien niet de gehele economische eigendom van een nieuw
gebouw berust bij aan vennootschapsbelasting onderworpen lichamen. In de letter-
lijke tekst van de Uitvoeringsregeling is de voorwaarde opgenomen

6 J. Spaanstra, J.F.M. Giele en W.A. Vermeend, De vennootschap onder firma, FM 10, vijfde druk, schetsen waar
het de inbreng van vermogensbestanddelen in een VOF betreft, vier hoofdsituaties:

..~...)
2. Zowel het gebruik als het risico van de waardeveranderingen van vermogensbestanddelen wordt aan de
VOF overgedragen: de economische eigendom wordt ingebracht.

(... ),,,
7 VN 2003I25.12.
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"dat de economische eigendom van het nieuwe gebouw dient te berusten bij een
lichaam dat is onderworpen aan de vennootschapsbelasting."

De voorwaarde is opgenomen om te voorkomen dat beleggers~natuurlijke personen
via een omweg zouden kunnen gebruikmaken van de Uitvoeringsregeling.
"Eerder", aldus de staatssecretaris,

"heb ik het standpunt ingenomen dat in het geval de economische eigendom
voor een deel bij rechtspersonen en voor een deel bij natuurlijke personen
berust, bijvoorbeeld binnen een vennootschap onder firma tussen rechtsperso-
nen en natuurlijke personen, de rechtspersonen - ieder voor hun deel - geen
gebruik kunnen maken van de willekeurige afschrijving. Mij is gebleken dat dit
standpunt onder omstandigheden niet in overeenstemming is met doel en strek-
kíng van de Uitvoeringsregeling. Ik heb derhalve aanleiding gevonden goed te
keuren dat ook in de situatie dat niet de gehele economische eigendom van een
nieuw gebouw berust bij aan de vennootschapsbelasting onderworpen licha-
men, de betrokken rechtspersonen ieder voor hun deel van de onderhavige rege-
ling gebruik kunnen maken (...)."

4.1.5. Conclusie

Op grond van de hiervoor genoemde argumenten neem ik aan dat in een driepar-
tijenlease, waarbij de lessor de juridische eigendom heeft en het gehele economi-
sche belang berust bij de overige twee betrokkenen, die twee economisch belang-
hebbenden - de economisch eigenaars - ook als fiscaal eigenaars moeten worden
aangemerkt.
De vraag komt op of ineer partijen ook gezamenlijk economisch eigenaar zijn,
indien niet iedere partij op dezelfde wijze wordt geraakt door de waardeontwikke-
lingen.

4.2. De verschillende betrokkenheid bij waardeontwikkelingen

Wanneer er sprake is van drie partijen die gezamenlijk economisch eigenaar zijn,
wil dat nog niet zeggen dat ieder van die partijen eenzelfde betrokkenheid heeft bij
de waardeveranderingen. Een verschil in betrokkenheid kan zich op twee manie-
ren manifesteren. Er kan sprake zijn van gedeeld economisch belang en van ver-
deeld economisch belang.
Van `gedeeld economisch belang' is sprake indien betrokken partijen (al dan niet
in omvang verschillende) belangen hebben bij de waardeontwikkeling.
Bijvoorbeeld: SOo~o van de waardeontwikkeling raakt partij A, B neemt 30a~o voor
zijn rekening en C voelt de laatste 200~o in zijn beurs. Mede op grond van HR 12
oktober 1983, BNB 1984~87~` en de wijze van behandelen van de inbreng van de
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economische eigendom van een vermogensbestanddeel in een vof, mogen we aan-
nemen dat A, B en C zich economisch eigenaar kunnen noemen van respectieve-
lijk SOo~o, 300~o en 200~o van het object.
Er is sprake van `verdeeld economisch belang' wanneer niet alle partijen betrok-
ken zijn bij iedere waardeontwikkeling, maar elke partij bij een specifieke vorm
van waardeontwikkeling. Bijvoorbeeld: A neemt alle waardeontwikkelingen boven
de 150~o restwaarde voor zijn rekening, B voelt iets van de waardeontwikkeling tus-
sen de 7,5 en 150~o van de kostprijs en C wordt pas economisch wakkergeschud
indien de waarde daalt onder de 7,So~o. Iedere partij neemt een bepaald segment van
de waardeontwikkeling voor zijn rekening. Maar alle mogelijke vormen van
waardeontwikkeling tezamen worden gedragen door de groep die bestaat uit A, B
en C.

Een dergelijke betrokkenheid van A, B en C komen we in de leasebranche veelvul-
dig tegen ( calloptie 150~0, putoptie 7,So~o). A is dan de lessee die 850~o van het nut
van het object ten deel valt. A heeft vervolgens belang bij de restwaarde omdat hij
een eventuele meerwaarde boven de 150~o kan realiseren als hij zijn calloptie uitoe-
fent. Het risico van een negatieve waardeontwikkeling ligt aan het einde van de
vaste leaseperiode bij B, de leasemaatschappij. Is het object minder waard dan
150~0, dan maakt de lessee geen gebruik van de calloptie en blijft B dus zitten met
een object dat in waarde is gedaald. Dat risico is beperkt, nu B op zijn beurt weer
een putoptie heeft op C. Is de waarde aan het eind van de vaste leaseperiode
gedaald tot onder de 7,So~o, dan komt de daling vanaf die 7,So~o voor rekening van
C, dikwijls de leverancier.

Het is de vraag of partijen die het economische belang niet hebben `gedeeld' maar
`verdeeld', ook gezamenlijk zijn te beschouwen als economisch eigenaar. Dat laat-
ste valt niet op te maken uit het arrest van 12 oktober 1983, BNB 1984187~`.
De twee partijen die in die situatie gezamenlijk economisch eigenaar waren, had-
den beiden belang bij de(zelfde) waardeontwikkeling, net als de vennoten in een
vof.

Kenmerkend voor een economisch eigenaar is het gehele economische belang dat
hem toekomt. Economische eigendom impliceert een gebrek aan enig economisch
belang bij anderen dan de economisch eigenaar. Heeft de juridisch eigenaar geen
economisch belang, dan moet er dus sprake zijn van economische eigendom bij
andere partijen. Hoe dat economische belang onderling ook is gedeeld of ... ver-
deeld.
Problemen doen zich dus niet zozeer voor bij het beantwoorden van de vraag ofzij
die het economische belang niet deelden maar verdeelden, samen economisch
eigenaar zijn. Dat zijn zij. Moeilijker te beantwoorden is de vraag hoe die verdeel-
de economische eigendom nu over de balansen van de respectievelijke economisch
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eigenaars tot uitdrukking moet worden gebracht. Bij de gedeelde economische
eigendom was die vraag heel wat gemakkelijker te beantwoorden.

Meussen steltg:

"Er is beginselrechtelijk best iets voor te zeggen om op basis van de verdeling
van het economisch belang, investeringsfaciliteiten of voorraadaftrek tussen de
contracterende partijen uit te splitsen, maar praktisch gezien komt mij dit moei-
lijk uitvoerbaar, zo niet onmogelijk voor. Hoe moet immers ieders aandeel in de
aanschaffingskosten van een kapitaalgoed of van voorraden worden bepaald?
Het systeem dat de Hoge Raad (in het Lease-arrest, wbs) aangeeft, werkt naar
mijn mening grof, maar blinkt uit door eenvoud."

Het voordeel van de eenvoud weegt naar mijn oordeel niet op tegen het nadeel van
de grofheid. Tenminste niet in die mate dat het zoeken naar alternatieven bij voor-
baat moet worden bestempeld als een zinloze activiteit.
Een proportionele verdeling, zoals bij de gedeelde economische eigendom, ligt niet
voor de hand. De lessee heeft tijdens de vaste leaseperiode al het waarderisico.
Lessor en leverancier hebben in die periode geen economisch belang. De lessee
heeft aan het eind van de vaste leaseperiode een positief belang bij een waarde
boven de I So~o. De lessor heeft bij het einde van de vaste leaseperiode een negatief
belang bij een waardeontwikkeling van 15 tot 7,So~o, en de leverancier heeft een
negatief belang bij een waardeontwikkeling tussen de 7,5 en Oo~o. Met een active-
ring van een deel van de economische eigendom van 85, 7,5 respectievelijk 7,So~o
doet men aan de - letterlijk - verschillende belangen geen recht. Op de praktische
oplossing van dit verdelingsvraagstuk kom ik terug in hoofdstuk ] 0.

Hiervoor heb ik aangegeven dat in het fiscale recht de economisch eigenaar het bij
activeringskwesties altijd wint van de juridisch eigenaar. Daarnaast is duidelijk
geworden dat meer partijen tezamen als economisch eigenaar kunnen worden
beschouwd. Wat nu als een deel van dat totale economische belang dat de econo-
mische eigendom vormt bij de juridisch eigenaar berust, zoals bij operational
lease?

4.3. De economische eigendom verdeeld over meer partijen, waaronder de
juridisch eigenaar

De situatie waarin het totale economische belang is verdeeld over meer partijen,
waaronder de juridisch eigenaar, is eigenlijk standaard bij operational lease. Bij

8 G.T.K. Meussen, (On)volledige economische eigendom en voorraadaftrek, WFR 1992I790.
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ieder contract waarmee partijen een operational lease voor ogen hebben, berust een
deel van het economische belang bij de lessor~juridisch eigenaar. Dat alles natuur-
lijk omdat de Hoge Raad in het Lease-arrest heeft aangegeven dat de juridisch
eigenaar wordt geacht te hebben geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel voor fiscale
doeleinden

"tenzij (...) moet worden aangenomen dat het gehele economische belang (...)
is komen te berusten bij de lessee."

Het weinige economische belang dat de juridisch eigenaar heeft, voorkomt dan dat
de situatie zich voordoet zoals die in dit citaat is verwoord. Ogenschijnlijk is deze
casus er dus een waarover de Hoge Raad eenduidig is in zijn oordeel: de lessor is
in zo'n situatie fiscaal eigenaar. `Ogenschijnlijk', want eerder is aangegeven dat uit
de jurisprudentie - en niet alleen daaruit - blijkt dat, wanneer we de economische
eigendom en de juridische eigendom wegen, de economische eigendom fiscaal van
meer gewicht blijkt te zijn. En duidelijk werd evenzeer dat alle partijen die een deel
van het totale economische belang hebben, gezamenlijk kunnen worden
beschouwd als economisch eigenaar. Als derhalve de juridisch eigenaar enig eco-
nomisch belang heeft, dan is hij niet alleen juridisch eigenaar, maar dan maakt hij
tevens deel uit van de groep die in zijn geheel als economisch eigenaar moet wor-
den geduid. En die groep is, zoals ik eerder stelde, fiscaal weer relevanter dan de
juridisch eigenaar. De juridisch eigenaar met enig economisch belang is geen fis-
caal eigenaar van het geheel, maar hij is fiscaal eigenaar van het deel waarvan hij
de economische eigendom heeft.
Gaat dit niet ver? Leidt dit niet tot de conclusie dat er niet alleen altijd een juridisch
eigenaar is, maar dat er met enig speurwerk ook altijd een economisch eigenaar zal
zijn te vinden die de juridisch eigenaar fiscaal naar de achtergrond zal duwen? En
leidt dat gegeven ons niet tot de slotsom dat - nu de economisch eigenaar fiscaal
van meer gewicht is dan de juridisch eigenaar - de juridische eigendom voor het
kwalificatievraagstuk van leasecontracten (en daarvoor niet alleen) zijn belang
geheel heeft verloren? Zien wij hier voor ons niet het totale fiscaal-juridische
demasqué van de juridisch eigenaar?
A1 deze vragen dienen bevestigend te worden beantwoord. Het is uiteindelijk de
belangrijkste materieel-economische getinte conclusie waartoe wordt gekomen aan
het slot van een traject dat geplaveid is geweest met tal van materieel-economische
beslissingen van de rechter. In dat kader kan niet met genoeg nadruk worden gewe-
zen op de meest forse stap die is geschetst in dit hoofdstuk: het arrest van 12 okto-
ber 1983, BNB 1984~87~`, waarin de Hoge Raad oordeelt dat de juridisch eigenaar
met SOo~o economisch belang voor fiscale doeleinden niet voor IOOo~o eigenaar,
maar slechts voor SOo~o eigenaar is!
Tot dezelfde conclusie leidt de toepassing van het begrip `economische eigendom'
in vof-verband. Niet de vennoot die juridisch eigenaar is van het ingebrachte ver-
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mogensbestanddeel en die via zijn firma-aandeel voor bijvoorbeeld de helft econo-
misch eigenaar is, wordt als fiscaal eigenaar beschouwd9. Beide vermoten zijn het,
ieder voor de helft.
Het Lease-arrest strijdt met deze conclusie. Gelet op het feit dat het verstrekkender
arrest BNB 1984~87 meer past in de materieel-economische denktrant die wetge-
ver en Hoge Raad door de jaren heen aan de dag hebben gelegd, dient het Lease-
arrest op dit punt naar mijn mening terzijde te worden gesteld.

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Onder `economisch eigenaar' behoeft niet enkel één (rechts)persoon te worden
verstaan. Ook meer (rechts)personen kunnen gezamenlijk gelden als economisch
eigenaar. De groep zou zich daarmee per definitie als fiscaal eigenaar moeten kun-
nen kwalificeren, daar in het belastingrecht de economische eigendom van meer
betekenis is dan de juridische eigendom.
Ook wanneer de juridisch eigenaar een deel van het economische belang heeft,
zoals bij operational lease, zou deze regel moeten opgaan. Fiscaal zou de juridisch
eigenaar slechts dát deel van het object mogen activeren waarvan hij de econo-
misch eigenaar is. Dit laatste geldt ongeacht het antwoord op de vraag of er spra-
ke is van deling of verdeling van het economisch belang over de verschillende par-
tijen.
Een dergelijke conclusie staat haaks op de uitkomsten van het Lease-arrest, maar
is direct te rechtvaardigen uit andere jurisprudentie. Bovendien is de conclusie een
tastbaar resultaat van de materieel-economische benadering, waarmee problemen
in de winstsfeer plegen te worden opgelost.

9 Zie hiervoor het eerder in dit hoofdstuk gememoreerde arrest van 29 oktober 1952, B 9298.
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Hoofdstuk 9

Buitenlandse oplossingen voor het Nederlandse
kwalificatievraagstuk

l. INLEIDING

In dit onderzoek staat het Nederlandse kwalificatievraagstuk centraal. Hoe brengen
we in Nederland het onderscheid aan tussen operational lease en financial lease, of
hoe zouden we dat moeten doen? Het antwoord op de gerezen vragen zocht ik pri-
mair binnen het kader van het Nederlandse belastingrecht, maar ik keek ook ver-
der. Ik rond mijn zoektocht naar goede fiscale kwalificatiecriteria af door te bezien
of er ook buitenlandse antwoorden op Nederlandse vragen zijnl . Dat impliceert dat
ik mijn onderzoek uitbreid, zij het overigens slechts mondjesmaat. Ik overschrijd
weliswaar grenzen, maar ik doe dat met mate. Bovendien zal men in dit hoofdstuk
vergeefs zoeken naar een al dan niet uitgebreide weergave van de verschillende
wijzen waarop men leasetransacties behandelt in het buitenland. In mijn onderzoek
betrek ik drie landen met ieder een andere benadering van de kwalificatieproble-
matiek. Ik laat de Verenigde Staten, met hun puur economische benadering, de
revue passeren. Daarnaast besteed ik aandacht aan het Verenigd Koninkrijk met
zijn op de Nederlandse kwalificatiemethode gelijkende mengeling van juridische
en economische elementen. Ten slotte beschrijf ik de situatie in Frankrijk, een land
dat het kwalificatievraagstuk benadert vanuit een puur juridisch perspectief. Van
deze landen schets ik in hoofdlijnen hoe zij het onderscheid tussen financial lease
en operational lease plegen te maken. Daarbij zijn - gelet op mijn streven om van
`het buitenland' te leren - niet zozeer de overeenkomsten in behandeling de moei-
te van het memoreren waard, maar juist de verschillen erin. En dan met name de
fundamentele verschillen, de verschillen die eigenlijk wijzen op een andere aan-
pak. Dat volgens Nederlandse begrippen een overeenkomst niet als operational
lease kan worden gezien als de vaste leaseperiode langer is dan 850~o van de

1 Als gids op deze zoektocht heeft mede gediend het rapport van de commissie Leasing, Fiscale aspecten van lea-
sing, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 217, hoofdstukken 8, 9 en 10, zomede Amar

Mehta, Intemational Taxation ofCross-Border Leasing Income, IBFD 2005. Voor de fiscale behandeling van leas-
econtracten in het VK ben ik teruggevallen op Reform of Corporation Tax - Leasing Taxation, een artikel van
Jonathan Vines en Babak Peck in LeasingLife, maart 2005.
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geschatte economische levensduur, terwijl men in een ander land de lat wat lager
legt, kan als een verschil worden gezien. Het is evenwel geen relevant verschil.
Wel voor mensen die precies willen weten hoe het er in de diverse landen aan toe
gaat, maar niet voor de onderzoeker die speurt naar andere kwalificatiemethoden
dan de in Nederland gangbare.

2. DE VERENIGDE STATEN

2.1. Het onderscheid tussen financial en operational lease

2.1.1. Inleiding

Het onderscheid tussen operational (`true') en financial leases wordt in de
Verenigde Staten op de keper beschouwd langs dezelfde lijnen bepaald als in
Nederland. Er is jurisprudentie, waaruit onderscheidende criteria zijn te destilleren
en er zijn `Guidelines', richtlijnen waaraan ondernemers vooraf zekerheid kunnen
ontlenen waar het het onderscheid tussen operational en financial lease betreft.

2.1.2. Operational en ftnancial lease in de jurisprudentie

In de jurisprudentie rond het kwalificatievraagstuk blijkt er voor de juridische
eigendom een weinig prominente rol weggelegd. Anders dan in Nederland - waar
de rechter de juridische eigendom als uitgangspunt neemt en dat uitgangspunt pas
loslaat indien het economisch belang geheel een ander dan de juridisch eigenaar
aangaat - wordt een leasetransactie in de Verenigde Staten louter op zijn economi-
sche merites beoordeeld. De Commissie Leasing2 verwoordt deze visie als volgt:

"Het feit dat de lessor juridisch eigenaar van het bedrijfsmiddel is, is op zich
niet voldoende om deze ook fiscaal als eigenaar aan te merken. Daarvoor is ten
eerste vereist dat er geen aanwijzingen zijn dat de transactie zodanig `econo-
mic substance' ontbeert dat deze als een `sham transaction' dient te worden
genegeerd en ten tweede dat de lessor `significant and genuine attributes of the
traditional lessor's status' verwerft."

Een operational lease wordt in de jurisprudentie niet als een `sham transaction'
aangemerkt indien is voldaan aan twee `economic-substancevoorwaarden'. In de
eerste plaats moet de lease een economische betekenis hebben voor de lessor. In de
tweede plaats moet er een reële kans bestaan dat de lessor een betekenisvolle winst
genereert met de transactie.

2 T.a.p. blz. 132.
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Aan het eerste criterium wordt geacht te zijn voldaan als aannemelijk is dat
belastingbesparing niet het enige oogmerk is waarmee de transactie is aangegaan.
Speelt de lessor nog een andere rol dan die van noodzakelijke tussenschakel in het
proces om fiscale voordelen te verwerven? Is het initiatief van de transactie van de
lessor uitgegaan of van de lessee? Heeft de lessor expertise op het vlak van de
exploitatie van het geleaste bedrijfsmiddel? En wat is de intentie van de partijen?
Die intentie wordt weer afgelezen uit verschillende factoren. De optieprijs bijvoor-
beeld. Maakt de hoogte van de optieprijs dat zeker is dat de lessee het geleaste
object zal verwerven na afloop van de vaste leaseperiode?3 Is het waarschijnlijk dat
een specifiek object nog ooit wordt gebruikt door een ander dan de lessee4? En hoe
zit het met het totaal van de vaste leasetermijnen: kan de lessor daaruit zijn investe-
ring per definitie terugverdienen5? Allemaal vragen die nu eens opkomen en dan
weer niet. Het zal ook geen verbazing wekken dat de vragen in nagenoeg dezelfde
omstandigheden toch weer tot verschillende antwoorden zullen leiden. Geen vast-
omlijnde toetsingscriteria derhalve, aan de hand waarvan het goed beslissen is.
Criteria als deze brengen ons natuurlijk wel dichter bij het wezen van de transac-
tie. Zij passen dan ook in het stramien van degenen die aan de inhoud meer waarde
hechten dan aan de vorm, zoals de Nederlandse wetgever. Sommige criteria zijn
lastig objectief ineetbaar. Dat geldt in elk geval niet voor het tweede belangrijke
toetsingscriterium, de winstgevendheid.
Het tweede toetsingscriterium houdt in dat de transactie de lessor ook een winst-
perspectief moet geven. Bedoeld wordt uiteraard `fiscale winst', want de vraag of
een transactie commerciële winstperspectieven heeft, is retorisch: zijn er geen
commerciële winstperspectieven, dan doet de leasemaatschappij de transactie
immers niet. De vraag of een transactie fiscaal winstgevend kan zijn, wordt vol-
gens de Commissie Leasing beantwoord zonder rekening te houden met de factor
rente. Dus: "is er een gerede kans dat de som van de leasetermijnen en de uitein-
delijke verkoopprijs de kostprijs van het object overstijgt?". De eerder gememo-
reerde jurisprudentie laat een ander beeld zien: de rechter houdt bij het beantwoor-

3 In de zaak Benton v. Commissioner, 197 F.2d 745 (US Court of Appeals Fifth Circuit) beantwoordde het hof
deze vraag ontkennend, in de zaak Walburga Oesterreich v. Commissioner 226 F.2d 798 (US Court ofAppeals
Ninth Circuit) bevestigend, evenals in de zaak Transamerica Corporation v. The United States (7 CL Ct 441 US
Claims Court).
4 Hoewel het contract geen koopoptie bevatte na afloop van de eventueel wel te verlengen lease van een sprink-
lerinstallatie, oordeelde het hof dat de lease materieel aan een koopovereenkomst was gelijk te stellen (Estate of
Delano T. Starr v. Commissioner, 274 F.2d 294).
5 In de zaak Mt. Mansfield Television Inc. v. United States of America oordeelde het hof, o.a. op grond van het
feit dat de lessor uit de vaste leaseopbrengsten zijn kostprijs plus interestlasten kon voldoen, dat er sprake was van
een voorwaardelijke koopovereenkomst (239 F. 539 US district court for the district of Vermont). Ook in de zaak
van The LTV Corporation v. Commissioner oordeelde het hof dat bij het beantwoorden van de vraag of de lessor
zijn investering in de vaste leaseperiode temgverdient, de interestkosten niet veronachtzaamd mogen worden (63
T.C. 39 US Tax Court). Ook in de zaak Sun Oil Company v. Commissioner (562 F.2d 258 US Court of Appeals
for the third circuit) nam het hof in overweging dat de lessor in de vaste leasetermijnen de kostprijs plus de inte-
restkosten vergoed kreeg.
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den van de vraag of de lessor met zijn vaste leasetermijnen zijn investering kan
terugverdienen, juist wel rekening met interestkosten.
De invulling die de Amerikaanse rechter aan de diverse toetsingscriteria geeft, is
alhier bekend. Er bestaan eigenlijk grote parallellen. Alleen het criterium van de
winstgevendheid lijkt de Nederlandse rechter te hebben afgezworen. In elk geval
heeft de staatssecretaris dat gedaan, door het criterium niet in de leaseregeling op
te nemen. Met recht: operational leases zijn in Nederland doorgaans fiscaal verlies-
gevend omdat de lessor het onbelaste belastingvoordeel doorgeeft in een lagere
(belaste) leasetermijnb. Voor Nederlandse kwalificatiedoeleinden is `fiscale winst-
gevendheid' geen zinvol onderscheidend criterium.
Naast voorwaarden met betrekking tot de `economic substance' stelt de rechter de
eis dat de operational lessor `significant and genuine attributes of the traditional
lessor's status' verwerft. Wat die eis nu precies toevoegt aan de eerder gestelde eis
met betrekking tot de `economic substance' is niet duidelijk. De invulling die eraan
wordt gegeven, zou evengoed kunnen gelden als invulling van het `economic sub-
stance-criteritnn': de lessor moet gewoon economisch risico lopen met zijn opera-
tional-lca,ctransactie.

In Levy v. Commissioner gaf de rechter de volgende opsomming van relevante
`economic-substancecriteria' :

L The investors' equity interest in the computer equipment as a percentage of
the purchase price7;

2. A usefull life of the property thats extends beyond the lease term;
3. Lease renewal or purchuse options at the end of the lease term based on the

fair market value of the equipment at that time;
4. Whether the projected residual value of the equipment plus the cash flow

generated by the rental of the equipment allows the investors to recoup al
least their initial cash investment

5. Whether at any point a`turnaround point' is reached whereby depreciation
and interest deductions are less than income received from a lease.

Sommige criteria kennen we vanuit de Nederlandse praktijkg (criteria 2 en 3), de
andere weer niet. Het is de vraag of ze passen in het Nederlandse systeem. Het is

6 In hoofdstuk 17 wordt nader ingegaan op dit aspect van de operational lease.
7 In verschillende uitspraken heeft de rechter aan dit vereiste een verschillende invulling gegeven. Mehta noemt:
óo~o in Emershaw v. Commissioner, 59 T.C.M. (CCH) 621 (1990), aff'd 917 F.2d 1040 (8th Cir. 1990); 9a~o in L.W.
Hardy Co. V Commissioner, 52 T.C.M. (CCH) 1540 (1987); 90~o in Lansburgh v. Commissioner, 53 T.C.M. (CCH)
454 (1987) en 170~o in Greenbaum v. Commissioner, 53 T.C.M. (CCH) 708 (1987)
8 In de diverse leaseregelingen zijn criteria opgesomd, waarmee - als men er aan voldcet - wordt bewerkstel-
ligd dat de lessor voldoende economisch belang bij het object heeft, zodat hij wordt geacht fiscaal eigenaar te
zijn.
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ook de vraag of ze noodzakelijk zijn.
Met het stellen van eisen ten aanzien van het te lopen risico (criterium 1) beoogt
de rechter een situatie te voorkomen waarin activa - omdat ze geheel zijn gefinan-
cierd met een limited-recourseschuld - in feite risicoloos door de lessor worden
aangehouden. Het is in de praktijk echter onmogelijk te verifiëren of een lessor
door de wijze van financieren al dan niet risico loopt. Zinvoller dan de introductie
van een risicovereiste is het opnemen van bepalingen die bewerkstelligen dat de
lessor automatisch een risico loopt. Te denken valt aan bepalingen rond de lengte
van de vaste leaseperiode, of rond de vereiste restwaarde na afloop van de vaste
leaseperiode. Een en ander in combinatie met bepalingen die voorkomen dat het
aldus gecreëerde risico vervolgens wordt afgewenteld op de lessee ofop een derde
partij. De meest gebruikelijke vorm waarin dat afwentelen geschiedt, is die van het
verstrekken van callopties of het nemen van putopties. De bepaling zou dan ruim
moeten worden geformuleerd, zodat ook andere afwentelingmechanismen erdoor
worden getroffen9.
De criteria 4 en 5 zouden moeiteloos kunnen worden geschoven onder de `eco-
nomic-substancecriteria'. Wordt de lease ooit winstgevend (criterium 5)? Staat het
vast dat de lessor met de zekere huurtermijnen en de verwachte restwaarde ten
minste zijn eerder gedane uitgaven terugverdient? Tamelijk tweeslachtige eisen, zo
lijkt het. Voldoet de lessor aan beide criteria, dan kan in elk geval worden gezegd
dat de lessor een fiscaal winstgevende transactie heeft afgesloten. Hij voldoet dan
aan één van de `economic-substancecriteria'. Volgens sommigen kan een transac-
tie als deze ook worden gezien als een risicoloze transactie, en dus als een financi-
al lease: de lessor kan er niet op verliezen, nu hij al zijn kosten in de vaste lease-
periode terugverdient. Hij loopt dus in elk geval geen negatief risico.
Beide eisen verdragen zich niet met de Nederlandse uitgangspunten. Enerzijds is
al eerder geconstateerd dat fiscale winstgevendheid binnen de Nederlandse con-
stellatie geen juist onderscheidend criterium is. Anderzijds verstaat de Nederlandse
rechter onder `risico' niet alleen de kwade kansen maar ook de goede. Een lessor
die de kwade risico's ontloopt, maar nog ten volle kan profiteren van de goede kan-
sen, loopt wel degelijk nog risico: hij heeft economisch belang.

In de VS bedient men zich enerzijds van onderscheidende criteria die wij al ken-
nen en anderzijds van criteria die wij al eerder hebben verworpen als zijnde onge-
schikt.

9 In de Nederlandse Leaseregeling wordt de eis als volgt verwoord: "Geen afdekking heeft plaatsgevonden van
restwaarderisico (...)." Het verstrekken van een limited-recourselening zou binnen de termen van deze bepaling
vallen.
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2.1.3. Operadonal en frnancia[ [ease volgens de Guidelines

Net als in Nederland zijn de onderscheidende criteria die zijn aangelegd van over-
heidswege scherper dan die welke zijn af te leiden uit de jurisprudentie. De
Guidelines schrijven bijvoorbeeld een minimum risico voor van 20a~o van de kost-
prijs, door de lessor te lopen. Daarnaast is de maximumlengte van de vaste lease-
periode gesteld op 800~o van de levensduur van het bedrijfsmiddel. Ten slotte ver-
eisen de Guidelines een minimale restwaarde (200~o van de kostprijs), terwijl de les-
sor zich niet mag indekken tegen het risico van restwaardedaling. De lessee mag
een koopoptie worden verstrekt, zij het dat de uitoefenprijs niet lager mag zijn dan
de geschatte marktwaarde aan het einde van de vaste leaseperiode. Bijzonder is
ook de eis dat de lessee de lessor niet de middelen mag verstrekken waarmee de
investering kan worden gefinancierd. De rechter heeft een situatie waarin de lessee
de lessor voorzag van geldmiddelen, overigens wel degelijk als operational lease
aangemerktlo. Naar mijn oordeel sluit financiering door de lessee niet uit dat de
lessor voldoende risico loopt. Zo lang er - zoals gezegd - maar geen sprake is van
limited-recourseschulden.
Een verschil met de Nederlandse gang van zaken is dat het in Nederland in princi-
pe de inspecteur zal zijn die moet aantonen dat het leaseobject specifiek is, dat het
nagenoeg vaststaat dat het object na afloop van de vaste leaseperiode enkel nog kan
worden gebruikt binnen de onderneming van de lessee. In de VS echter kan enkel
zekerheid worden verkregen rond de kwalificatie `operational lease' indien de les-
sor aannemelijk maakt dat het leaseobject na afloop van de vaste leaseperiode ook
nog kan worden geëxploiteerd door een ander dan de lessee.
Anders dan in Nederland stelt de IRS de voorwaarde (althans voor het verkrijgen
van zekerheid vooraf) dat er enkel sprake kan zijn van operational lease indien de
lessor - afgezien van fiscale voordelen - de verwachting kan hebben een positieve
cash flow en fiscale winst te genereren met de leasetransactie.

2.2. De lease als partnership

Zien we wat betreft het onderscheid tussen operational en financial lease weinig
nieuwe en bruikbare criteria in de VS, mogelijk zijn de VS wel richtinggevend
waar het een ander interessant conceptueel vraagstuk betreft. Als er eenmaal op
grond van welke criteria dan ook tot een operational lease is geconcludeerd, zou-
den we het leaseobject dan niet op meer dan één balans moeten kunnen opvoeren:
deels op die van de lessor en deels op die van de lessee bijvoorbeeld? In de VS
bestaat deze verplichting in de situatie waarin een leaseovereenkomst wordt behan-
deld als een partnership. Bij sommige samengestelde leasetransacties zijn de risi-

10 Greenbaum v. Commissioner, 53 T.C.M. (C'CH) 70R (19R7).
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co's over verschillende partijen verdeeld, terwijl daarenboven moet worden aange-
nomen dat in feite de exploitatie van het leaseobject ook ter hand wordt genomen
door die verschillende partijen. Het bedrijfsmiddel wordt niet zozeer meer geleast,
maar wordt door verschillende partijen - bijvoorbeeld door lessee en lessor - geëx-
ploiteerd. Die exploitatie is te zien als een onderneming, het samenwerkingsver-
band als een firma. Deze figuur komt overigens slechts bij hoge uitzondering voor.
Er moet - althans in de VS - sprake zijn van mede-eigendom en van gemeenschap-
pelijke exploitatie.
Deze figuur is in die zin interessant voor Nederlandse doeleinden, dat gemeen-
schappelijke activering niet pas tot de mogelijkheden zou moeten behoren wanneer
meer partijen exploitatiewinst met een object behalen, maar al in de situatie waar-
in meer partijen belang bij de waardeontwikkeling hebben. Een aansprekende
gedachte die ik - zoals in vorige hoofdstukken al is aangegeven - omarm. Een
gedachte ook waaraan op een praktisch hanteerbare wijze kan worden vormgege-
ven.

3. HET VERENIGD KONINKRIJK

In het Verenigd Koninkrijk wordt wat betreft de fiscale eigendom bij leasing aan-
gesloten bij de juridische eigendom. Aangezien zowel bij financial als bij operatio-
nal lease de lessor juridisch eigenaar pleegt te zijn, worden operational en finan-
cial lease dus identiek behandeld. Een uitzondering wordt gemaakt voor leasecon-
tracten met een koopoptie. Opties maken het mogelijk dat waarderisico's worden
overgeheveld naar de lessee.
Tot op heden bepalen de Statements of Standard Accounting Practice No. 21
(SSAP 21) welke partij fiscaal eigenaar is van het object bij leasecontracten met
opties. In deze statements wordt financial lease gedefinieerd als een contract waar-
bij alle risico's en rechten op schadevergoedingen zijn overgedragen aan de lessee.
De leasecontracten waarbij niet alle risico's en rechten zijn overgedragen aan de
lessee, worden aangemerkt als operational leasecontracten. Dit betekent dat in het
algemeen - ook bij leasecontracten met opties - de juridisch eigenaar fiscaal wordt
aangemerkt als eigenaar.
Bepalingen zoals die zijn opgenomen in SSAP 21 maken het mogelijk dat datgene
met nagenoeg alle kenmerken van een financial lease heeft, op grond van formele
criteria, toch kan worden geduid als operational lease.
De regering heeft aangekondigd het verschil in behandeling te willen wegnemen
tussen financial-leasecontracten en contracten die daar in wezen aan zijn gelijk te
stellenl l. Voorgesteld wordt, naast de commerciële begrippen `operational lease' en

11 Corporate Tax Reform, 2003.
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`financial lease', een nieuw fiscaal leasebegrip te introduceren: de `long funding
lease'. Wil er sprake zijn van zo'n lease - waarbij de fiscale eigendom bij de les-
see komt te liggen - dan dient er zowel van een long als van een funding lease te
kunnen worden gesproken.
Van een funding lease is sprake indien is voldaan aan één of ineer van de volgen-
de vier criteria:

~ de lease wordt onder UK GAAP aangemerkt als financial lease;
~ de netto contante waarde van de vaste leasetermijnen bedraagt meer dan 750~0

van de marktwaarde bij aanvang van de lease
~ de vaste leaseperiode is langer dan SOo~o van de verwachte resterende econo-

mische levensduur van het object;
~ er is sprake van een specifiek object waarvan in redelijkheid niet kan worden

aangenomen dat het aan het einde van de vaste leaseperiode door een ander
zal worden gebruikt dan door de lessee.

Noch het 750~0- noch het SOo~o-criterium is nieuw. Het zijn beide aanscherpingen
van soortgelijke getalsmatige criteria (respectievelijk 900~o en 750~0) waarmee tot op
heden voor commerciële doeleinden (IAS 17) ook in het VK wordt bepaald of er
(commercieel) sprake is van financial lease.
In feite poogt het VK thans over te gaan op een kwalificatiesysteem dat naar
Nederlandse maatstaven meer nadelen dan voordelen heeft.
Indien een leasecontract voldoet aan één van de hiervoor bedoelde criteria, is er
sprake van een `funding' lease. Om de lessee als fiscaal eigenaar te kunnen
beschouwen, moet de lease daarenboven nog als `long' kunnen worden geduid.
Volgens het wetsontwerp is een lease alleen dan niet `long', als de looptijd maxi-
maal vier jaar bedraagt.
Inmiddels is men op basis van adviezen uit het bedrijfsleven tot de conclusie geko-
men dat leases ook onder andere voorwaarden niet behoeven te worden gezien als
`long'. Indien de leaseperiode ligt tussen de vier en zes jaar, de leasetermijnen door
de jaren heen gelijk zijn en de restwaarde van het object de Sa~o niet overstijgt,
wordt een lease eveneens niet aangemerkt als `long'. Het argument voor deze aan-
passing is louter praktisch, niet theoretisch. Indien de leasetermijnen gelijkmatig
lopen en het object gedurende de lease nagenoeg geheel is afgeschreven, valt er
met het operational-leasetraject niet veel meer te verdienen dan met de financial
lease. Het voordeel van een vervroegde afschrijving is beperkt (door de korte eco-
nomische levensduur van het object), terwijl dat voordeel niet verder wordt ver-
groot door het verschijnsel dat de belaste leasetermijnen aan het begin van de vaste
leaseperiode veel geringer zijn dan aan het eind van de leasetermijn.
Theoretisch doet met name het So~o-criterium vreemd aan. Als de restwaarde (een
`economic-substancecriterium') lager is dan So~o (er is dan onvoldoende economic
substance om te ontkomen aan de kwalificatie `funding lease') ziet de wetgever
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daarin reden om een oogje dicht te doen bij de kwalificatie van de lease als een
long lease. Materieel is hier sprake van een financial lease. Alleen omdat het een
kortlopende financial lease is, wordt zij behandeld als een operational lease.

Enerzijds neigt een lease door de aangescherpte `economic-substancevereisten'
sneller naar een financial lease. Anderzijds worden veel potentiële financial-lea-
secontracten ontzien doordat het looptijdcriterium veel ontsnappingsruimte laat.
De wetgever wil met name die contracten treffen die aanleiding geven tot een forse
verschuiving van belastingdruk in de tijd.
Een lease met een vaste leaseperiode van drie jaar, die volgens UK GAAP als
financial lease heeft te gelden, wordt fiscaal als een operational lease beschouwd:
het is immers geen long lease. Een lease van een specifiek bedrijfsmiddel is ope-
rational indien de vaste leaseperiode maar kort genoeg is: het is dan wederom geen
long lease. Met andere woorden, de ruimte die de wetgever het bedrijfsleven dreigt
te ontnemen met de scherpere `fundingcriteria', schept de wetgever weer door te
bepalen dat een lease alleen financial kan zijn wanneer zij een vaste leaseperiode
kent die langer is dan vier jaar. Het wetsontwerp voorziet niet in de mogelijkheid
een andere dan een `alles of niets-benadering' te kiezen. Voldoet men aan één cri-
terium niet, dan is sprake van operational lease. Voldoet men er wel aan, dan trans-
formeert de Belastingdienst diezelfde transactie geheel in een financial lease.
Nu kan met die combinatie van criteria natuurlijk zeker wel een type contract wor-
den uitgefilterd dat men wenst te faciliteren, maar men faciliteert dan niet volgens
de criteria die wij in Nederland bepalend achten. In Nederland geven wij er de
voorkeur aan, degene die (rest)waarderisico draagt de fiscale faciliteiten te geven.
In het VK draagt de dubbele toets ertoe bij dat het restwaarderisico aan belang
heeft ingeboet. Het is de looptijd van het contract die de allesbepalende rol van het
(rest)waarderisico lijkt te hebben ingenomen. Als de leasetermijn maar kort genoeg
wordt gehouden, kan men een contract als operational lease kwalificeren, zonder
dat er (bijvoorbeeld bij een specifiek object) enig restwaarderisico wordt gelopen
door de lessor.
Men moet bedenken dat het voordeel van het operational-leasetraject in het VK
met name is gelegen in het naar de toekomst schuiven van belastingdruk.
Vervroegd afschrijven in combinatie met gelijklopende of ze(fs progressief toene-
mende leasetermijnen, maakt dat de lessor zijn belastingdruk naar de toekomst ziet
verplaatst. Het klinkt dan plausibel om in leasesituaties waarin het wel meevalt met
dat schuiven met belastingdruk, ook maar niet te moeilijk te doenl'-.
Deze handelwijze past geheel in de kennelijk Britse denktrant dat regels niet wor-
den gecreëerd om deel uit te maken van een afgewogen, sluitend en theoretisch

12 Nederland doet hetzelfde in punt 2 van onderdeel IIl (Bijzondere bepalingen) van de Leaseregeling 2000. De
staatssecretaris hanteert soepeler criteria bij het maken van een onderscheid tussen operational en financial lease
als er geen beroep wordt gedaan op Nederlandse investeringsfaciliteiten.
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goed gefundeerd wettelijk systeem. Ten aanzien van de behandeling van leaseover-
eenkomsten lijkt het VK budgettaire afwegingen tot richtsnoer te nemen. Bij mijn
zoektocht naar een theoretisch zuiver kwalificatieconcept kunnen dergelijke oplos-
singen welhaast per definitie buiten beschouwing worden gelaten.
Afgezien daarvan: in Nederland ligt de situatie beduidend anders. Men kiest hier
doorgaans niet voor langlopende operational lease om winst naar de toekomst te
verschuiven, maar om in aanmerking te komen voor investeringsfaciliteiten. Via
specifieke terbeschikkingstellingsbepalingen heeft de overheid het gebruik van het
operational-leasetraject voor dit doel zelfs gestimuleerd. Het laat zich raden dat het
hier welhaast per definitie leasetransacties betreft waarmee een groot financieel
belang is gemoeid. Door transacties waarmee veel geld is gemoeid om te vormen
tot financial lease, zou de Nederlandse overheid haar eigen beleidsdoelstellingen -
bijvoorbeeld het stimuleren van de aanschaf van milieuvriendelijke of energiebe-
sparende bedrijfsmiddelen - frustreren.

Vanuit het bedrijfsleven is opgemerkt dat wanneer een bedrijfsmiddel verschillen-
de malen achtereen object van lease is geweest, de laatste lease welhaast per defi-
nitie zal worden gekwalificeerd als een funding lease. Dit acht men bezwaarlijk.
Een bezwaarlijke situatie doet zich overigens bij uitzondering voor. Immers,
zolang de funding lease maar geen long funding lease is, zal er niets aan de hand
zijn. Desondanks overweegt de wetgever maatregelen te nemen die moeten voor-
komen dat de fiscale eigendom overgaat op de lessee bij zo'n laatste lease 13. De
laatste lease zou geen funding lease zijn, indien

~ het object eerder object van lease is geweest en
~ de eerdere leaseperioden gezamenlijk 750~o van de economische levensduur

overstijgen en
- alle eerdere leases geen funding-leases zijn geweest.

Deze situatie getransponeerd naar de Nederlandse: ook wij zullen moeten consta-
teren dat de laatste lease in een serie van enkele, welhaast per definitie, een finan-
cial lease zal moeten zijn. Nu is het maar de vraag of dat onwenselijk of onover-
komelijk is. Het effect van de laatste (financial) lease en de daarmee geconstateer-
de vervreemding zal immers veelal gering of verwaarloosbaar zijn. Of de desin-
vestering vindt plaats na afloop van de desinvesteringstermijn, of de vervreem-
dingsprijs is nog maar een fractie van de kostprijs. Vindt de Nederlandse wetgever
echter aanleiding om de laatste lease haar min of ineer onontkoombare financíal-
leasekarakter te ontnemen, dan kunnen bepalingen als die hierboven aangehaald tot
leidraad worden genomen.

13 Corporate Tax Reform, Technical Note, December 2004, punt 4.24
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4. FRANKRIJK

De Franse fiscus volgt, wanneer hij zich de vraag stelt welke partij het leaseobject
moet activeren in een leaseovereenkomst, de commerciële verslaglegging. In de
jaarrekening zal het leaseobject onder alle omstandigheden worden geactiveerd
door de juridisch eigenaar. Bij iedere leasevorm - zowel bij wat wij operational
lease noemen als bij wat wij als financial lease plegen te omschrijven - is de les-
sor de juridisch eigenaar. De Fransen kennen, naast het fenomeen van de doorsnee
ter beschikkingstelling (`location simple'), ook een lease met een kooprecht (`cre-
dit-bail'). Commercieel verschillen beide vormen van lease in die zin van elkaar
dat de lessee in geval van credit-bail aanvullende informatie over het leasecontract
in de toelichting op de jaarrekening moet vermelden.
Het Franse systeem kent één groot voordeel: het is duidelijk en leidt nimmer tot
discussie. Immers, over de vraag wie zich juridisch eigenaar van een object kan
noemen, behoeft zelden lang te worden getwijfeld. De nadelen zijn evenwel legio,
althans voor degenen die - zoals de Nederlandse wetgever - er de voorkeur aan
geven de belastingheffing zoveel mogelijk te doen aansluiten bij de economische
realiteit. Sterker nog, mede onder invloed van de rechter (die het begrip `economi-
sche eigendom' introduceerde) kent men in Nederland aan de economische realiteit
een grotere betekenis toe dan aan de juridische realiteit. Alleen al om deze reden is
de Franse methode geen optie voor Nederland.
Een tweede reden ligt in het feit dat in het Franse systeem eenvoud en willekeur
hand in hand gaan. Een bedrijfsmiddel kan naar believen op de balans van de ene
partij of van de andere worden geplaatst, zonder dat er aan het karakter van de
transactie iets (wezenlijks) hoeft te veranderen. Komt het uit dat de gebruiker acti-
veert, dan koopt hij het bedrijfsmiddel en leent hij het geld. Is het te verkiezen om
de bank te laten activeren, dan giet men de transactie moeiteloos14 in de vorm van
een credit-bail, een financial lease met een urgerende optie. Het antwoord op de
vraag `wie activeert?' wordt in Nederland mede bepaald door `goed koopmansge-
bruik'. Willekeur staat op gespannen voet met dat begripls. Ook daarom is een
systeem als het Franse ongeschikt voor toepassing in Nederland.

14 Afgezien van de toepassing van de bij een dergelijk ruw werkend systeem behorende antimisbruikbepalingen.
15 Zie bijvoorbeeld HR 14juni ]978, BNB 1979~181:
"Goed koopmansgebruik staat tce om voor verschillende bedrijfsmiddelen verschillende stelsels van waardering
te kiezen. Dit gebruik vormt geen beletsel om voor het ene bedrijfsmiddel wel en voor het andere bedrijfsmiddel
niet van stelsel te veranderen, in welk geva) niet van willekeur kan worden gesproken, indien daarbij ook het ver-
schil in fiscaal regime in aanmerking wordt genomen."
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De VS en het VK hanteren voor het onderscheid tussen financial en operational
lease, net als Nederland, economisch getinte criteria. De parallellen zijn treffend.
Wanneer wij zoeken naar mogelijkheden om de bestaande criteria te verbeteren,
dan zijn de resultaten daarvan teleurstellend. De criteria zijn hetzij nagenoeg iden-
tiek, hetzij inmiddels verworpen of ongeschikt voor gebruik binnen de
Nederlandse fiscaliteit. Slechts in de mogelijkheid dat leaseobjecten in de VS op
verschillende balansen kunnen worden opgevoerd - namelijk indien het object
door meer partijen voor gemeenschappelijke rekening wordt geëxploiteerd - kan
een voorbeeld worden gezien dat in gewijzigde vorm mogelijk navolging verdient:
delen van het object zouden door verschillende partijen kunnen worden geacti-
veerd, indien meer partijen belang hebben bij de waardeontwikkeling ervan.
Ook de in het VK geldende regel die voorkomt dat een langlopende operational
lease bij verlenging welhaast automatisch een financial lease wordt, kan mogelijk
in Nederland soelaas bieden.
Het Franse systeem, waarbij de juridisch eigenaar onder alle omstandigheden acti-
veert, is simpel en doorzichtig. Het leent zich evenwel niet voor toepassing binnen
Nederland, gelet op het feit dat onze winstbelasting niet zozeer bij de juridische als
wel bij de materiële werkelijkheid aansluiting zoekt.
Het is overigens opmerkelijk dat er in de EU - waar de drang naar harmonisatie
van fiscale regelgeving onmiskenbaar aanwezig is - op het gebied van de kwalifi-
catie van leasetransacties nog zulke fundamentele verschillen in aanpak bestaan.
Dit kan leiden tot situaties waarin dubbele heffing optreedt, of waarin heffing zelfs
geheel achterwege blijft. Aan een betere onderlinge afstemming van de behande-
ling van leasetransacties zou dan ook hoge prioriteit moeten worden gegeven bij
het realiseren van een Common Consolidated Tax Base.
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Hoofdstuk 10

De toedeling van de gezamenlijke economische
eigendom

1. INLEIDING

Tot op heden luidt de hoofdregel aan de hand waarvan kan worden vastgesteld wie
fiscaal eigenaar is van een bedrijfsmiddel, dat wanneer de lessor niets meer heeft
dan alleen de juridische eigendom, de economisch eigenaar heeft te gelden als fis-
caal eigenaar. Deze hoofdregel heeft in het voorgaande een wijdere strekking
gekregen met het standpunt dat niet alleen één partij als economisch eigenaar kan
worden beschouwd, maar ook meer partijen gezamenlijk. Dit standpunt is vervol-
gens nader uitgewerkt: aangegeven is dat het feit dat de juridisch eigenaar ook enig
economisch belang heeft, er niet aan in de weg behoeft te staan om alle econo-
misch belanghebbenden gezamenlijk te zien als economisch eigenaar. In feite zou
daarmee de rol van de juridisch eigenaar in het kwalificatievraagstuk volledig zijn
uitgespeeld. Dat lijkt een ingrijpende conclusie. Maar als men zich bedenkt dat de
rechter in kwalificatievraagstukken de economische eigendom altijd van meer
betekenis acht dan de juridische eigendom, dan valt niet in te zien waarom het feit
dat de juridisch eigenaar ook behoort tot de groep die zich economisch eigenaar
mag noemen, ertoe zou moeten leiden dat de (gezamenlijke) economische eigen-
dom dan opeens weer zou moeten wijken voor de juridische eigendom.
Het primaat van de economische eigendom in het vervolg tot uitgangspunt
nemend, komt men voor de vraag te staan op welke wijze ieders aandeel in de eco-
nomische eigendom tot uitdrukking moet worden gebracht in ieders balans. Een
nieuwe vraag en een lastige ook, maar de opgave om deze vraag te beantwoorden,
is de prijs die moet worden betaald als men afstapt van de oude kwalificatiemetho-
de die - ruw en in strijd met de economische realiteit als zij was - de fiscale eigen-
dom altijd maar aan één partij toedeelde.
Als ieders aandeel in de economische eigendom tot uitdrukking moet worden
gebracht in de respectievelijke balansen van de partijen die gezamenlijk econo-
misch eigenaar zijn, dan is het van belang te weten op welke wijze het totale eco-
nomisch belang is verspreid over de partijen. Is er sprake van gedeeld economisch
belang - alle partijen nemen een (qua omvang mogelijk verschillend maar qua aard
identiek) deel van de waardeontwikkeling voor hun rekening - dan activeert iede-
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re partij een deel van de kostprijs dat overeenkomt met het deel van de waardeont-
wikkeling dat ieder voor zijn rekening neemtl. Dus als A 400~o en B 600~o van de
positieve en negatieve waardeontwikkeling van een object voor zijn rekening
neemt, dan zijn zij ook voor 400~o respectievelijk 600~o economisch eigenaar.
Is er sprake van verdeeld economisch belang - alle economisch betrokkenen heb-
ben belangen en risico's die niet alleen qua omvang maar ook qua aard (positief of
negatief, waarschijnlijk of minder waarschijnlijk) kunnen verschillen - dan moet
de methode waarmee het te activeren bedrag is te bepalen nog worden gevonden.

2. EEN PRAKTISCH TE HANTEREN TOEREKENINGSMETHODE
VAN HET VERDEELDE ECONOMISCHE BELANG

2.1. Inleiding

Als voorbeeld van een situatie waarin sprake is van verdeeld economisch belang,
zouden de volgende leasecontracten kunnen dienen.

Voorbeeld l.
Een windmolen met een kostprijs van 0 1.000.000,- heeft een levensduur van
tien jaar. De vaste leaseperiode eindigt na negen jaar. De verwachte restwaarde
bedraagt So~a. De lessee heeft een koopoptie bedongen voor l00~o en de leveran-
cier heeft een putoptie voor 2,So~o verstrekt.

Voorbeeld 2.
Een vliegtuig heeft een kostprijs van ~ 25.000.000,- en een economische
levensduur van 25 jaar. De vaste leaseperiode bedraagt vijfjaar en de verwach-
te restwaarde na vijfjaar bedraagt ~ 20.000.000,-. De lessee heeft een koopop-
tie voor ~ 20.000.000,- (800~0), terwijl de lessor het vliegtuig na vijfjaar aan de
leverancier kan verkopen voor t; 17.500.000,- (70a~o).

De verdeling van het economisch belang is als volgt. De lessee in voorbeeld 1 heeft
gedurende negen jaar belang bij de waardeontwikkeling van de windmolen. Aan
het eind van het negende jaar heeft de lessee belang bij de restwaarde voorzover
die de l00~0 overstijgt. De lessor draagt op dat moment een beperkt positief risico
(de kans dat de restwaarde uitkomt tussen het verwachte niveau van So~o en de uit-
oefenprijs van de calloptie van l00~0), terwijl hij ook negatief waarderisico loopt:
de mogelijke waardedaling van 5 tot 2,So~o. De leverancier voelt het negatieve risi-
co indien de waarde van het object tot onder de 2,So~o daalt.

I Zie hiervoor HR 13 mei 1992, VN 1 99211 75 1.
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In voorbeeld 2 heeft de lessee gedurende vijf jaar belang bij de waardeontwikke-
ling. Aan het eind van het vijfde jaar heeft de lessee belang bij de restwaarde voor-
zover deze de 800~0 overstijgt. De lessor draagt op dat moment een beperkt nega-
tief risico (de kans dat de restwaarde onder het verwachte niveau, tussen de 800~0
en de 700~0, uitkomt). De leverancier voelt het negatieve risico indien de waarde
van het object daalt tot onder de 700~0.

We zien derhalve verschillende risico's: waarderisico's (risico van de waardeont-
wikkeling gedurende de vaste leaseperiode) en restwaarderisico's (risico dat de
waarde zich aan het eind van de vaste leaseperiode ontwikkelt in een bepaalde rich-
ting). Voorts zien we positieve en negatieve risico's. Daarnaast kan nog een onder-
scheid worden gemaakt tussen beperkte risico's (risico dat de waarde zich beweegt
binnen een bepaalde marge) en onbeperkte risico's (risico dat de waarde zich ont-
wikkelt vanafeen bepaald punt). Een voorbeeld van het laatste risico is de kans dat
de restwaarde in het eerste voorbeeld na afloop van het negende jaar meer is dan
l00~0. De waarde kan l lo~o zijn, maar ook 700~0.
Ook zijn de risico's nog te onderscheiden in `waarschijnlijke risico's' en `minder
waarschijnlijke risico's'. De kans dat de werkelijke restwaarde in geringe mate
afwijkt van de verwachte restwaarde is uiteraard groter dan de kans op een majeu-
re afwijking.

Op welke wijze kan - indachtig het bovenstaande - nu ieders aandeel in de econo-
mische eigendom verantwoord worden vastgesteld? Ik onderscheid twee metho-
den: de tijdsevenredige toerekening en de meer nauwkeurige gewogen tijdsevenre-
dige toerekening.

2.2. De tijdsevenredige toerekening

De tijdsevenredige toerekening neemt de periode waarin men economisch belang
heeft als maatstaf voor de verdeling van de economische eigendom. Is de verwach-
te economische levensduurZ tien jaar en de vaste leaseperiode negen jaar, dan heeft
de lessee a190o~o economisch belang. Na negen jaar hebben zowel lessee, lessor als
leverancier economisch belang. De resterende l00~o wordt dan gelijkelijk over de
partijen verdeeld. Volgens de tijdsevenredige toerekening is de lessee derhalve
voor 93 1~3a~o economisch eigenaar van het object3.

2 Bij de meeste geschillen omtrent de kwalificatie van (lease)overeenkomsten komt de rechter tot een uitspraak
waarbij de verwachte economische levensduur een rol speelt. De `verwachting' is kennelijk een voldoende solide
fundament voor een dergelijke beoordeling
3 Het percentage van 93 1~3 is als volgt berekend. De lessee heeft economisch belang gedurende 900~o van de eco-
nomische levensduur. Het laatste jaar hebben drie partijen een - overigens verschillend - economisch belang. De
lessee heeft als één van die drie partijen 1~3 van l00~o economisch belang. Daarmee komt zijn aandeel in totaal
dus op 93 Il3 0~0.
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2.3. De gewogen tijdsevenredige toerekening

De lessee heeft tijdens de vaste leaseperiode belang bij de waardeontwikkeling.
Het is onbekend voor wie de gevolgen zijn van de werkelijke waardeontwikkeling
na afloop van de vaste leaseperiode. Ligt de restwaarde boven de uitoefenprijs van
de calloptie, dan profiteert de houder van de calloptie van de onverwachte
waardestijging. Ligt de restwaarde onder de uitoefenprijs van de putoptie, dan is
de leverancier gehouden te kopen. Het nadeel van de bovenmatige waardedaling
laat zich dan bij hem gevoelen. De lessor is gevoelig voor de waardeontwikkeling
die zich voordoet tussen beide uitoefenprijzen. Niet alleen wanneer de werkelijke
waarde tussen beide uitoefenprijzen ligt en geen van beide opties wordt uitgeoe-
fend, maar ook indien de waarde tot boven respectievelijk onder de uitoefenprijs
komt te liggen. Het risico van waardestijging of -daling ten opzichte van de ver-
wachte restwaarde ligt bij de lessor tot het niveau waarop de uitoefenprijzen zijn
bereikt.
Bij de tijdsevenredige toerekeningsmethode wordt ervan uitgegaan dat de lessee,
de lessor en de leverancier een gelijke kans lopen om het object na afloop van de
vaste leaseperiode te krijgen toegeschoven. Is dat een reëel uitgangspunt? Moet de
kans dat de diverse opties worden uitgeoefend niet worden meegewogen?
Als de verwachte restwaarde So~o is, als de lessee een koopoptie heeft van IOo~o en
de lessor een putoptie van 2,So~o, heeft iedereen dan een gelijke kans om het object
te verkrijgen, respectievelijk te behouden? De kans op een afwijking van de
restwaarde is in het segment rond de restwaarde uiteraard groter dan in de segmen-
ten daarbuiten. Met andere woorden: bij een geschatte restwaarde van So~o is de
kans op een werkelijke restwaarde van 7,So~o uiteraard groter dan de kans op een
werkelijke restwaarde van l00~0 of 12,So~o. Wanneer men die kansen wil meewegen
bij het bepalen van de omvang van ieders economisch belang, dan leidt dat bij de
in het eerste voorbeeld genoemde windmolenlease tot het volgende resultaat.
De eerste ring van 2,So~o rond de restwaarde krijgt een wegingsfactor 3. De tweede
ring van 2,So~o tot So~o rond de restwaarde krijgt de wegingsfactor 2, en de derde
ring daarbuiten krijgt een wegingsfactor 1. De lessee neemt het object voor zijn
rekening bij een stijging van de restwaarde boven de l00~0. Zijn economische
belang bij de restwaarde krijgt dus een wegingsfactor 1. De lessor heeft belang bij
het object zolang de restwaarde zich beweegt tussen de l00~o en de 2,So~o. De ring
van waarden tussen de 2,So~o tot So~o krijgt een wegingsfactor 3, evenals de ring van
waarden tussen de So~o en de 7,Soro. De kans dat de restwaarde ligt tussen de 7,So~o
en de l0o~o krijgt een wegingsfactor 2. Het economische belang bij de restwaarde
van de lessor krijgt daarmee een wegingsfactor 8. De waardedaling gaat de lever-
ancier aan wanneer de werkelijke restwaarde niet So~a is maar minder dan 2,So~o.
Zijn risico bevindt zich in de tweede segment en zijn wegingsfactor bedraagt der-
halve 2. Het economische belang bij het object in het laatste jaar van de verwach-
te levensduur (l00~0) kan volgens de methode van de gewogen tijdsevenredige toe-
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rekening in de verhouding 1:8:2 worden verdeeld tussen lessee, lessor en leveran-
cier. Samen met het 900~o economisch belang dat de lessee reeds verwerft tijdens
de vaste leaseperiode, leidt dit tot een eindresultaat waarbij de lessee 90,90~0 (900~0
plus lll l van l00~0), de lessor 7,30~0 (8~11 van l00~0) en de leverancier 1,80~0 (2~11
van l00~0) van de economische eigendom krijgt toebedeeld.

Het belang bij de restwaarde: schematisch4

Ring 2,So~o 2,5 - So~o ~ So~o Totaal
Wegingsfactor 3 2 1

Partij: Belang
Calloptiehouder: b ~ l 00~0 1(1) 1
Putoptiehouder: b ~ 2,So~o 1(2) 2
Lessor: l00~0 ~ b~ 2,So~o 2(6) 1(2) 8

Totaal

Het belang bij de restwaarde gevisualiseerd (1)

Verwachte restwaarde : S,Oo~o
Putoptie leverancier : 2,So~o
Calloptie lessee : 10,00~0
Restwaarderisico lessor : 7,So~o

t

Ec. belang lessee

2

Ec. belang leverancier ~ ~ ~ ~

2

Ec. belang lessor
Restwaarde

3 3

4 De tussen haakjes geplaatste getallen vormen het product van het aantal van toepassing zijnde ringen en hun
respectievelijke wegingsfactor. Bijvoorbeeld: de houder van de putoptie heeft een belang bij de waardeontwik-
keling die zich binnen één ring voordoet. De wegingsfactor van die ring is twee.
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Een dergelijke verdeling van de - te faciliteren - economische eigendom zal er niet
toe bijdragen dat de populariteit van de operational lease stijgt. Toch varieert de
verdeling van de economische eigendom met de modaliteiten van de leaseovereen-
komst. Dat laat zich goed illustreren aan de hand van het tweede voorbeeld, de
vliegtuiglease. Ik hanteer hierbij hetzelfde wegingsmechanisme.

De verwachte restwaarde bedraagt é 20.000.000,- (800~o van de kostprijs). De les-
see heeft een calloptie met een uitoefenprijs van eveneens [r 20.000.000,- en de les-
sor heeft een putoptie voor ~ 17.500.000 (700~0). Het economische belang rust
gedurende de vaste leaseperiode (200~0) geheel bij de lessee. Hoe is het economisch
belang bij de restwaarde (800~0) verdeeld tussen lessee, lessor en leverancier?
Een belang bij de segmenten 800~0 - 82,So~o en 800~0 - 77,Sa~o heeft een wegingsfac-
tor 3. Een belang bij de segmenten 82,So~o - 850~o en 77,So~o - 750~o heeft een
wegingsfactor 2 en een belang daarbuiten heeft een wegingsfactor 1. Dit impliceert
dat de lessee - voor wiens rekening het object komt bij een restwaarde uit het eer-
ste, tweede of derde segment - een belang heeft dat op 6 kan worden gefixeerd (3
f 2 f 1). De lessor, voor wiens rekening het object komt bij een restwaarde tussen
de 700~o en 800~0, bestrijkt met zijn belang eveneens het eerste, tweede en derde seg-
ment. Ook zijn belang wordt op 6 bepaald. De leverancier ten slotte, valt met zijn
risico in het derde segment: zijn belang heeft een wegingsfactor 1. De vliegtuigle-
ase brengt derhalve met zich dat de lessee 570~o economisch eigenaar is (20o~o gedu-
rende de vaste leaseperiode, en 6~ 13 van 800~o resterend economisch belang gedu-
rende de resterende levensduur). De lessor heeft eveneens 6~13 van diezelfde 800~0
en is derhalve voor 370~o economisch eigenaar. De leverancier heeft een belang van
1~13 van 800~o en is dus voor óo~o economisch eigenaar.
Dat ook dit beeld nog in gunstige zin kan wijzigen voor de lessor, blijkt duidelijk
wanneer de calloptie van de lessee niet op 800~o wordt gesteld (de verwachte
waarde in het economisch verkeer) maar op 82,So~o. De lessee heeft dan nog slechts
een belang in het tweede en derde segment (met een totale wegingsfactor 3), ter-
wijl de lessor nu tweemaal een belang heeft in het eerste segment en voorts nog een
belang in het tweede en derde. Zijn totale wegingsfactor komt daarmee op 9. Naast
zijn economische belang gedurende de vaste leaseperiode (200~0) heeft de lessee
dan nog een gewogen belang van 3~13 van 800~o resterende levensduur (180~0). In
totaal is de lessee bij deze opzet slechts voor 380~o economisch eigenaar. De lessor
is dat voor liefst 9~13 van 800~0 (SSo~o) , terwijl ook in deze variant voor de lever-
ancier een bescheiden rol is weggelegd: 60~o van de economische eigendom (1I l 3
van 80a~o).
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Het belang bij de restwaarde gevisualiseerd (2)

Verwachte restwaarde : 80,Oo~o
Putoptie leverancier : 70,Oo~o
Calloptie lessee : 80,Oo~o
Restwaarderisico lessor : 10,00~0

Ec. belang lessee

Ec. belang leverancier

Ec. belang lessor

Restwaarde

1 2 3

~ ~ ~ ~ ~ ~

1

3 2 1
~~ I

i ~~

87,5 85 82,5 80 77,5 75 72,5 70 67,5

Men zou ook de invoering van een variant van het hiervoor beschreven ringenstel-
sel kunnen overwegen. In die variant worden de ringen niet gevormd door percen-
tages van de kostprijs (vaste bedragen, 2,Sa~o van 100), maar door percentages van
de verwachte restwaarde (l00~o van 7,5 of l00~o van 60). Hierdoor varieert de breed-
te van de ring met de hoogte van de verwachte restwaarde. Deze methode komt
tegemoet aan een mogelijk bezwaar van de in eerste instantie aangedragen metho-
de, waarbij aan de kans dat bij een verwachte restwaarde van 7,So~o de werkelijke
restwaarde uitkomt op l00~0, een zelfde gewicht wordt toegekend als aan de kans
dat bij een verwachte restwaarde van 600~o de werkelijke waarde 62,Sa~o blijkt te
zijn. In die variant wordt de kans dat een werkelijke waarde in het eerste geval uit-
komt op l0o~0 (een stijging van 33,30~0) even groot geacht als de kans dat de wer-
kelijke waarde in het tweede geval 800~0 (eveneens een stijging van 33,30~0) blijkt
te zijn.
In tijden van inflatie is het onmiskenbaar zo dat de verwachte restwaarde van 60
sneller stijgt tot 62,5, dan een verwachte restwaarde van 7,5 tot 10. Onder derge-
lijke omstandigheden lijkt het hanteren van deze variant zeker zinvol. Anderzijds
treft men een restwaarde van 60 eerder aan bij een korte vaste leasetermijn dan een
restwaarde van 7,5. Op kortlopende leases heeft inflatie weer minder grip dan op
langlopende.
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Resumerend bepleit ik toepassing van het oorspronkelijke systeem, zolang niet
duidelijk is dat relatief hoge restwaarden meer van de verwachte restwaarden
afwijken dan relatief lage restwaarden.

2.4. Verdere restricties aan het gekwantificeerde huurdersbelang

Iedere vaste huurperiode leidt op grond van het bovenstaande tot een bij de huur-
der te kwantificeren economisch belang. Men kan zich de vraag stellen of de posi-
tie van een huurder die een object met een economische levensduur van dertig jaar
huurt voor een periode van vijf jaar, dezelfde behandeling moet krijgen als een
huurder die het object voor 25jaarhuurt. Evenzo kan men zich de vraag stellen of
een lessee die een computer least voor de duur van twee jaar, een identieke behan-
deling moet krijgen als de lessee die onroerend goed huurt voor twee jaar.
Ik pleit ervoor dat, vooraleer men kwantificering van het economische belang ver-
plicht stelt, ten minste aan de voorwaarde is voldaan dat de vaste leaseperiode
absoluut en~of relatief ( in relatie tot de economische levensduur) van betekenisvol-
le omvang moet zijn. Het voordeel van dergelijke restricties is gelegen in het feit
dat toepassing van het zuivere concept alleen daar wordt nagestreefd waar het
belang materieel is.
In dit kader is het wellicht interessant ook de ontwikkelingen op het vlak van de
commerciële verslaglegging te volgen. Op deze ontwikkelingen kom ik terug in
hoofdstuk 11.

2.5. De mogelijke introductie van de beperkte tijdshorizon

De wetgever heeft impliciet te kennen gegeven dat hij bij het toekennen van som-
mige investeringsfaciliteitens wenst uit te gaan van de bestemming van het
bedrijfsmiddel zoals die is bij het aangaan van de verplichtingen. Wat er na vijfjaar
na het begin van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevondenb met
het object gebeurt, heeft geen invloed meer op de oorspronkelijk verstrekte faci-
liteit: het laat de wetgever koud. We kunnen dit gegeven betrekken bij de verschil-
lende verdelingsmethoden, zeker wanneer het om verdelingsvraagstukken gaat
waarbij genoemde investeringsfaciliteiten in het geding zijn. Dat zou dan tot
gevolg kunnen hebben dat bij het toedelen van de economische eigendom alleen
de verwachte omstandigheden die zich voordoen binnen vijf jaar na de aanvang
van het jaar waarin is geïnvesteerd, in beschouwing worden genomen.
Veel leasecontracten die een duurzaam productiemiddel tot object hebben, kennen
een vaste leaseperiode van vijf jaar of langer. Wanneer we bij deze toets een
beperkte tijdshorizon van vijf jaar in acht nemen, leidt dat tot de conclusie dat het

5 Met name die welke zijn gebaseerd op het begrip ' investeren', zoals de WIR en de ( Energie)Investeringsaftrek.
6 Artikel 3.47, lid 2, Wet [B 2001.
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economische belang gedurende de referentieperiode van vijf jaar geheel komt te
berusten bij de lessee. Hij zal dan ook voor de volle honderd procent worden
beschouwd als economisch belanghebbende. Het zal voor menig lessor, wanneer
deze verdeelsleutel wordt gehanteerd, niet meer mogelijk zijn om met succes
investeringsfaciliteiten te claimen.
De introductie van een beperkte tijdshorizon werkt weliswaar vereenvoudigend, hij
tast de zuiverheid van de verdelingsmethode ook aan. De ene ruwe methode - de
`alles of niets-benadering' - maakt daarmee plaats voor een andere: een onwense-
lijke situatie.

2.6. Overige toerekeningsmethodes

De Commissie Leasing suggereert~ in een situatie waarin diverse partijen het vol-
ledige economische belang hebben

"- in die zin dat zij zowel positief als negatief economisch belang hebbeng -"

een benadering te kiezen die vergelijkbaar is met de benadering die wordt gevolgd
bij de toerekening van investeringsfaciliteiten aan firmanten van een vof, cv of
maatschap. Partijen bepalen hierbij zelf de verdeelsleutel.

"Als partijen er niet uitkomen dan wel de voorgestelde verdeling louter is inge-
geven door fiscale motieven, zou kunnen worden gekozen voor een verdeling
naar rato van het belang bij het samenwerkingsverband."

Het nadeel van deze methode is dat zij geen houvast geeft, terwijl de omstandig-
heden waaronder die houvast wordt gevraagd - de situaties waarin de gekozen ver-
deling louter lijkt te zijn ingegeven door fiscale motieven - zich waarschijnlijk
veelvuldig zullen voordoen. In veel gevallen zal het immers de wens van partijen
zijn de eigendom of de investeringsfaciliteiten bij de lessor te laten neerslaan, ter-
wijl in die gevallen het economische belang grotendeels bij de lessee pleegt te
berusten.

"Deze benadering acht de Commissie echter niet gewenst indien het rest-
waarderisico niet evenredig over partijen is verdeeld9, bijvoorbeeld in de situa-
tie waarin de lessee het positieve restwaarderisico heeft en de leverancier het
negatieve restwaarderisico."

7 Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 217, blz. 190.
8 Deze sítuatie komt overeen met die waarin eerder door mij de tijdsevenredige toerekeningsmethode werd aan-
bevolen, een situatie waarin het economisch belang pro rata kan worden gedeeld.
9[n de situatie die de Commissie hier beschrijft, suggereerde ik de `gewogen tijdsevenredige toerekening'.
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In die situatie beveelt de Commissielo een tamelijk ruwe methode aan, namelijk:

"toerekening van het lease-object aan de partij die het grootste economische
belang heeft (...). Dit zou kunnen worden vastgesteld door op het moment
waarop de lease-overeenkomst wordt gesloten, vast te stellen aan welk risico
het meeste belang moet worden toegekend. In de regel zal dit het positieve rest-
waarderisico zijn zodat degene die dit risico loopt in de meeste gevallen als fis-
caal eigenaar zal kunnen worden aangemerkt."

Deze methode is niet alleen ruw, zij gaat er ook geheel aan voorbij dat economisch
belang zich in meer manifesteert dan in het lopen van restwaarderisico alleen. De
Commissie gaat bij het doen van aanbevelingen - ik maakte daarvan al eerder
gewag in onderdee14~2.4.1. - voorbij aan het huurdersbelang, de meest betekenis-
volle vorm van economisch belang.

3. DE VERDELING VAN DE ECONOMISCHE EIGENDOM BIJ
TOEPASSING VAN HET NIEUWE CONCEPT

Indien het nieuwe fiscale eigendomsconcept toepassing vindt, zal de economische
eigendom bij operational-leasecontracten worden verdeeld over meer partijen. En
wel zodanig dat alle betrokkenen gezamenlijk 100 0~o van de economische eigen-
dom over hun respectievelijke balansen zien worden verdeeld. Niet meer, maar ook
niet minder. Die toe te passen verdeelsleutel zal moeten worden vastgelegd in de
leaseovereenkomst die alle partijen bindt.
Over de toe te passen verdeelsleutel kan uiteraard discussie ontstaan. Het verdient
de voorkeur die discussie zoveel mogelijk te voorkomen door een nieuwe leasere-
geling het licht te doen zien, waarin die verdeelsleutel wordt vastgelegd voor stan-
daardgevallen. Of partijen die regeling correct hebben toegepast, kan altijd achter-
af door de fiscus worden getoetst. Willen partijen eerder zekerheid - bijvoorbeeld
bij omvangrijke contracten met een groot financieel belang, of bij raamcontracten
die nadien in grote hoeveelheden met veel verschillende partijen zullen worden
ingevuld - dan kan de fiscus altijd worden gevraagd om de voorgestelde verdeel-
sleutel vooraf te beoordelen. Daarmee kan in feite de huidige praktijk, waarin par-
tijen de fiscus vragen dergelijke bijzondere contracten vooraf (op hun operatione-
le karakter) te beoordelen, worden gecontinueerd.
Om de eenvormigheid van besluitvorming te bevorderen zou wel formeel moeten
worden vastgelegd dat het aan een bepaalde eenheid binnen de Belastingdienst is
om de contracten op alle facetten te beoordelen, vooraf dan wel achteraf.

10 T.a.p. blz. 191.
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4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Economisch belang - het risico van waardeveranderingen - kan zijn gedeeld of
verdeeld. Bij gedeeld economisch belang hebben betrokken partijen ieder een deel
van het allesomvattende risico van waardeveranderingen. Bij een verdeeld econo-
misch belang hebben partijen verschillende belangen bij verschillende waardeont-
wikkelingen. Bij een gedeeld economisch belang kunnen betrokken partijen ieder
hun deel in het totale belang activeren. Bij verdeeld economisch belang is dat min-
der gemakkelijk uitvoerbaar. Niet alle waarderisico's hebben eenzelfde gewicht.
Sommige partijen ervaren bepaalde vormen van waardeontwikkeling slechts in
theorie. Het risico dat een bepaalde voelbare waardeontwikkeling zich voordoet,
verschilt bovendien per partij. Gezocht is naar een evenwichtige methode waarmee
ieders belang bij sommige, in meer of mindere mate waarschijnlijke, waardeont-
wikkelingen kan worden vertaald in een bepaald te activeren deel van de economi-
sche eigendom.
Gekozen is voor de zogeheten gewogen tijdsevenredige toerekening. Hierbij wordt
de lessee economisch eigenaar voor dat deel van het object dat tot het totale object
in dezelfde verhouding staat als de vaste leaseperiode tot de geschatte `objectieve'
economische levensduur. Vervolgens wordt de rest van de economische eigendom
(het belang bij waardeontwikkelingen gedurende de resterende `objectieve' econo-
mische levensduur na de vaste leaseperiode) over de betrokken partijen verdeeld
op basis van de (forfaitair bepaalde) kans die zij lopen dat het object na afloop van
de vaste leaseperiode voor hun rekening komt.
Aan de hand van opties, geschatte levensduur en restwaarde kunnen partijen met
behulp van de eerder gesuggereerde objectieve criteria in hun leasecontract aange-
ven op welke wijze de economische eigendom is verdeeld. In bijzondere gevallen
kan de fiscus vooraf worden gevraagd met de overeengekomen verdeling akkoord
te gaan. De inspecteur van de leasemaatschappij speelt een rol die vergelijkbaar is
met zijn huidige rol die, door toedoen van de leaseregeling, redelijk beperkt is te
noemen.
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Hoofdstuk 11

Financial en operational lease in de commerciële
jaarstukken: mogelijke ontwikkelingen

1. INLEIDING

In de wijze waarop de commerciële verslaglegging van leasetransacties plaats-
vindt, zijn de afgelopen decennia nauwelijks betekenisvolle wijzigingen waar te
nemen. Dat wekt in zoverre bevreemding dat de kritiek op de gangbare methodes
ook van alle jaren is. Eerder memoreerde ik Schefferl die reeds in 1968 meldde:

"Wanneer de uit een onopzegbare lange-termijn huurovereenkomst voortsprui-
tende verplichtingen niet in de balans worden opgenomen, geeft deze een
onjuist beeld van de vermogenspositie.
Het komt ons voor dat geen enkele registeraccountant daar genoegen mee kan
nemen. Deze zal eisen dat de contante waarde van de verplichtingen zowel aan
de actief- als aan de passiefzijde van de balans wordt opgenomen, ofwel dat bij
de toelichting op de jaarstukken van het obligo melding wordt gemaakt."

Aan het eerste deel van zijn oproep - in feite op één lijn te stellen met het verwer-
pen van de thans gangbare `alles of niets-benadering' - is nog steeds geen gehoor
gegeven. Inmiddels is die roep echter van vele kanten hoorbaar.

2. HET COMMERCIËLE ALTERNATIEF VOOR DE `ALLES OF
NIETS-BENADERING'

2.1. De visie van Beckman en Van der Laan Bouma

Volgens de RJ worden leaseovereenkomsten waarbij het economische belang voor
minder dan 900~o aan de lessee toekomt, gezien als operational lease. Dergelijke
contracten komen tot uitdrukking door het leaseobject te activeren op de balans van

1 C.F. Scheffer, Financiële notities ( deel II), Delwel, Wassenaar 1969, blz. 195
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de lessor. De lessee activeert noch passiveert iets ter zake van de overeenkomst en
maakt hoogstens melding van langlopende leaseverplichtingen in de Toelichting.
Beckman en Van der Laan BoumaZ zien alternatieven voor het verantwoorden van
een operational lease.

"Men kan zich afvragen of de benadering van de economische `eigendom' wel
zo gelukkig is, met name bij het hanteren van de 90o~o-regel. Waarom zou
iemand met 900~o wel moeten activeren en iemand met 89,So~o niet. Het ligt o.i.
meer voor de hand in een benadering die presenteert economisch te zijn en die
uitgaat van activering op basis van de in een goed opgesloten economische
waarde, de activering naar rato van het economisch belang te doen plaatsvin-
den. Bijvoorbeeld, als 800~o toevalt aan de lessee en 200~o aan de lessor, is niet
goed in te zien waarom 800~o niet bij de lessee zou moeten worde geactiveerd
en 200~o bij de lessor. De `alles ofniets-benadering' kan moeilijk als een realisti-
sche benadering worden gekenschetst."

Met andere woorden: vervang de `alles of niets-benadering' door een methode
waarbij een leaseovereenkomst zijn weerslag heeft op de balans van alle betrokken
partijen. Om die weerslag te kunnen kwantificeren, zoeken Beckman en Van der
Laan Bouma aansluiting bij de verdeling van het economisch belang. Hoewel zij
deze methode in het vervolg geen handen en voeten geven - hoe meet je `de in een
goed opgesloten economische waarde' en hoe verdeel je die waarde over de betrok-
ken partijen? - leggen zij onmiskenbaar een patroon neer waarop anderen voort-
borduren, op zoek naar een alternatief voor de `alles of niets-benadering'.

2.2. De internationale discussie

Uiteraard beperkt de discussie over de wijze waarop de verslaglegging van lease-
transacties kan worden verbeterd zich niet tot Nederland. Leidend in de internatio-
nale discussie is de IASC. Op het vlak van de verantwoording van eenmaal gekwa-
lificeerde leasetransacties liggen veranderingen in het verschiet.
In 1996 verscheen het rapport `Accounting for leases: a new approach. Recogni-
tion by Lessees of Assets and Liabilities Arising under Lease Contract'3. Die ge-
wenste nieuwe benadering van leasecontracten in het kader van de commerciële
verslaglegging vloeit voort uit zorg voor verminderde vergelijkbaarheid en bruik-
baarheid van jaarstukken.

"The most frequently noted concern relates to the fact that the standards do not
require rights and obligations arising under operating leases to be recognised as

2 T.a.p. blz. 39
3 Warren McGregor, Financial Accounting Standards Board, Norwolk USA, 1996
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assets and liabilities in the lessee's financial statements. The result has been that
the standards have promoted the structuring of financial arrangements so as to
meet the conditions for classification as an operating lease4."

En:

"The off-balancesheet effects of operating leases in these and numerous other
cases are simply too material to ignore for meaningful analyses and compar-
isons of financial statement datas."

De huidige standaarden laten bij operational lease dus geen ruimte voor het opne-
men van actief- of passiefposten op de balans van de lessee. Dat, terwijl die lessee
toch belangrijke verplichtingen is aangegaan en daar ook wat voor terugkrijgt,
namelijk het recht om een object te gebruiken gedurende een bepaalde periode.
Het zou, alsdus de opstellers van het rapport, gezien de definitie van activa en pas-
siva6 niet noodzakelijk zijn het activeren of passiveren enkel te laten afhangen van
de verkrijging van de juridische eigendom van een object. Ook het overhevelen
van een recht om een object gedurende een zekere periode te gebruiken, zou reeds
aanleiding moeten zijn om een actiefpost op te nemen. Weliswaar mist de gebrui-
ker het recht om over het object te beschikken, hij kan het object wel gebruiken als
bron waaruit economische voordelen kunnen vloeien, een bron ook waarover de
lessee de controle heeft. Daarmee voldoet het recht aan de voorwaarden om als
actiefpost te worden bestempeld: er moet sprake zijn van een transactie in het ver-
leden waaruit de mogelijkheid voortvloeit om economische voordelen te behalen
in de toekomst.

Deze nieuwe visie maakt dat activeren of passiveren noodzakelijk wordt, ongeacht
het karakter van de leaseovereenkomst. Het is zelfs zo dat die actiefpost bij de les-
see bij operational lease dezelfde vorm aanneemt als bij financial lease. Net als bij
operational lease activeert de lessee bij financial lease de waarde van het gebruiks-
recht dat hij heeft volgens het leasecontract. Activering van het object zelve komt
niet aan de orde. De juridische eigendom wordt als irrelevant gegeven volkomen
naar de achtergrond geschoven. Indien de lessor nog iets met betrekking tot het lea-
seobject activeert - hetgeen zich bij een operational lease, anders dan bij de finan-
cial lease zeer goed laat denken - dan activeert hij de waarde van de mogelijkheid
dat hij het object terugkrijgt na afloop van de vaste leaseperiode.

4 Watren Mc Gregor, t.a.p. blz. 3.
5 Imhoff, Jr E., R. Lipe and D. Wright, Operating Leases: Impact of Constructive Capitalisation, Accounting
Horizon, Maart 1991, p. 61.
6 De opstellers van het rapport nemen hiermee afstand van het in veel landen gangbare systeem om de juridische

eigendom als maatstaf voor activering te hanteren.
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Wij zien in dit gedachtegoed veel terug van wat hiervoor is gememoreerd over de
rol van de juridische eigendom bij een belastingheffing naar de winst. Ook fiscaal
dient die juridische eigendom aan betekenis in te boeten. Rest ons de vraag wat
ervoor in de plaats moest komen. Beckman en Van der Laan Bouma zijn van oor-
deel dat de rol van de juridische eigendom moet worden overgenomen door het
economische belang. In de internationale discussie lijkt de rol van de juridische
eigendom te worden overgenomen door het gebruiksrecht~.

Na het in 1996 verschenen rapport `Accounting for leases: a new approach.
Recognition by Lessees of Assets and Liabilities Arising under Lease Contract'
volgde in 1999 een discussienotag getiteld: `Leases: Implementation of a New
Approach9'. Voor het eerst krijgt de behandeling van opties de volle aandacht. In
bestaande standaarden is het belang van opties beperkt. Immers, bij het kwalifice-
ren van het contract wordt slechts bezien hoe zeker het is of de optie al dan niet
wordt uitgeoefend. A1 naar gelang het resultaat van deze beoordeling wordt het
contract vervolgens gekwalificeerd als operational of als financial lease.
In navolging van het in 1996 uitgebrachte rapport willen de opstellers van de in
1999 verschenen discussienota het gebruiksrecht waarderen. Bij financial lease
bepaalt men de waarde van het gebruiksrecht gedurende de levensduur van het
object (wellicht overeenkomend met de looptijd van het contract), en bij operatio-
nal lease kent men een waarde toe aan het gebruiksrecht gedurende de vaste lease-
periode. Daarnaast echter, wordt ook de waarde van de optie in de actiefpost bij de
lessee verdisconteerd. In de discussienota wordt overigens voorgesteld dit alleen te
doen als het zeker is dat de optie wordt uitgeoefend. Bestaat die zekerheid niet, dan
activeert de lessee alleen het gebruiksrecht. Wordt een optie waarvan de uitoefe-
ning onzeker is, later toch uitgeoefend, dan volgt alsnog activering. Bestaat er
onzekerheid omtrent het uitoefenen van de optie, dan activeert de lessor de waarde
van het recht op teruglevering na afloop van de vaste leaseperiode wél. Bij het
waarderen van dat recht wordt overigens rekening gehouden met de kans dat de
optie wordt uitgeoefend en met de nodige onzekerheden met betrekking tot de ver-
wachte restwaarde.
De in verband met de leasetransacties op te nemen toekomstige vorderingen en
schulden worden contant gemaakt. De lessor maakt zijn toekomstige vorderingen
contant tegen de impliciete rentevoet, de rentevoet waarmee bij het bepalen van de

7 Let wel: of er nu sprake is van operational of financial lease: de lessee heeft in beide gevallen juridisch alleen
maar een gebruiksrecht In beide gevallen berust de juridische eigendom bij de lessor. Bij operational lease is het
onzeker of de juridische eigendom tezijnertijd overgaat naar de lessee, bij financial lease bestaat die zekerheid
wel.
8 De werkgroep die de discussienota voorbereidde, bestond uit stafleden van het IASC en (bestuurs)leden van
accounting standards publicerende instanties uit Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en
de Verenigde Staten.
9 Een uitgave van The Accounting Standards Board Limited, 1999.
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leasetermijnen rekening is gehouden.
De lessee passiveert de gedurende de vaste leaseperiode verschuldigde leasetermij-
nen met inachtneming van de rentevoet waartegen de lessee zelf bij een bank zou
kunnen lencn.

Het eigenaardige is dat het begrip `economisch belang' geen rol speelt als maatstaf
voor de waardering in de internationale discussie. Balansposten worden niet
gewaardeerd door naar het respectievelijke economische belang te kijken, maar
door de toekomstige kasstromen te kwantificeren. Wat is het bedrag dat de lessee
uiteindelijk aan de lessor zal betalen voor zijn gebruiksrecht?
Deze benadering is - vanuit verslaggevingtechnisch oogpunt - niet vreemd. Het is
immers vereist dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de verhouding tus-
sen eigen en vreemd vermogen, en van de liquiditeitspositie. In dat kader is het van
belang te weten wat de toekomstige betalingsverplichting van de lessee jegens de
lessor precies is. De omvang van deze verplichting kan natuurlijk het beste worden
bepaald aan de hand van de verwachte kas.stromen. Aangenomen moet worden dat
- op basis van de opgenomen verplichting - de actiefpost, het gebruiksrecht, bij de
lessee dezelfde startwaarde kent.

Omdat in de toekomstige kasstromen richting lessor uiteraard al een winstopslag
kan zijn verwerkt - maar eventueel ook andere opslagen, bijvoorbeeld de vergoe-
ding voor verzekering en onderhoud - worden het gebruiksrecht en de toekomsti-
ge betalingsverplichting tegen een hogere waarde opgevoerd dan wanneer men de
waarde van het gebruiksrecht (en daarmee de grootte van de passiefpost) bepaalt
op basis van het relatieve economische belang bij het object: de methode
BeckmanNan der Laan Bouma. In die laatste situatie namelijk, wordt de kostprijs
van het object verdeeld over de betrokken partijen.

3. DE BRUIKBAARHEID VAN COMMERCIËLE KWALIFICATIE- EN
WAARDERINGSCRITERIA VOOR FISCALE DOELEINDEN

In hoeverre lenen commerciële methoden zich voor toepassing bij het oplossen van
fiscale kwalificatie- en waarderingsvraagstukken. Bij het beantwoorden van deze
vraag stuiten wij op het verschijnsel dat commerciële jaarstukken met een ander
doel worden vervaardigd dan fiscale.
Essers steltlo dat Nederland een commerciële wijze van verslaglegging kent die is
geënt op de gedachte dat met name de aandeelhouders goed moeten worden geïn-
formeerd. In deze benadering gaat

]0 Preadvies De toekomst van Gced Koopmansgebruik na de invoering van Intemational Financial Reporting

Standards in 2005, Geschrifren van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 224, Kluwer, 2005, blz. 9-10.
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"het vooral om het verstrekken van informatie aan de kapitaalmarkt op basis
van de economische werkelijkheid (`true and fair view')."

Deze oriëntatie is, aldus Essers

"niet bevorderlijk voor de aansluiting van het fiscale winstbegrip op het in de
accountancy gehanteerde winstbegrip."

Kampschi)erll meldt hieromtrent:

"De vennootschappelijke jaarrekening wil primair een zodanig inzicht geven
dat men een verantwoord oordeel kan vormen over vermogen en resultaat."

Artikel 362, lid 1 van Titel 9 Boek 2 BW leert ons bovendien:

"De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als
aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht, dat een verantwoord oor-
deel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor-
zover de aard van een jaarrekening dat toelaat omtrent de solvabiliteit en de
liquiditeit van de rechtspersoon (cursivering, wbs)."

Accountants proberen met hun richtlijnen dus niet alleen te voorkomen dat de
balans een niet-realistisch beeld geeft, zij pogen ook tegen te gaan dat degene die
zich verlaat op balansgegevens een verkeerd beeld krijgt van de liquiditeit en de
solvabiliteit.
Wanneer we deze uitgangspunten toepassen op leasevraagstukken, kunnen we con-
stateren dat accountants bij de lessee lijken te willen aansturen op het passiveren
van de contante waarde van de betalingsverplichting jegens de lessor. Het
gebruiksrecht wordt dan vervolgens geactiveerd tegen dezelfde waarde. Fiscalisten
hanteren andere criteria. Zij hebben met name belangstelling voor het belang van
de lessee in de investering die is gedaan door de lessor. Fiscalisten verdelen de
kostprijs. Zouden zij niet de kostprijs verdelen maar de contante waarde van de
betalingsverplichting, dan zou zo'n handelwijze indruisen tegen het voorzichtig-
heidsbeginsel van goed koopmansgebruik dat verbiedt om winst te nemen voordat
die is gerealiseerd. En van voortijdige winstneming (bij de lessor) zou sprake zijn
als de vordering inclusief winstopslagen zou worden geactiveerd.

11 Bijdrage van G. W.J.M. Kampschóer in Beschouwingen over de verschillen tussen de fiscale en vennootschap-
pelijke jaarrekening naar aanleiding van het gelijknamige symposium onder auspiciën van de Belastingdienst en
de Universiteit van Amsterdam, Ministerie van Financiën, 's-Gravenhage, 1997, blz. 8. In dit onderzoek zijn vele
verschillen onderkend en toegelicht. Opmerkelijk genoeg is aan de verschillen met betrekking tot de vetslagleg-
ging van leasetransacties geen aandacht besteed.
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Ook staat het opvoeren van de contante waarde van de verplichtingen jegens de
lessor op gespannen voet met het uitgangspunt dat investeringsfaciliteiten worden
gegeven over een grondslag die niet meer bevat dan de kostprijs van het te facili-
teren object. Een grondslag die is afgeleid van periodieke betalingsverplichtingen
jegens de lessor bevat elementen die vreemd zijn aan de kostprijs van het object
zelve12. Te denken valt bijvoorbeeld aan winstopslagen en opslagen voor onder-
houds- en verzekeringskosten.
Commercieel staat men ook toe dat lessee en lessor verschillende rentevoeten
gebruiken bij het berekenen van de contante waarde van vorderingen, schulden en
gebruiksrecht. Uiteindelijk zullen we - als we de discussienota van 1999 tot uit-
gangspunt nemen - balansposten zien verschijnen die tezamen beschouwd afwij-
kingen kunnen vertonen van de kostprijs van het leaseobject.
Ten slotte zal het er - volgens de IASC-voorstellen - bij een doorsnee operational
lease (met een koopoptie waarvan de uitoefening onzeker is) niet van komen om
bij de lessee iets te activeren dat betrekking heeft op hetgeen passeert na afloop van
de vaste leaseperiode.

Zowel fiscalisten als accountants zoeken naar alternatieven voor de `alles of niets-
benadering'. Zij trekken daarbij een groot deel van hun zoektocht gelijk op - allen
lijken te concluderen tot het opvoeren van een balanspost bij de lessee - maar gaan
bij het naderen van het einddoel toch ieder huns weegs.
Het commerciële eindresultaat van de zoektocht verschilt dus van het fiscale, en
dat verschil manifesteert zich met name in de wijze waarop de balansposten wor-
den gewaardeerd.

Er is echter nog een verschillend uitgangspunt dat kan leiden tot een verschillend
eindresultaat. Accountants willen met name een getrouw beeld geven van de liqui-
diteitspositie op lange termijn. Zij zijn dus gespitst op langetermijnbetalingsver-
plichtingen, zoals die welke voortvloeien uit operational lease. Zij zouden moge-
lijk dus minder kunnen zijn geïnteresseerd in het opvoeren van balansposten in
verband met kortlopende leasetransacties. Fiscalisten zouden niet zozeer de abso-
lute lengte van de vaste huurperiode als selectiecriterium moeten gebruiken, maar
de relatieve lengte ervan: hoe verhoudt zich de vaste leaseperiode tot de economi-
sche levensduur? Om die reden zou ik ervoor willen pleiten een twee jaar lopend
operational-leasecontract op een computer wel op de fiscale balans van de lessee
tot uitdrukking te brengen en zie ik er minder snel de noodzaak van in om hetzelf-
de te doen met een vijfjaar lopend huurcontract met betrekking tot onroerend goed.
Een dergelijk pleidooi zou haaks kunnen staan op de commerciële verlangens.

12 Wanneer de lessee op basis van dit uitgangspunt investeringsfaciliteiten claimt, handelt hij in strijd met de -
overigens om onduidelijke redenen uit de laatste Leaseregeling geschrapte - bepaling dat de grondslag geen ele-
menten mag bevatten die vreemd zijn aan het leaseobject.
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4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Leasetransacties worden tot op heden zowel commercieel als fiscaal verantwoord
volgens de zogeheten `alles of niets-methode'. Zowel fiscalisten als accountants
zoeken naar alternatieven die meer aansluiten bij de economische werkelijkheid.
In Nederland zijn stemmen opgegaan om op de commerciële balansen van lessor
en lessee hun respectievelijke economisch belang bij het leaseobject op te voeren.
Deze methode is evenwel niet nader uitgewerkt. Het alternatief dat de IASC in haar
discussienota's biedt - het activeren van een gebruiksrecht en het waarderen ervan
met behulp van contantgemaakte leasetermijnen - is voor fiscale doeleinden min-
der geschikt, nu fiscaal de voorkeur uitgaat naar een methode waarbij minder,
namelijk de historische kostprijs van het leaseobject, wordt verdeeld over de par-
tijen. Ook wordt in het IASC-voorstel de waarde van de koopoptie voor de lessee
buiten beschouwing gelaten, in elk geval indien die optie niet zeker wordt uitgeoe-
fend.
Ten slotte lijkt men zich commercieel met name te richten op het verbeteren van
de verantwoording van - in absolute zin - langlopende leasecontracten. Fiscaal zou
men meer moeten focussen op contracten met een relatieflange vaste leaseperio-
de.
Ondanks de genoemde verschillen vormt de gemeenschappelijke wens - te streven
naar een meer economisch getinte wijze van verantwoorden - een goede basis voor
het streven naar een verdere harmonisering van de commerciële en iiscale behan-
deling van leasetransacties.

168



Hoofdstuk 12

Leasing en de begrippen `investeren ', `activeren ',
`desinvesteren ' en `vervreemden '

1. INLEIDING

Al voor het Lease-arrest was bekend dat ondernemers WIR-premie konden genie-
ten als zij `investeerden', als zij verplichtingen aangingen die op hen drukten.
Artike161 a, lid 1, eerste volzin van de Wet IB 1964 luidde immers:

"Ingeval bij het drijven van een onderneming in een kalenderjaar een bedrag
van meer dan f 2100 in bedrijfsmiddelen wordt geïnvesteerd, kan een gedeelte
van het investeringsbedrag als investeringsbijdragen worden aangemerkt;
(...)
Onder investeren wordt verstaan het aangaan van verplichtingen ter zake van de
aanschaffing of de verbetering van een bedrijfsmiddel (...), voor zover die ver-
plichtingen (...) op de belastingplichtige drukken."

Sinds het Lease-arrest menen we te weten onder welke omstandigheden er sprake
is van dat `drukken' en wanneer niet. Aan de voorwaarden van artikel 61a Wet IB
1964 (thans artikel 3.43, eerste lid, Wet IB 2001) is alleen voldaan - en daarmee
impliciet ook aan de voorwaarde dat de verplichtingen moeten `drukken' - indien
de juridisch eigenaar zo veel economisch belang heeft dat hij ook fiscaal als eige-
naar kan worden beschouwd, en het object derhalve mag activeren.
Maar reeds voordat het Lease-arrest werd gewezen, wisten we dat het moment
waarop verplichtingen worden aangegaan en wordt geïnvesteerdl, kan liggen vóór
het moment waarop de ondernemer terzake van zijn investeringen iets op de balans
moet tonen2: het `investeren' in de zin van artikel 3.43 van de Wet IB 2001 kan dus
voorafgaan aan het moment van activeren. Een voorbeeld van zo'n situatie is de
overeenkomst waarbij een ondernemer de bouw van zijn bedrijfspand aanbesteedt:

1 HR 1 juni 1960, BNB 1960I185: van het aangaan van verplichtingen ter zake van de verwerving van bedrijfs-
middelen kan worden gesproken

"na het tot stand komen van een overeenkomst, waarbij de belastingplichtige tegenover de bedongen levering
van een bedrrjfsmiddel een verplichting tot betaling en daarmede een commercieel risico heeft aanvaard."
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hij investeert wel degelijk, maar van activeren is nog geen sprake.
Omdat al deze investeringsverplichtingen leiden tot een succesvolle aanspraak op
investeringsfaciliteiten, mogen we aannemen dat het hier dus niet alleen gaat om
`aangegane velplichtingen ter zake van de aanschaf van bedrijfsmiddelen'. Het
gaat ook om aangegane verplichtingen ter zake van de aanschaf van `potentiële
bedrijfsmiddelen', objecten die tezijnertijd zullen worden geactiveerd op de balans
van de investeerder.

De begrippen `investeren' in de zin van bijvoorbeeld artikel 3.43 van de Wet IB
2001 en `activeren' zijn niet elkanders synoniem. Dat doet vreemd aan, want sinds
de Hoge Raad het Lease-arrest heeft gewezen, beantwoordt men in de fiscale prak-
tijk - in weerwil van het bovenstaande - de vraag wanneer een lessor activeert3 en
de vraag wanneer hij investeert4, aan de hand van dezelfde toetsingscriteria. Ook
de leaseregelingen scheren beide vragen over één kam.
Om een contract als `operational' gekwalificeerd te krijgen, moest de lessor in het
verleden dus voldoen aan zowel de criteria die aan een activerende partij werden
gesteld, als aan de voorwaarden die golden voor een investerende partij. Dat leidt
tot vreemde uitkomsten, als die respectievelijke voorwaarden qua hardheid ver-
schillen. Het leidt tot onjuiste uitkomsten als de lessor alleen van activeringsfaci-
liteiten wil gebruikmaken en daarbij moet voldoen aan de misschien wel zwaarde-
re voorwaarden die gelden voor de investerende partij.
Omdat de ene leasetransactie deels andere kenmerken zou moeten hebben dan de
andere, onderscheid ik in het vervolg twee soorten leases: de `activeringsleases'-

2 De ondernemer die een koopovereenkomst onder opschortende voorwaarde sluit, komt in aanmerking voor
WIR-premie, terwijl zijn tegenpartij pas wordt geacht te hebben vervreemd ( niet meer kan activeren) op een later
moment, namelijk wanneer de opschortende voorwaarde is vervuld. Zie hiervoor HR 16 januari 1985, BNB
1985~143; en HR 23 januari 1985, BNB 1985~144'.
Wanneer de ondernemer - nadat hij verplichtingen is aangegaan - moet gaan activeren, is overigens niet geheel
duidelijk.

"Strikt genomen, zou elke door een bedrijf aangegane overeenkomst gesplitst moeten worden in een recht
enerzijds en een verplichting anderzijds. (...) Het splitsen van een dergelijke overeenkomst in rechten en plich-
ten, hoezeer ook door sommige bedrijfseconomen aanbevolen, zal gewoonlijk in strijd met de eenvoud zijn.
Een uitzondering treedt echter op indien het recht een bijzondere waazde verkrijgt ( HR 23 januari ] 957, BNB
1957168). Dit lijkt ons niet slechts het geval bij het huurrecht in genoemd arrest en het pandrecht in HR 21 mei
1958, BNB 1958~213 - waar grote investeringen werden door de rechthebbende werden verricht - doch over-
al waar werkelijk belangrijke waardedivergenties optreden (... )."

Waardedivergenties die tot activering van het object van een koopovereenkomst nopen, vloeien stellig voort uit
de ingebruikneming ervan. Het lijkt dan ook onontkoombaar als uiterste tijdstip waarop de aanschaf van een
bedrijfsmiddel tot activering ervan dient te leiden, te stellen op het moment van ingebruikneming. Dit heefr ove-
rigens als voordeel dat een dergelijk tijdstip samenvalt met het moment waazop afschrijving - en dus ook ver-
vroegde afschrijving - mogelijk wordt. Artikel 3.30 Wet IB 2001 bepaalt ten slotte:

"De afschrijving op goederen welke voor het drijven van een onderneming worden gebruikt ( bedrijfsmidde-
len), (...)"

3 Antwoord: wanneer hij als juridisch eigenaaz ook enig economisch belang bij het object heefr.
4 Antwoord: wanneer hij verplichtingen aangaat ter zake van de aanschaffing van een bedrijfsmiddel, voorzover
die verplichtingen op hem drukken.
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waarbij louter de vraag opkomt wie wát mag activeren - en de `investeringsleases',
waarbij tevens de vraag moet worden beantwoord of de activerende partijen ook
mogen worden gezien als investeerders. De fiscale praktijk leert dat beide lease-
vormen tot op heden langs dezelfde meetlat worden gelegd: die van de leaserege-
ling. Het is de (retorische) vraag of dat gebruik een goed gebruik is. In hoofdstuk
13 wordt hierop nader ingegaan.

2. MEER AANWIJZINGEN VOOR HET ONDERSCHEID TUSSEN
`ACTIVEREN' EN `INVESTEREN'

2.1. Inleiding

Het hiervoor gesignaleerde verschil tussen investeren en activeren is niet direct af
te leiden uit het Lease-arrest. In dat arrest lijkt een dergelijk onderscheid niet te
worden gemaakt. Richtinggevend op dit punt is evenwel het arrest van 17 april
1991, BNB 1991~181.

2.2. Het arrest van 17 april 1991, BNB 1991I181

2.2.1. WIR voor een bedrijfsmiddel van een ander

Belangwekkend is het arrest van de Hoge Raad van 17 april 1991, BNB 1991~181.
In de voorgelegde casus is sprake van een ondernemer die in 1980 een café-restau-
rant in huurkoop verwerft en terzake van het daarbij behorende onroerend goed een
investeringsbijdrage verkrijgt. In 1982 wordt de huurkoopovereenkomst ontbon-
den. Volgens de inspecteur is belanghebbende in verband met die ontbinding een
desinvesteringsbetaling verschuldigd. Belanghebbende meent dat, als hij kan aan-
tonen dat de investeringspremie hem in 1980 ten onrechte is verstrekt, hij nooit een
desinvesteringsbetaling kan zijn verschuldigd. Het hof moet dus onder meer ant-
woord geven op de vraag of de huurkoper destijds met recht aanspraak kon maken
op WIR, en oordeelt:

"1. Bij het aangaan van de huurkoopovereenkomst heeft belanghebbende
onvoorwaardelijk en definitief een verplichting tot betalen aanvaard tegenover
de door hem bedongen levering - na voldoening van alle huurkooptermijnen -
van een bedrijfsmiddel, te weten het café-restaurant dat bestemd was om in zijn
onderneming te worden gebruikt. Aldus heeft belanghebbende in de zin van
artikel 61a van de Wet geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel.
2. Belanghebbende heeft met juistheid betoogd dat het in huurkoop verkregen
onroerende goed nog niet de status had van een in zijn onderneming gebezigd
bedrijfsmiddel. Bij belanghebbende was immers niet het hele economisch
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belang bij het onroerend goed - aan te duiden als "economische eigendom" -
komen te berusten. Weliswaar bracht de huurkoopovereenkomst mee dat
waardeveranderingen van het onroerend goed voor rekening van belanghebben-
de waren, maar het risico van tenietgaan van de zaak was ingevolge punt 5 van
de huurkoopovereenkomst onmiskenbaar ten laste van de huurverkoopster
(...),,,

Het hof komt tot het oordeel dat de investeringsbijdrage in 1980 met recht is toe-
gekend, ondanks het feit dat belanghebbende toen juridisch noch economisch eige-
naar was. Hij had slechts als gebruiker een economisch belang. Dat belang was
weliswaar omvangrijk, maar op zich onvoldoende om te leiden tot economische
eigendom. In een situatie waarin de ene partij juridisch eigenaar is en enig econo-
misch belang heeft en waarin een andere partij zeker juridisch eigenaar wordt en
enig economisch belang heeft, activeert de één en investeert de ander.
Voor het verkrijgen van een recht op investeringsbijdragen - om als investeerder te
kunnen gelden - is het dus al voldoende om in de toekomst als economisch belang-
hebbende een bedrijfsmiddel geleverd te krijgen. Het recht op toekomstige lever-
ing is niet alleen voldoende, het is kennelijk ook sterker dan de actuele juridische
eigendom.

Resumerend kom ik tot de volgende slotsom. In een situatie waarin de lessor de
juridische eigendom plus enig economisch belang heeft en de lessee slechts een
economisch (gebruikers)belang, investeert en activeert de lessor. Een zekere koop
op termijn leidt echter voor de investeringsvraag tot de conclusie dat - nu de juri-
dische eigendom te zijner tijd zal overgaan naar een partij die ook economisch
belang heeft - de lessee, als toekomstig juridisch eigenaar met actueel economisch
belang, wordt geacht te hebben geïnvesteerd. Voor de investeringsvraag stellen we
een koop op termijn dus boven een actuele juridische levering. Niet genoeg kan
worden benadrukt dat de investeerder - wie dat ook moge zijn - altijd `enig' eco-
nomisch belang dient te hebben. Een toekomstige zekere levering aan een ander
dan de gebruiker, aan een partij die (nagenoeg) geen economisch belang zou heb-
ben, leidt derhalve niet tot de conclusie dat die andere partij heeft geïnvesteerd.

De belangrijkste vraag is daarmee beantwoord: de huurkoper investeert en heeft
recht op WIR-premie, omdat hij op termijn wordt geacht te kopen en intussen
onmiskenbaar economisch (gebruikers)belang heeft. Maar de casus werpt meer
wezenlijke vragen op. Vragen die ook van belang kunnen zijn als we de rechten
van de lessor volledig in kaart willen brengen. Belanghebbende heeft dan welis-
waar volgens het hof recht op WIR-premie, maar is de premie hem ook terecht al
in 1980 uitbetaald5?
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2.2.2. De reikwijdte van het betalings- en ingebruiknemingscriterium

Het recht op WIR-premie kan worden geëffectueerd door het bedrijfsmiddel in
gebruik te nemen. Zolang dat niet het geval is, wordt er niet meer uitgekeerd aan
investeringsbijdragen dan het bedrag dat is betaald ter zake van de aanschaffing is
betaald. Het is de vraag wat in de situatie waarin een bedrijfsmiddel - vooruitlo-
pend op de levering - ter beschikking wordt gesteld aan de koper, op termijn, moet
worden verstaan onder `in gebruik nemen'. Is dat het `in gebruik nemen' binnen de
onderneming van de verkoper - is `ter beschikking stellen' dus een vorm van `in
gebruik nemen'? - of gaat het erom dat de investeerder het object als potentieel
bedrijfsmiddel alvast in gebruik neemt? Het hof geeft terloops zijn kijk hierop
wanneer de vraag aan de orde komt ofde inspecteur in casu op grond van het inge-
bruiknemingscriterium dan wel op grond van het betalingscriterium terecht is over-
gegaan tot uitbetaling van de WIR.

Het hof overweegt:

"3. Toen in 1982 de huurkoopovereenkomst werd ontbonden deed zich derhal-
ve de situatie voor dat de verplichtingen aangegaan ter zake van de aanschaf-
fing van het bedrijfsmiddel nog voordat dit bedrijfsmiddel als zodanig in
gebruik was genomen, ongedaan werden gemaakt. Naar tekst en strekking van
artikel 61 b, lid 6, van de Wet (tekst 1982) is dan sprake van het ongedaan maken
van een investering."

Het bedrijfsmiddel als zodanig is niet in gebruik genomen, aldus het hof. Het pand
is weliswaar onmiskenbaar in gebruik bij de huurkoper, en het is in het kader van
de onderneming van de huurverkoper ter beschikking gesteld, maar het is niet `als
zodanig' in gebruik genomen, althans kennelijk niet in de zin van artikel 61a van
de Wet IB 1964. Als enige mogelijkheid waarin sprake is van `ingebruikneming' in
bovenbedoelde zin, blijft dan over: het gebruiken van het object zodra het ver-
schijnt op de balans van de gebruiker. Ik blijf echter niet lang stilstaan bij de vraag

5 Artikel 61 a lid 1, van de Wet IB 1964 kende daaromtrent de volgende bepaling:
"Ingeval de investeringsbijdrage uitgaat boven hetgeen bij het einde van het jaar ter zake van de investering
is betaald, wordt het meerdere in aanmerking genomen bij de berekening van de belasting over de volgende
jaren en wel naar gelang tot het bedrag van dit meerdere betalingen plaatsvinden. De investeringsbijdrage
wordt niet later in aanmerking genomen dan bij de berekening van de belasting over het kalenderjaar waarin
het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen."

En art. 11, lid I, letter b Wet 1B 1964 geeft aan:
"Ingeval bij het einde van het jaar het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen en de investeringsaftrek
of energie-investeringsaftrek zou, dan wel beide aftrekken tezamen zouden uitgaan boven hetgeen bij het einde
van dat jaar ter zake van de investering is betaald, wordt in afwijking in zoverre van de eerste volzin het meer-
dere in aanmerking genomen in de volgende jaren en wel naar gelang tot het bedrag van dit meerdere betalin-
gen plaatsvinden, doch niet later dan in het jaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen."
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wat `in gebruik nemen' in de zin van art. 61 a van de Wet IB 1964 precies is6. Het
gaat mij in het kader van dit onderzoek meer om de toepassing van het betalings-
criterium. En aan toetsing aan dit criterium komt de rechter toe nu hij oordeelt dat
aan het ingebruiknemingscriterium, om wat voor reden dan ook, niet is voldaan.
Onder deze omstandigheden - het bedrijfsmiddel is niet in gebruik genomen - lijkt
het erop dat de huurkoper slechts aanspraak had kunnen maken op uitbetaling van
de WIR-premie, voorzover hij aanschaffingskosten had betaald tot het bedrag van
de WIR-premie. Het is duidelijk: de huurkoper heeft betaald, maar heeft hij wel
aanschaffingskosten betaald? Zijn de huurkooptermijnen als zodanig aan te mer-
ken? Dienaangaande overweegt het hof:

"4. Aan de onder 3. vermelde gevolgtrekking staat niet in de weg dat ter zake
van de onderwerpelijke investering in verband met de nog slechts gedeeltelijke
betaling en het nog niet - als bedrijfsmiddel - in gebruik nemen van onroerend
goed in 1981, in dat jaar kennelijk ten onrechte reeds de volledige investerings-
bijdrage is verleend. Artike161b, lid 6, van de Wet verbindt immers aan de daar
geregelde fictieve vervreemding rechtstreeks en uitsluitend aan het ongedaan
maken van de investering, ongeacht of en in hoeverre in verband met het zoge-
naamde betalingscriterium en de ingebruikneming reeds een investeringsbijdra-
ge is genoten (...)."

Voor de procederende huurkoper is het van belang dat het hof constateert dat het
recht op WIR op een juiste wijze is toegekend~. Dat de effectuering van dat recht
op een incorrecte wijze heeft plaatsgevonden, is van ondergeschikte betekenis. Er
is geïnvesteerd. In verband daarmee is een investeringsbijdrage toegekend. Er is
gedesinvesteerd en in verband daarmee is een desinvesteringsbetaling verschul-
digd. Hoe en wanneer de investeringsbijdrage is uitbetaald doet minder ter zake.
Maar voor ons inzicht is het minstens zo wezenlijk dat, naar het oordeel van het
hof, de WIR wel degelijk te vroeg is uitbetaald omdat aan het ingebruiknemings-
criterium niet en - naar nu blijkt - aan het betalingscriterium niet geheel was vol-
daan. Volgens het hof is er namelijk slechts `gedeeltelijk' betaald. Dat betekent dat
het hof de betaalde huurkooptermijnen - de enige bedragen die er immers tussen
huurkoper en huurverkoper zijn uitgewisseld - duidt als `hetgeen ter zake van de
investering is betaald'. Het hof geeft niet aan ofde betaalde huurkooptermijnen tot
het volle bedrag zijn te beschouwen als aanbetalingen, of dat de rentecomponent
voor dit doel moet worden geëlimineerd uit de huurkooptermijn. Zo dat laatste

6 De Hoge Raad komt naderhand tot een oordeel dat is tegengesteld aan dat van het hof. De overwegingen van
het hof worden hier dan ook meer weergegeven om duidelijk te maken om welke reden het hof zich wel gedwon-
gen moest voelea een oordeel te geven over de reikwijdte van het betalingscriterium.
7 Zou dat niet het geval zijn geweest dan komt bij het ongedaan maken van de investering een desinvesteringsbe-
taling niet aan de orde. Zie hiervoor HR 5 juni 1991, V-N 1991, blz. 2026.
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geboden is, doet zich de vraag voor hoe in dergelijke omstandigheden de rent-
ecomponent is te elimineren uit de huurkooptermijn. En afgezien nog van de vraag
welke methode daartoe het meest geschikt is: er moet duidelijkheid bestaan over
de te hanteren interestvoet.
Het moge duidelijk zijn dat het hof de betaalde huurkooptermijnen - al dan niet
ontdaan van de interestcomponent - ziet als aanbetalingen ter zake van de uitein-
delijke verkrijging van het bedrijfsmiddel.

2.2.3. Het oordeel van de Hoge Raad

Het hof geeft in zijn uitspraak een welkome invulling van de begrippen `bedrijfs-
middel', `ingebruikneming' en `betaling', alle in de zin van artikel 61a, lid l, van
de Wet IB 1964. De Hoge Raad laat het niet alleen bij het toetsen van deze invul-
ling, hij geeft daarenboven nog aan dat het sluiten van een huurkoopovereenkomst
impliceert dat verplichtingen zijn aangegaan. Betalingsverplichtingen, waartegen-
over een recht op levering is ontstaan. In die zin onderscheidt - voor de toepassing
van artikel 61 a- de huurkoopovereenkomst zich niet van een overeenkomst van
koop en verkoop, al dan niet op termijn:

"4.1. Het primaire middel bestrijdt in de eerste plaats `s hofs oordeel dat belang-
hebbende bij het aangaan van de huurkoopovereenkomst onvoorwaardelijk en
definitief een verplichting tot betaling heeft aanvaard tegenover de door hem
bedongen levering - na voldoening van alle leasetermijnen - van het café-
restaurant. (...) Anders dan het middel betoogt kan uit het bepaalde in de artike-
len 10 en 11 van de huurkoopovereenkomst niet worden afgeleid dat belangheb-
bende zich eenzijdig aan zijn verplichtingen had kunnen onttrekken."

De Hoge Raad vervolgt ten aanzien van het ingebruiknemingscriterium:

"4.3. Ten slotte betoogt het middel dat voor het café-restaurant, nu het niet als
bedrijfsmiddel in gebruik was en de investering nog slechts ten dele was
betaald, ten onrechte een investeringsbijdrage in aanmerking is genomen.
Dit betoog is niet juist. Nu het café-restaurant krachtens de huurkoopovereen-
komst (artikel 2) in feite in gebruik is genomen en het belang daarbij in over-
wegende mate - met name ook voor wat betreft de waardeveranderingen - bij
belanghebbende berust, is er sprake van een in gebruik nemen als bedoeld in
artikel 61 a, lid 1, derde volzin, van de Wet."

Zonder dat de uitkomst voor belanghebbende daardoor anders wordt, concludeert
de Hoge Raad dat wél is voldaan aan het ingebruiknemingscriterium. Onder `in
gebruik nemen' in de zin van artikel 61a, lid 1, derde volzin, van de Wet moet de
situatie worden verstaan waarin het object feitelijk wordt gebruikt door de partij
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die met name belang heeft bij de waardeveranderingen. Zoals die partij wordt
omschreven, lijkt hij in veel opzichten op `de economisch eigenaar'. De door de
Hoge Raad gebruikte overwegingen zien evenwel niet op de kwalificatie `econo-
misch eigenaar'. Dat blijkt althans laters wanneer de Hoge Raad ontkent met dit
arrest een nadere invulling te hebben gegeven aan dat begrip.

De huurverkoper is in 1980 juridisch eigenaar en heeft het risico van tenietgaan
van het pand. De huurkoper mag zich - vanwege het bij de huurverkoper achter-
gebleven risico van tenietgaan - vooralsnog geen economisch eigenaar van het
onroerend goed noemen. Essers9 resumeert:

"Daaraan stond echter niet in de weg dat in 1980 wel reeds sprake was van een
premiabele investering. Daarvoor is slechts vereist dat verplichtingen (casu quo
voortbrengingskosten) worden aangegaan ter zake van de verwerving van een
zaak die, op het moment dat deze onderdeel gaat uitmaken van het vermogen
van de investerende ondernemer, als een bedrijfsmiddel zal worden aange-
merkt."

Met andere woorden, we hebben het hier niet over de premiëring van de verwer-
ving van de economische eigendom - die lag immers volgens het hof niet bij
belanghebbende - maar over die van de juridische eigendomsoverdracht plus het
resterende economische belang op termijn. De huurkoper komt in aanmerking voor
investeringsfaciliteiten vanwege het feit dat hij bij aanvang van de huurkoopover-
eenkomst verplichtingen is aangegaan om op termijn iets aan te schaffen wat dan
kan worden gerekend tot zijn bedrijfsmiddelen. Het al dan niet aanwezige econo-
mische belang bij het object speelt in deze geen rol van betekenis.
Bij overeenkomsten van huurkoop geldt de huurkoper als de partij die investeert in
de zin van artikel 61 a, eerste lid, van de Wet IB 1964. Die kwalificatie vindt zijn
oorsprong niet in de omstandigheid dat de huurkoper economisch eigenaar is van
het object, maar vloeit voort uit hetfeit dat de huurkoper wordt geacht verplichtin-
gen te zijn aangegaan ter zake van een op termijn te verwerven bedrijfsmiddel.

8 Dat de economisch eigenaar aan meer eisen moet voldoen dan degene die als 'ingebruiknemer in de zin van arti-
kel bla, lid 1, van de Wet IB 1964' wordt gezien, blijkt expliciet uit het arrest van 7 mei 1997, BNB 1997~194. In
de casus die aan dit arrest ten grondslag ligt meent belanghebbende - onder verwijzing naar BNB 1991~181 - het
gehele economische belang te hebben verloren op grond van het feit dat het belang bij het object, en dan met name
bij de waardeverandering, op een ander is overgegaan. De Hoge Raad verwerpt het betoog en het beroep op BNB
1991I181:

"Dit betoog faalt. (...) Het beroep op het in het middel genoemde arrest kan niet slagen, aangezien de in dat
arrest opgenomen overwegingen betrefien de uitleg van het - hier niet aan de orde zijnde - begrip "in gebruik
nemen" als bedoeld in artikel bla, lid l, derde volzin, (oud) van de Wet."
De overwegingen van de Hoge Raad in BNB 1991I181 zijn voor de definitie van het begrip `economisch
belang' zonder betekenis.

9 P.H.J. Essers, Het ongedaan maken van investeringen, WFR 1991I1804.
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llerplichtingen derhalve terzake van `een zekere koop op termijn'.

Een ondernemer kan als investeerder worden aangemerkt indien hij koopt op ter-
mijn. Voor de lease-industrie is een variant van deze conclusie interessant: de les-
sor die bij aanvang van de leaseovereenkomst een bedrijfsmiddel koopt, waarvan
vaststaat dat het na een zekere tijd aan de lessee wordt verkocht, is niet de partij
die investeert. Een conclusie met verstrekkende gevolgen voor investeringslease-
overeenkomsten.

3. DE `ZEKERE KOOP OP TERMIJN' EN DE CONSEQUENTIES
VOOR DE INVESTERINGSFACILITEITEN

Sommige investeringsfaciliteiten worden verstrekt aan de partij die investeert (de
WIR en diverse investeringsaftrekken), en andere komen toe aan degene die acti-
veert (de vervroegde of willekeurige afschrijving). Om te kunnen activeren, moet
de ondernemer economisch eigenaar zijn óf als juridisch eigenaar nog enig econo-
misch belang hebben terwijl om zich investeerder te kunnen noemen, de fiscale
eigendom nu juist geen absoluut vereiste is: het vooruitzicht op die fiscale eigen-
dom is al voldoende. Investeringsfaciliteiten als de investeringsaftrek kunnen dus
worden verstrekt aan een andere partij dan degene die activeert.
In feite maken fiscalisten dus een fundamentele fout door zich bij het beantwoor-
den van de vraag welke partij bij leaseovereenkomsten in aanmerking kan komen
voor de investeringsaftrekken of de WIR, te laten leiden door het antwoord op de
vraag of de lessor als juridisch eigenaar voldoende economisch belang heeft, of dat
een ander misschien het volledige economische belang heeft verworven. Wie aan-
spraak wil maken op investeringsaftrek moet verplichtingen aangaan ter zake van
de verwerving van een bedrijfsmiddel, nu of later. Wie aanspraak wil maken op
vervroegde of willekeurige afschrijving moet kunnen activeren. En enkel voor de
vraag wie mag activeren kan het van belang zijn welke partij in welke mate econo-
misch belang bij het bedrijfsmiddel heeft. Economisch belang speelt alleen een rol
bij het kwalificeren van activeringsleases.

Dit wetend, moet het arrest van de Hoge Raad van 17 april 1991, BNB 1991~181,
maar ook de hofuitspraak voorafgaand aan het Lease-arrest, worden gelezen met
andere ogen. Wetend dat voor het toekennen van investeringsfaciliteiten als de
WIR `de zekere koop op termijn' van meer betekenis is dan een mogelijk econo-
misch belang bij de restwaardeontwikkeling, zien we dat de lessee van de eerste
computer uit het Lease-arrest als investeerder wordt gezien. Niet omdat de lessor
nauwelijks restwaarderisico meer loopt en de lessee derhalve moet worden gezien
als economisch eigenaar, maar omdat objectief is komen vast te staan dat de lessee
zal gebruikmaken van zijn koopoptie. Die naar objectieve maatstaven bestaande
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zekerheid is gelijk te stellen met `zekere koop op termijn'. Door het leasecontract
onder de geschetste voorwaarden aan te gaan, heeft de lessee materieel een koop-
overeenkomst gesloten.
Zo redenerend, is het opeens lang zo interessant niet meer om te weten ofdie koop-
prijs al vaststaat. In de praktijk wordt veelal verondersteld dat, zolang de uitoefen-
prijs van de calloptie niet vaststaat - bijvoorbeeld omdat er een calloptie is gege-
ven tegen de toekomstige (ongewisse) waarde in het economisch verkeer - de les-
sor belang heeft bij de restwaardeontwikkeling. Dat valt inderdaad niet te ontken-
nen, de ontwikkeling van de restwaarde heeft wel degelijk invloed op de prijs die
hij aan het einde van de vaste leaseperiode voor zijn object maakt. Maar dit ver-
schijnsel is slechts van doorslaggevende betekenis voor het bepalen van het econo-
mische belang, voor het antwoord op de activeringsvraag, en derhalve voor de
kwalificatie van activeringsleases. Voor de investeringsvraag daarentegen is enkel
van betekenis of er - naar objectieve maatstaven gemeten - zekerheid bestaat
omtrent een koop op termijn. De daarbij te betalen prijs is voor dit kwalificatie-
vraagstuk niet van betekenis.

In de casus die aan BNB 1991~181 ten grondslag lag, blijkt die objectief gemeten
zekerheid uit het gegeven dat de huurkoper na de laatste termijn nog slechts een
symbolisch bedrag hoeft te betalen na de laatste termijn om juridisch eigenaar te
worden. In de hofuitspraak voorafgaand aan het Lease-arrest werd die zekerheid
verondersteld op basis van de relatief lage uitoefenprijs van de koopoptie. Maar er
is alle reden om aan te nemen dat dit slechts voorbeelden zijn. Het gaat om alle
situaties waarin van te voren vaststaat dat de gebruiker te zijner tijd zal kopen. De
symbolische of lage uitoefenprijs kan daarvoor een indicatie zijn, maar ook ande-
re aanwijzingen zijn denkbaar. Het is deze gedachte die ten grondslag ligt aan de
bijzondere positie van de zogeheten `specifieke bedrijfsmiddelen' in de opeenvol-
gende leaseregelingen. Specifieke bedrijfsmiddelen - hierop wordt nader ingegaan
in onderdeel 13~2.3.6. - zijn leaseobjecten waarvan, om andere redenen dan een in
het leasecontract opgenomen urgerende koopoptie, het vooraf duidelijk is dat ze na
ommekomst van de vaste leaseperiode zullen worden gekocht door de lessee.

4. DE `ZEKERE KOOP OP TERMIJN' EN DE
DESINVESTERINGS-BEPALINGEN

Hiervoor is vastgesteld dat de `zekere koper op termijn' in aanmerking komt voor
investeringsfaciliteiten die zijn gebaseerd op het begrip `investeren' in de zin van
artikel 61a, lid 1, van de Wet IB 1964.
Zo kan `de zekere koper' zich dus verheugen in de mogelijkheid om al in een vroeg
stadium - het moment waarop hij wordt gekwalificeerd als koper op termijn - bij-
voorbeeld investeringsaftrek deelachtig te worden. Hoe zit dat nu met zijn tegen-
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partij, de verkoper op termijn710 Zal die op hetzelfde moment als waarop de koper
op termijn in aanmerking komt voor investeringsfaciliteiten, worden onderworpen
aan de desinvesteringsbepalingen? Zal hij tezelfdertijd desinvesteringsbijtellingen
of -betalingen moeten verrichten? Dat moge consequent en evenwichtig lijken,
zeker is het allerminst. Integendeel. Illustratief hiervoor is HR 7 mei 1997, BNB
1997I194, een casus waaruit blijkt dat het aangaan van een verhuurovereenkomst
met aansluitende koopplicht voor de huurder, niet behoeft te leiden tot het opvoe-
ren van een desinvesteringsbetaling bij de verhuurder, zolang hij tenminste het risi-
co van tenietgaan loopt. De Hoge Raad stelt:

"Een overdracht als de onderhavige kan, gelijk waarvan het Hof is uitgegaan,
immers eerst als een vervreemding in de zin van artikel 61b, lid 1, van de wet
worden aangemerkt, indien het gehele economische belang bij het bedrijfs-
middel bij de koper is komen te berusten (Hoge Raad 8 mei 1985, BNB
1986~75~`)."

Voor de invulling van het begrip `vervreemding' in de zin van de desinvesterings-
bepalingen bij de WIR en investeringsaftrek is het economische belang opeens wel
van doorslaggevende betekenis. Van een dergelijke vervreemding is sprake indien
de juridisch eigenaar het gehele economische belang overdraagt aan een ander.
Volgens de Hoge Raad kan daarvan alleen sprake zijn indien niet alleen het belang
bij de waardeontwikkeling maar ook het risico van tenietgaan is overgedragen aan
een ander dan de juridisch eigenaar. In het geval van het arrest lag dat risico van
tenietgaan bij de verhuurder, en de huurder is dan ook geen economisch eigenaar.
Belanghebbende is een andere mening toegedaan. De huurder is naar zijn oordeel
wel degelijk economisch eigenaar, mede gelet op het feit dat de Hoge Raad op 17
april 1991, BNB 1991~181 toch lijkt te oordelen dat voor het antwoord op de vraag
wie als economisch eigenaar kan worden beschouwd, toch doorslaggevend is
welke partij het risico draagt van waardeveranderingen.

"Nu het café-restaurant krachtens de huurkoopovereenkomst (artikel 2) in feite
in gebruik is genomen en het belang daarbij in overwegende mate - met name
ook voor wat betreft de waardeveranderingen - bij belanghebbende berust, is er
sprake van een in gebruik nemen als bedoeld in artikel 61a, lid 1, derde volzin,
van de Wet."

Het beroep dat belanghebbende doet op het arrest van 17 april 1991 is alleszins

]0 Let wel: we hebben het hier over desinvesteren nadat degene die desinvesteert eerst is aangemerkt als
investeerder. Bij de meeste leaseovereenkomsten die een koop op termijn-bepaling bevatten, wordt niet de lessor
bij het aangaan van die overeenkomsten als investeerder gezien, maar de lessee. De desinvesteringsbepalingen
komen dan niet aan de orde.
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begrijpelijk. Natuurlijk gaat het in dat arrest slechts over de vraag of een object
door de `zekere koper op termijn' in gebruik is genomen. De Hoge Raad meent van
wel, omdat het object wordt gebruikt door de ondernemer die in overwegende mate
het belang heeft bij het object, met name ook wat betreft de waardeveranderingen.
Maar niet valt in te zien op grond waarvan een oordeel over de vraag of een onder-
nemer het object in gebruik heeft genomen, wordt gegeven op basis van andere cri-
teria dan het antwoord op de vraag of een ondernemer als economisch eigenaar
moet worden beschouwd. Waarom zou bij het eerste oordeel de plaats waar het
risico van tenietgaan rust niet, en bij het tweede oordeel wél van belang zijn?
Echter:

"Het beroep op het in het middel genoemde arrest ( 17 april 1991, BNB
1991~181, wbs) kan niet slagen, aangezien de in dat arrest opgenomen overwe-
gingen betreffen de uitlegging van het - hier niet aan de orde zijnde - begrip
"in gebruik nemen" als bedoeld in artike161a, lid 1, derde volzin, (oud), van de
Wet."

De huurder is naar het oordeel van de Hoge Raad nog geen economisch eigenaar.
Van vervreemding kan derhalve geen sprake zijn en dus blijven de desinvesterings-
bepalingen buiten werking. Verplichtingen zijn er - bij de zekere koop op termijn
- echter wel degelijk aangegaan en anders dan de desinvesteringsbepalingen zijn
de investeringsbepalingen dus wel van kracht.
Bij een zekere koop op termijn zijn alle investeringsfaciliteiten die worden ver-
strekt op basis van `het aangaan van verplichtingen' van toepassing. De desinveste-
ringsbepalingen treden evenwel eerst in werking als het bedrijfsmiddel is ver-
vreemd. In de situatie waarin het risico van tenietgaan bij de verkoper op termijn
berust, is geen sprake van overdracht -`vervreemding' - van de economische
eigendom aan de koper op termijn. Het moment waarop investeringsfaciliteiten
kunnen worden geclaimd, gaat dan vooraf aan het moment waarop de desinveste-
ringsbepalingen van toepassing zijn.
Deze asymmetrische behandelingll, die vergaande consequenties kan hebbenl2,
vloeit deels voort uit de verschillende bewoordingen die de wetgever heeft geko-
zen bij het formuleren van de investerings- en desinvesteringsbepalingen: enerzijds

I 1 Anders, maar voorafgaand aan BNB 19971194, F. Lugt, Inleiding tot de Wet investeringsrekening, FED Fiscale
Studieserie no. 24, blz. 121:

"Het begrip `vervreemden' is te zien als het spiegelbeeld van het begrip 'aangaan van verplichtingen'. Ook
hier is beslissend het moment waarop de verplichting definitief wordt: het tijdstip van de obligatoire overeen-
komst."

Evenzo W.A. Vermeend, Cursus Belastingrecht, onderdeel WIR, 4.0.3.A.
12 Omdat men het - eenvoudig te verzekeren - risico van tenietgaan voorlopig bij de verkoper kan laten, wordt
het mogelijk het vervreemdings- en desinvesteringsmoment, zonder veel moeite en ook zonder veel consequen-
ties voor de koper uit te stellen tot een tijdstip dat buiten de desinvesteringstermijn valt.
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het `aangaan van verplichtingen' en anderzijds het `vervreemden' 13. Maar meer
nog vloeit zij voort uit het oordeel van de Hoge Raad dat men met het achterhou-
den van het risico van tenietgaan bij de juridisch eigenaar bereikt dat de economi-
sche eigendom wordt geacht niet te zijn overgegaan, waardoor er geen sprake is
van `vervreemding'. In onderdeel 4~3. is ingegaan op de vraag of het grote belang
dat rechters hechtten aan dat risico van tenietgaan in het kader van de kwalificatie-
problematiek, thans nog verdedigbaar is.

5. OPTIES EN DESINVESTERINGSBEPALINGEN

Eerder is reeds aangegeven dat wanneer opties worden verstrekt een deel van het
economische belang bij de onderliggende waarde overgaat naar de partij die het
optierecht heeft verkregen. Omdat de optiehouder slechts een deel van het econo-
mische belang verkrijgt en niet het geheel, is er in beginsel geen sprake van over-
dracht van de economische eigendom, en dus van `vervreemding' in de zin van de
desinvesteringsbepalingen. Vooralsnog is de vraag onbeantwoord of het uitoefenen
van een calloptie, toegekend tijdens de zesjaarsperiode waarbinnen bij vervreem-
ding een desinvesteringsbetalingsverplichting of een desinvesteringsbijtellingsver-
plichting bestaat, en uitgeoefend na afloop van die periode, alsnog leidt tot voor-
noemde verplichtingen. Verhoeven steltl4: .

"Rekening moet er namelijk mee worden gehouden dat de Hoge Raad voor de
beantwoording van de vraag of de vervreemding heeft plaatsgevonden binnen
zes jaren na de aanvang van het kalenderjaar waarin de investering is geschied,
beslissende betekenis toekent aan het tijdstip waarop het optierecht is verleend,
zoals de Hoge Raad dit ook heeft gedaan bij het aanmerkelijk belang voor de
vij f-jaartermijn."

Inderdaad heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 22 juni 1960, BNB 1960~266,
overwogen

"... dat toch de strekking van artikel 19 medebrengt de vraag of het object van
de vervreemding ... al dan niet als een aanmerkelijk belang ... moet worden aan-
gemerkt, te beoordelen niet naar het ogenblik waarop de verkrijger van het hem
verleende kooprecht gebruik maakt, doch naar het ogenblik waarop de overeen-

13 Omdat desinvesteringsbepalingen antimisbruikbepalingen zijn, heeft men aan het formuleren ervan mogelijk
minder aandacht besteed dan aan het opstellen van de investeringsbepalingen zelve. Zie ook Schonis en Renes,
Wet Investeringsrekening, Gouda Quínt 1978, blz. 129:

"In het verleden is aan het begrip vervreemding met betrekking tot de investeringsaftrek niet veel aandacht
besteed."

14 Mr. H.B.A. Verhoeven, Optierechten en inkomstenbelasting ( slot), WFR 19711237.
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komst werd gesloten waaraan de verkrijger zijn kooprecht ontleende en waar-
bij de vervreemder zijn vrije beschikking over de aandelen uit handen gaf en de
verkoopprijs werd vastgesteld."

maar dit arrest verdient een genuanceerde toepassing. De boodschap van dit arrest
is bepaald niet dat er feitelijk aandelen zijn vervreemd door optieverlening binnen
de zesjaarstermijn. Veeleer oordeelt de Hoge Raad dat men, indien optieverlening
naderhand leidt tot vervreemding van aandelen, voor het antwoord op de vraag of
die aandelen tot een aanmerkelijk belang behoren, moet kijken naar de status die
de aandelen hadden op het moment van optieverlening.
Met vervreemding in verband met optieverlening heeft dit alles niets van doen. Als
men bij leasing door optieverlening binnen de desinvesteringstermijn en vervreem-
ding buiten die termijn, toch wordt geacht desinvesteringsbetalingen of -bijtellin-
gen te doen, dan kan het niet anders of inen moet een vervreemding construeren
binnen die desinvesteringstermijn15. En daarvan blijft de Hoge Raad - ook in het
arrest van 22 juni 1960 met betrekking tot het aanmerkelijk belang - ver weg.

Verhoeven schept evenwel nog meer onzekerheidlb:

"Ingeval voor de vestiging van het optierecht een bedrag is bedongen, zal m.i.
voor wat dat bedrag betreft de desinvesterings- en zelfstandigenbijtelling reeds
in aanmcrking moeten worden genomen op het moment dat het optierecht is
verlecnd."

In de praktijk blijft de desinvesteringsbijtelling over de ontvangen optiepremie
achterwege. En dat geschiedt om meer redenen dan het feit alleen dat die optiepre-
mie onbekend of zelfs niet in rekening is gebracht. Wil een desinvesteringsbijtel-
ling aan de orde komen, dan moet er ook zijn gedesinvesteerd. Bij optieverstrek-
king verschuift slechts een deel van het totale economische belang. Er is geen spra-
ke van een situatie waarin het totale economische belang bij een deel van het object
verschuift. Slechts in die situatie zou er van gedeeltelijke vervreemding kunnen
worden gesproken. Valt er dus bij optieverlening geen desinvesteringsbetaling over
de ontvangen premie in rekening te brengen, mogelijk is dat anders bij het uitoefe-
nen van de optie. Lugtl~ merkt hierover op:

"Het verlenen van een koopoptie is nog geen vervreemding. Pas bij het uitoe-

15Voor het doen van desinvesteringsbetalingen of bijtelingen is het altijd noodzakelijk een vervreemding te con-
stateren binnen die desim~esteringstermijn.
16Mc H.B.A. Verhoeven, t.a.p.
17Drs F.H. Lugt, Inleiding tot de wet Investeringsrekening, Deventer, 1985, FED Fiscale studieserie nr. 24, blz.
122.
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fenen van de optie is de vervreemding te constateren, waarbij de eventuele voor
de optieverlening ontvangen vergoeding voor de berekening van de desinveste-
ringsbetaling bij de overdrachtsprijs moet worden geteld."

Dit standpunt zal zijn gebaseerd op de gedachte dat er evenwicht moet bestaan tus-
sen de fiscale kostprijs en de fiscale opbrengst. De grondslag voor investeringsfa-
ciliteiten wordt volgens de Hoge Raadls gevormd door de bedragen die

"voor de toepassing van de afschrijving als aanschaffingskosten van het
bedrijfsmiddel kunnen gelden."

Tot de kostprijs worden alle uitgaven gerekend die de ondernemer zich heeft moe-
ten getroosten om zijn bedrijfsmiddel gebruiksklaar te maken. De betaalde premie
voor een calloptie voldoet aan die criteria. De betaalde optiepremie behoort dus tot
de kostprijs. Echter, aan de opbrengstzijde zoeken wij vergeefs naar vergelijkbare
aanwijzingen. Natuurlijk, kosten ter zake van de vervreemding van een deelne-
ming drukken de verkoopopbrengst niet19. Het is een indicatie, maar ook niet meer
dan dat. Gelet op het doel dat de wetgever voor ogen had met het introduceren van
de deelnemingsvrijstelling - het voorkomen van dubbele heffing - is de deelne-
mingsvrijstelling naar zijn aard een brutovrijstelling. Dit rechterlijk oordeel kan
niet ongestraft worden gebruikt buiten het verband van de deelnemingsvrijstelling.
Om dezelfde reden kan ook geen beslissende betekenis worden toegekend aan
overweging 3.3.2. in HR 22 november 2002, het FALCONS-arrest:

"Indien de houder van een als deelneming in de zin van artikel 13 van de Wet
op de vennootschapsbelasting 1969 aan te merken pakket aandelen aan een
derde het recht geeft om een of ineer van de in zijn bezit zijnde aandelen voor
een vastgestelde prijs te verkopen (calloptie), geldt dat de vergoeding die de
houder van de deelneming voor die optie ontvangt onder de deelnemingsvrij-
stelling valt en dat bij gebruikmaking van de optie als vervreemdingsprijs voor
de deelneming geldt de prijs die de derde met gebruikmaking van de optie voor
de deelneming betaalt (optie-uitoefenprijs). Aldus valt het resultaat dat de hou-
der van de deelneming met de optie realiseert onder de deelnemingsvrijstel-
ling."

In dit arrest wordt de ontvangen premie wel gerekend tot de opbrengst van de aan-
delen.

Materieel beschouwd, lijkt er weinig af te dingen op de stelling dat de optiepremie

18 HR 27 maart 1957, BNB 19571]58.
l9 Zie hiervoor HR 19 oktober 1988, BNB 1989143'.
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tot de opbrengst van het vervreemde bedrijfsmiddel moet worden gerekend, en dus
tot de grondslag voor de desinvesteringsbijtelling of -betaling. De betaalde premie
vormt in wezen de rempla~ant van een deel van de opbrengst die de verkoper zon-
der optie zou hebben verkregen. In die zin is er tussen ontvangen optiepremie en -
opbrengst een veel directere band dan tussen de kostprijs en wat de verkoper heeft
ontvangen van de koper. De verhoogde kostprijs komt immers mede tot stand via
betalingen aan anderen dan de verkoper.

6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Bij het toekennen van investeringsfaciliteiten aan leasemaatschappijen die investe-
ren (WIR, EIA: zuivere `investeringsfaciliteiten'), spelen in de praktijk - net als bij
faciliteiten die aan de lessor worden verstrekt omdat hij activeert (VaMil: een `acti-
veringsfaciliteit') - juridische eigendom, economisch eigendom en economisch
belang eenzelfde rol van betekenis. Onder omstandigheden echter, namelijk wan-
neer sprake is van een `zekere koop op termijn' aan de lessee die
(gebruikers)belang heeft, is het feit dat de lessor naast de juridische eigendom nog
enig belang heeft bij de waardeontwikkeling, niet meer voldoende om voor
investeringsfaciliteiten in aanmerking te komen. In dat geval wordt de lessee als
`koper op termijn', als juridisch eigenaar op termijn, namelijk geacht te hebben
geïnvesteerd. De lessor kan onder die omstandigheden wel activeringsfaciliteiten
deelachtig worden. Voor de activeringsvraag is immers slechts van betekenis of de
huidige juridisch eigenaar nog enig economisch belang heeft behouden bij het
object.
Een ondernemer voldoet veel sneller aan de voorwaarden waaronder hij wordt
geacht te investeren dan aan die waaronder hij wordt geacht een object te kunnen
activeren. Ook hij die pas op termijn koopt wordt veelal gezien als investeerder.
Ogenschijnlijk zou dit verschijnsel tot de conclusie moeten leiden dat leasemaat-
schappijen sneller voor investeringsfaciliteiten in aanmerking zouden moeten
komen dan voor activeringsfaciliteiten. Deze gedachte berust evenwel op een mis-
verstand. Juist omdat er eerder sprake is van investeren dan van activeren, is er bij
leasing maar weinig voor nodig om niet de lessor als investeerder te zien maar de
lessee. Alle transacties die, vanwege de voorwaarden waaronder ze zijn afgesloten,
feitelijk moeten worden gezien als verhuur gevolgd door een zekere koop op ter-
mijn (leaseovereenkomsten met urgerende koopopties en die welke betrekking
hebben op specifieke objecten), leiden tot de conclusie dat de lessee investeert.
Wil een lessor dus voor investeringsfaciliteiten als de EIA in aanmerking komen -
een investeringslease aangaan - dan zal het leasecontract aan zwaardere eisen
moeten voldoen dan in de situatie waarin de lessor slechts (vervroegd) wil afschrij-
ven en een activeringslease overeen wil komen. Desondanks worden in de praktijk
de beide leasecontracten getoetst aan dezelfde criteria.
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De conclusie is gerechtvaardigd dat niet de investeringsleases aan te weinig crite-
ria moeten voldoen, maar activeringsleases aan te veel. Op activeringsleases
behoeven geen toetsingscriteria te worden losgelaten aan de hand waarvan kan
worden uitgesloten dat er sprake is van een `zekere koop op termijn'. Een `zekere
koop op termijn' staat aan het operationele karakter van een activeringslease niet
in de weg. Ook al wordt er zeker verkocht: zolang de prijs waartegen dat geschiedt
onzeker is, heeft de lessor economisch belang en is hij fiscaal eigenaar.

185



DEEL III

DE CONSEQUENTIES VAN DE NIEUWE
VISIE OP `FISCALE EIGENDOM' VOOR

DE FISCALE LEASEPRAKTIJK



Hoofdstuk 13

Naar een totaal nieuwe benadering van de fiscale
eigendom of... naar een herijking van de
leaseregeling

l. LEASETRANSACTIES EN DE IMPLICATIES VAN HET NIEUWE
FISCALE EIGENDOMSBEGRIP

1.1. De activeringslease

In de hoofdstukken hiervoor is de basis gelegd voor een nieuwe benadering van het
begrip `fiscale eigendom'. Kern van die nieuwe visie is de gedachte dat we afstand
nemen van de `alles of niets-benadering', die wordt gekenmerkt door het feit dat
de fiscale eigendom van een object komt te liggen bij hetzij de partij met de juri-
dische eigendom en enig economisch belang, hetzij bij de partij die economisch
eigenaar is. Het meest zichtbare gevolg van de nieuwe benadering is dat de fisca-
le eigendom van een object dat in lease is gegeven, wordt verdeeld over meer par-
tijen. Omdat de verhouding tussen de vaste leaseperiode en de objectief bepaalde
economische levensduur een gewichtige factor is die het relatieve belang van een
ieder in die economische eigendom in belangrijke mate bepaalt, is het aannemelijk
dat de nieuwe benadering ertoe leidt dat een groot deel van de economische eigen-
dom op de balans van de lessee moet worden geactiveerd. Daarmee zal operatio-
nal lease zeker aan aantrekkelijkheid verliezen, met name voor de partijen die het
traject juist bewandelen om het object geheel op de balans van de lessor geacti-
veerd te krijgen. Gedacht moet worden aan partijen die fiscaal voor (vervroegde)
afschrijving in aanmerking (willen) komen, maar het recht daarop zelf niet kunnen
krijgen of niet kunnen effectueren. Met andere woorden: activeringsleases verlie-
zen ín dit scenario hun aantrekkelijkheid grotendeels.
Het is de vraag of dit doemscenario ook voor investeringsleases geldt.

1.2. De investeringslease

Anders dan bij activeringsleases is bij investeringsleases de fiscale eigendom niet
allesbepalend. Wel vormt de fiscale eigendom in negen van de tien gevallen de
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basis van een succesvol beroep op investeringsfaciliteiten. Onder omstandigheden
is die basis uiteindelijk echter onvoldoende, namelijk in de situatie waarin sprake
is van een koop op termijn. Kort gezegd: de lessor heeft aanspraak op investerings-
faciliteiten indien hij fiscaal eigenaar is, tenzij de lessee het object met zekerheid
op termijn koopt.
Uit bovenstaande situatieschets blijkt dat de fiscale eigendom ook een conditio
sine qua non is voor de lessor die een beroep doet op investeringsfaciliteiten.
Indien en voorzover een lease - op basis van de nieuwe benadering - niet leidt tot
de mogelijkheid om het object (geheel) te activeren, wordt een lessor dus evenmin
geacht te hebben geïnvesteerd. De mogelijkheid om als lessor nog voor investe-
ringsfaciliteiten in aanmerking komen, zullen derhalve in belangrijke mate worden
beperkt.
De beperkingen die de nieuwe benadering stelt aan de mogelijkheden van de les-
sor om te activeren, hebben voor de investerende lessor dezelfde draconische
gevolgen.

1.3. Een tussenweg

Hiervóór is een toekomstscenario geschetst dat is gebaseerd op een nieuwe uitleg
van reeds bestaande jurisprudentie. Die uitleg lijkt in die zin praktisch werkbaar,
dat de verantwoordingsproblemen daarmee zijn opgelost. Een bijkomend voordeel
is dat de teneur van het scenario aansluit op de wens die vanuit de accountantshoek
is geuit om een realistischer commercieel beeld te geven van de operational lease.
Een andere zaak is echter of de leasepraktijk en de Belastingdienst op deze oplos-
sing zitten te wachten. Zoals hiervoor werd aangegeven, leidt het toepassen van
deze theorie absoluut tot nadelige gevolgen voor de leasebranche. Bovendien mag
niet uit het oog worden verloren dat de wetgever het operational leasetraject als
weg heeft aangewezen waarlangs niet-belastingplichtige instanties de mogelijk-
heid zouden moeten krijgen om indirect van fiscale subsidies te profiteren.
Implementatie van de nieuwe benadering sluit deze weg grotendeels af. De wetge-
ver ontvalt de mogelijkheid om een deel van de partijen die milieuvriendelijk of
energiebesparend kunnen investeren, fiscaal te stimuleren om dat ook daadwerke-
lijk te doen. Dat hoeft natuurlijk geen beletsel te zijn om voor de nieuwe benade-
ring te kiezen. Alleen zal de overheid andere dan fiscale wegen moeten zoeken om
dergelijke investeringen te stimuleren. In hoofdstuk 17 geef ik overigens nog een
aantal redenen waarom men die defiscalisering van het subsidiestelsel ook zou
kunnen ervaren als een positieve ontwikkeling.
Het is echter al met al niet ondenkbaar dat beleidsbepalers, in weerwil van hetgeen
in het voorgaande is betoogd, eigenlijk geen reden zien om de gebaande wegen te
verlaten.
De theoretische bespiegeling heeft dan in twee opzichten toch zin gehad. In de eer-
ste plaats weet iedereen, na kennisname van de nieuwe benadering, dat men met de
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bestaande kwalificatiepraktijk een inbreuk maakt op een zuiver en op de heffings-
beginselen van de winstbelasting gebaseerd concept. Dat is een forse verbetering
in vergelijking met de bestaande situatie, waarin velen er nog van uitgaan dat de
bestaande praktijk niet botst met de fiscale theorie. Bovendien kan het concept
mogelijk zijn nut nog bewijzen buiten de leasebranche. `Economische eigendom'
is immers een begrip dat ook wordt gebruikt buiten de leasewereld. Sterker nog: de
meeste geschillen over economische eigendom spelen zich in een andere wereld
af. . .
In de tweede plaats geeft deze studie ook handreikingen om niet zozeer de hele
praktijk om te gooien, maar om de middelen die worden gebruikt in de `oude' prak-
tijk te vervolmaken. Het belangrijkste middel dat fiscus en leasebranche hanteren
om de fiscale praktijk werkbaar te houden, is de leaseregeling. Hierna zal ik aan-
bevelingen doen om de tussenweg begaanbaar te maken: om de leaseregeling op
een zodanige wijze te aan te passen dat praktijk en theorie er beide (doch wel in
verschíllende mate) mee zijn gediend.

2. AANPASSINGEN IN DE LEASEREGELING

2.1. Inleiding

De leaseregeling is in de jaren tachtig geïntroduceerd als richtsnoer voor de lease-
praktijk. Het was het WIR-tijdperk en het leasetraject werd aanbevolen voor
belastingplichtigen die zelf geen mogelijkheden hadden om WIR-premies te incas-
seren. Men moet zich dus realiseren dat de kwalificatieproblematiek in die tijd in
een adem werd genoemd met de WIR-problematiek. Nadat de rechter het Lease-
arrest had gewezen, was het de beurt aan de strijdende partijen: de Belastingdienst
en de leasebranche. Zij moesten in overleg - en met inachtneming van het Lease-
arrest - zien te komen tot een in de praktijk werkbare regeling waarmee het voor
een ieder gemakkelijk was te bepalen wie nu de WIR kon toucheren: de lessor of
de lessee.
De eerste leaseregeling dateert van voor het Lease-arrest, van 1984 (hierna: LR
1984). Zij is naderhand enkele malen gewijzigd en wel zodanig dat van `nieuwe'
leaseregelingen mag worden gesproken (1987, 1993 en 2000). De achtergrond van
die wijzigingen - met name de achtereenvolgende versoepelingen en aanscherpin-
gen van de wezenlijke onderscheidingscriteria voor operational en financial lease
- is niet iedereen duidelijkl.
Volgens Vleggeert2 moet men zich realiseren

"dat het allemaal onderhandelingsresultaten zijn. De eerste leaseregelingen
waren overeenkomsten tussen de branche en de fiscus. De laatste leaseregeling
is weliswaar een besluit maar ik weet dat er jarenlang over is onderhandeld."
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Het lijkt erop dat aanpassingen - in een tijd waarin de jurisprudentie geen nieuw
licht op de zaak werpt - moeten worden verklaard uit een wijziging van het finan-
ciële belang dat beide partijen hadden bij consensus. Als het financiële belang gro-
ter is of als er op meer terreinen zekerheid wordt geboden, zal er ook meer worden
`betaald' voor zekerheid vooraf, in de vorm van scherpere onderscheidingscriteria.
Pure marktwerking dus. Men mag zich er niet over verbazen dat zulks bevreem-
ding wekt, juist wanneer het om de toepassing van het recht gaat.
Toch past hier een reactie ter vergoelijking van de wijze waarop de verschillende
leaseregelingen tot stand zijn gekomen. Het is namelijk geen rechtsvraag waarop
de opstellers van leaseregelingen een antwoord zoeken. De rechtsvraag werd al
eerder door de rechter beantwoord, toen hij aangaf dat de lessor alleen fiscaal
eigenaar kon zijn als hij naast de juridische eigendom nog enig belang had bij
de waardeontwikkeling. Wat men in leaseregelingen vastlegt, is het antwoord op
vragen als `Wanneer heeft de lessor voldoende economisch belang om als fiscaal
eigenaar te kunnen worden geduid? Wanneer heeft hij voldoende restwaarderisico?
Wanneer is nagenoeg geheel het economische belang overgegaan naar de lessee?'
Die vragen roepen per definitie om een cijfermatig antwoord. Een antwoord
ook waarvan de rechter altijd ver is weggebleven. Simpel weergegeven, luidt het
vraagstuk: is `nagenoeg geheel het economische belang' nu 800~0 (een standpunt dat
de Belastingdienst zou kunnen innemen) of 99,90~0 (een standpunt dat de leasebran-
che zeer wel zou kunnen bepleiten)? En wanneer het belang van zekerheid vooraf
groot is, zal de leasebranche eerder zijn geneigd op te schuiven richting
Belastingdienst en vice versa. Daar is naar mijn mening niets mis mee. Het is
inderdaad marktwerking - vraag en aanbod spelen bij de prijsvorming een belang-
rijke rol - maar wel op een terrein waar `marktwerking' geen vies woord behoeft
te zijn.

I Fiscale aspecten van leasing, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, blz. 58:
"Leaseregelingen worden geacht hun fundamenten in de jurisprudentie te hebben, maar zijn ook producten

van hun tijd. Ze verschillen van elkaar, bevatten nu eens scherpe en dan weer soepele onderscheidingscriteria
al naar gelang de omvang van de werkingssfeer (vennootschapsbelasting in combinatie met omzetbelasting of
invordering) en het fiscale belang. Het zal voor de Belastingdienst stellig van betekenis zijn geweest of zeker-
heid werd gevraagd omtrent het karakter van de lease-overeenkomst in een tijd waarin WIR-premies of ande-
re investeringsfaciliteiten aan de orde van de dag waren, of in een periode waarin het onderscheid tussen ope-
rational en financial lease slechts betekenis had voor de vraag welke partij mocht afschrijven."

Bespreking van het rapport van de Commissie fiscale aspecten van leasing, Geschriften van de Vereniging voor
Belastingwetenschap, no. 218.", blz. 25: LJ.J. Burgers:

"De commissie is niet ingegaan op alle verschillen tussen de vier verschillende leaseregelingen die ten grond-
slag hebben gelegen aan het besluit dat in 2000 uiteindelijk tot stand is gekomen. [k zou graag de
achtergronden daarvoor vernemen. Kan wat nader ingegaan worden op de passage dat een telkens wisselende
uitkomst gerechtvaardigd zou zijn, doordat in het begin van de leaseregeling vooral ging om WIR-premies en
een investeringsfaciliteit en later meer over de vraag wie mag afschrijven?"

2 Bespreking van het rapport van de Commissie fiscale aspecten van leasing, Geschriften van de Vereniging voor
Belastingwetenschap, no. 218.", blz. 37.
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De wijzigingen kenden overigens een verschillende achtergrond. De tweede lease-
regeling (1987, hierna: LR 1987) vloeide voort uit het feit dat de Hoge Raad arrest
had gewezen (het `Leasearrest', BNB 1986~75). In de derde leaseregeling (1993,
hierna: LR 1993) werden de voorwaarden aangepast in verband met het wegvallen
van de WIR-premie als investeringsstimulans. De financiële gevolgen van de kwa-
lificatie van leasecontracten tot operational lease waren in die jaren minder ingrij-
pend, hetgeen aanleiding was de voorwaarden waaronder van operational lease
sprake zou zijn, te versoepelen3. Toen later in de jaren negentig naast de Ver-
vroegde Afschrijving voor Milieuvriendelijke Investeringen (VaMil) de milieu-
investeringsaftrek zijn intrede deed, met alle gevolgen van dien voor de belastin-
gopbrengst, zag het ministerie van Financiën zich genoodzaakt de voorwaarden
waaraan een operational lease moest voldoen, opnieuw aan te scherpen. De aan-
scherping vloeide overigens mede voort uit de door de Nederlandse Vereniging van
Leasemaatschappijen geuite en naar de politiek overgebrachte wens4 om de wer-
kingssfeer van de leaseregeling niet tot de directe belastingen te beperken, maar te
verbreden tot de invordering5. De noodzaak daartoe bleek onder meer uit het feit
dat de ontvanger bij het leggen van bodembeslag onder lessees de reële eigendom
van de lessor placht te ontzien, maar voor de invulling van het begrip `reële eigen-
dom' andere, zwaardere, maatstaven aanlegde dan de inspecteurs der directe
belastingen. De lessor kortom, was voor de inspecteur eerder fiscaal eigenaar dan
voor de ontvanger.

2.2. De uitgangspunten van de verschillende leaseregelingen

2.2.1. Het safe-harbourkarakter

Leaseregelingen zien telkens weer het licht om de scheidslijn tussen operational en

3 Dat versoepelingen deze weinig theoretische, zelfs ietwat banaal lijkende achtergrond hadden, kan ook worden
afgeleid uit een zinsnede, opgenomen in onderdeel Il van LR 1993:

"Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld, (...)
5. dat, deze regeling met inachtneming van een termijn van drie maanden kan worden opgezegd. Van dit recht
zal van de zijde van de fiscus zeker gebruik gemaakt worden, indien er zich op het gebied van de investerings-
faciliteiten belangrijke wijzigingen voordoen;"

De fiscus, met andere woorden, neemt onder die omstandígheden geen genoegen met de `prijs' die 'onder ande-
re marktomstandigheden' tot stand is gekomen.
4 Volgens G.M.H. van Lokven, De implicaties van de Leaseregeling voor objectgerichte kredietverlening en lease,

WFR 20041317, vormden de ontwikkelingen op het vlak van het bodemrecht voor de Nederlandse Vereniging van
Leasemaatschappijen de

"reden waarom de NVL onderhandelingen is begonnen met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst

Grote Ondememingen Amsterdam (hiema: BGOA), met als doel een nieuwe regeling."
5 Bespreking van het rapport van de Commissie fiscale aspecten van leasing, Geschriften van de Vereniging voor
Belastingwetenschap, no. 218, blz. 38: J. Vleggeert:

"Gelet op het besluit en de onderhandelingen weet ik zeker dat het bodemrecht dat er nu in is opgenomen ertoe
heeft geleid, dat de criteria ten opzichte van de vorige leaseregeling zijn aangescherpt."
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financial lease te markerenb. Daarbij beperkt men zich tot het beantwoorden van
de vraag onder welke voorwaarden er vooraf zekerheid kan worden gegeven over
het operationele karakter van een leasecontract. Voldoet het contract niet aan de
voorwaarden, dan wil dat niet per definitie zeggen dat het contract moet worden
geduid als financial lease. Leaseregelingen hebben een safe-harbourkarakter7. Het
is van groot belang dat voortdurend in het achterhoofd te houden. Een leaserege-
ling bepaalt nimmer dat er geen sprake is van operational lease. Dat heeft verschil-
lende consequenties.
Wanneer men zo'n leaseregeling kritisch beschouwt en constateert dat zij voor-
waarden stelt aan operational-leasecontracten die niet of in een andere vonn in de
jurisprudentie zijn terug te vinden, dan wil dat dus niet zeggen dat er sprake is van
regelgeving die op gespannen voet staat met de jurisprudentie. De leaseregeling
laat immers de mogelijkheid open dat leasecontracten die niet voldoen aan de voor-
waarden van de leaseregeling, als het er op aankomt wel degelijk als operational
leases zijn aan te merken. We zien die relatieve betekenis van de leaseregelingen
terug in de woorden `in ieder geval', opgenomen in zinsneden als

"voor de aanduiding van het genoemde onderscheid kan ermee worden volstaan
om aan te geven onder welke voorwaarden de leasemaatschappijen in ieder
geval als economisch eigenaar van het leaseobject wordt aangemerkt, in welke
gevallen er derhalve sprake is van operationele leasing",

een tekst die is opgenomen in de LR 1984.
Een ander gevolg van het verschijnsel dat leaseregelingen alleen aangeven onder

6 LR 1984:
"het wordt door partijen wenselijk geacht om met het oog op een zoveel mogelijk gelijke fiscale behandeling
van lease-contracten het onderscheid tussen financiële en operationele leasing nader te omschrijven."

LR 1987 en LR 1993:
"overwegende dat het door de partijen wenselijk wordt geacht om met het oog op een zoveel mogelijk gelij-
ke fiscale behandeling van leasecontracten, zowel voor de vennootschapsbelasting als voor de omzetbelasting,
het onderscheid tussen financiële en operationele leasing nader te omschrijven;"

LR 2002
"Het is wenselijk geoordeeld in het kader van de invordering en voor de heffing van inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting te komen tot een zo veel mogelijk gelijke behandeling van leasecontracten. Deze rege-
ling strekt toe om voor de toepassing van het bodemrecht ex art. 22, derde lid, Invorderingswet 1990, alsme-
de voor de toepassing van art. 10, eerste lid, Wet op de inkomstenbelasting 1964 en van de investeringsfaci-
liteiten, zoals die voorkomen in laatstgenoemde wet, het onderscheid tussen financiële en operationele lease
nader te omschrijven.
[n de regeling is er mee volstaan voor de aanduiding van het genoemde onderscheid aan te geven onder welke
voorwaarden de lessor als fiscaal eigenaar van het lease-object wordt aangemerkt. Wordt aan die voorwaarden
voldaan, dan is sprake van operationele leasing."

7 Besluit staatssecretaris van Financiën 20 juli 2001, nr. RTB 2001I2503:
"10. Vraag: Wat betekent dat de leaseregeling het karakter heeft van een safe-harbour regeling?
Antwoord: De regeling biedt zekerheid. Indien men aan de gestelde voorwaarden voldcet is sprake van ope-
rationele lease. Wordt er aan de voorwaarden niet voldaan, dan ontstaat onzekerheid over de aard van de
lease."
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welke omstandigheden er sprake is van operational lease, is het feít dat aan de hand
van leaseregelingen nooit kan worden aangetoond dat een contract kan worden
geduid als financial leaseg. Een lessee kan niet stellen: het leasecontract voldoet
niet aan alle in de leaseregeling gestelde voorwaarden voor operational lease, dus
betreft het hier een financial lease waarbij de investeringsfaciliteiten de lessee toe-
komen. Partijen zijn zich er kennelijk van bewust dat een rechter een leaseovereen-
komst die niet aan de voorwaarden van de leaseregeling voldoet, toch zou kunnen
zien als operational lease.
En hoe zit het dan met de praktijk van alledag? Wat zijn daarin de gevolgen als
leasecontracten ter kwalificatie worden voorgelegd aan de inspecteur, terwijl de
laatste stelt dat niet is voldaan aan alle voorwaarden waaraan een operational lea-
secontract moet voldoen? Dan gaat de praktijk er toch wel degelijk vanuit dat er
sprake is van een financial lease. En terecht: er is geïnvesteerd en er is gekocht, dus
er moet toch in elk geval een partij worden aangewezen die als investeerder kan
worden gezien, of als fiscaal eigenaar. En als dat volgens de inspecteur de lessor
niet is, dan moet het wel de lessee zijn. Is deze conclusie niet dezelfde als: `indien
men niet aan de voorwaarden van de leaseregeling voldoet, is er sprake van finan-
cial lease', een conclusie die volgens de staatssecretaris van Financiën nou juist
niet mag worden getrokken?
De praktijk verschilt van de beleidsuitingen. Toch bijten zij elkaar niet.
Leaseregelingen beantwoorden de vraag: is er zeker sprake van operational lease.
Als een inspecteur desgevraagd aan de hand van de leaseregeling kwalificeert en
hij stelt dat het contract niet aan de voorwaarden van een operational lease voldoet,
dan wekt hij met zijn uitspraak het vertrouwen op dat er sprake is van financial
lease. De leaseregeling kwalificeert niet met zekerheid en houdt een slag om de
arm. Een kwalificerende inspecteur hakt wel een knoop door en geeft wel zeker-
heid, misschien zelfs wel in een onzekere situatie. En het complement van de door
hem gegeven zekerheid dat er geen sprake is van operational lease, is de zekerheid

8 Bericht van de staatssecretaris van Financiën m.b.t. de interpretatie van de zgn. `Leaseregeling' t.z.v. financial-
leasecontracten:

"Bepaalde lessees trachten de aanslagregelend Insp. te bewegen op voorhand investeringsbijdragen aan hen
toe te zeggen t.z.v. aan te gane of aangegane leasecontracten. Men verwijst hierbij naar de sinds 30-I1-1984
bestaande leaseovereenkomst tussen de Nederlandse Vereniging van Leasemij. én de Inspecteurs der VpB.,
waarbij afspraken zijn gemaakt m.b.t. het toekennen van investeringsbijdragen in leasesituaties.
Als argument wordt aangevoerd dat het voorgelegde contract niet voldoet aan de voorwaarden waaraan vol-
gens de zgn. `leaseregeling' moet zijn voldaan om als operational-leasecontract te kunnen worden aangemerkt
en dat het dientengevolge als een financial-leasecontract dient te worden aangemerkt. Bij sommige Lnspecteurs
in den lande zou deze werkwijze reeds tot succes hebben geleid voor de desbetreffende lessee.
M.b.t. deze gang van zaken verdient het volgende de aandacht.
De zgn. leaseregeling heeft de bedoeling aan te geven onder welke voorwaarden de lessor in aanmerking kan
komen voor investeringsbijdragen. Indien het gaat om toekenning van investeringsbijdragen aan de lessee kan
dit derhalve niet worden bereikt door een beroep te doen op deze leaseregeling. Een lessee kan slechts in aan-
merking komen voor investeringsbijdragen indien vaststaat dat het volledige economische belang, zijnde de
economische eigendom, is komen te berusten bij de lessee."
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dat er wel sprake is van financial lease.
Een kwalificerende inspecteur opent derhalve deuren die gesloten blijven voor
belastingplichtigen die zonder zijn interventie zelf de leaseregeling hanteren.

2.2.2. De reikwijdte van de leaseregeling

Leaseregelingen bepalen expliciet of er sprake is van operational lease. In de prak-
tijk heeft de lessor die volgens de leaseregeling aan operational lease doet, twee
rechten: hij heeft de rechten van de fiscaal eigenaar (hij mag activeren en afschrij-
ven) en hij heeft recht op investeringsfaciliteiten die hem toekomen als investeer-
der9. En als de lessor niet aan de eisen van de leaseregelingen voldoet, mist hij
beide rechten.
Als aan een leaseovereenkomst het predikaat `operational' mag worden gehangen
(`fiscale verhuur'), zegt dat echter eigenlijk alleen iets over de fiscale eigendom:
de lessor is fiscaal eigenaar, dus de ter beschikkingstelling aan de lessee vindt
plaats in de vorm van verhuur. Leaseregelingen zouden derhalve strikt genomen
alleen een antwoord kunnen geven op de fiscale eigendomsvraag, op de vraag wie

9 Bij het verwoorden van de uitgangspunten van LR 1994 wordt niet expliciet aangegeven dat de tiscaal eigenaar
wordt geacht ook voor investeringsfaciliteiten in aanmerking te komen. Maar uit de later volgende bepalingen
blijkt dat wanneer de leaseovereenkomst aan de voorwaarden voldoet waaronder de lessor als fiscaal eigenaar kan
worden gekwalificeerd, het ook de lessor is die de WIR-premie kan toucheren.
In LR 1987 wordt overwogen

"dat het evenwel niet de bedoeling van de regeling is, dat er investeringsbijdragen worden toegekend aan een
lessee die niet als economisch eigenaar kan worden aangemerkt, in de gevallen waarin geen sprake is van ope-
rationele leasing ingevolge deze overeenkomst;"

Ook in deze Leaseregeling wordt fiscale eigendom derhalve in een adem genoemd met het recht op investerings-
bijdragen.
LR 1993 legt de link tussen fiscale eigendom en het recht op investeringsfaciliteiten niet expliciet vast in de uit-
gangspunten. Onder punt B.4., houdende een van de voorwaarden waaraan een leasecontract moet voldoen wil de
lessor als fiscaal eigenaar worden gekwalificeerd, wordt evenwel gesteld:

"indien op basis van een contract recht bestaat op Nederlandse investeringsfaciliteiten, wordt in het betrokken
contract vermeld welke partij fiscaal eigenaar is. Indien zou blijken, dat zowel de lessee als de lessor ter zake
van hetzelfde object een beroep op investeringsfaciliteiten hebben gedaan, zal de lessor van zijn aanspraak op
de betrokken investeringsfaciliteiten afzien."

Omdat het gaat om de voorwaarden waaronder sprake is van operational lease, mag worden aangenomen dat het
`contract' waarvan in deze bepaling wordt gerept, een operational leasecontract is, een contract derhalve waarbij
de lessor fiscaal eigenaar is. Nu het zinloos is om in het geval waarin er investeringsfaciliteiten zijn geclaimd de
fiscaal eigenaar te vermelden als die niet op grond van zijn fiscale eigendom voor die investeringsfaciliteiten in
aanmerking zou komen, moet het ervoor worden gehouden dat ook in LR 1993 de 6scaal eigenaar vereenzelvigd
wordt met de partij die investeringsfaciliteiten claimt. De praktijk bevestigt deze opvatting: ook onder LR 1993
komt de lessor, als fiscaal eigenaar, in aanmerking voor investeringsfaciliteiten, van welke aard ook.
Bij het verwoorden van de strekking van LR 2000 ten slotte lezen we de volgende frase:

"Deze regeling strekt ertoe om voor de tcepassing van het bodemrecht ex art. 22, derde lid, Invorderingswet
1990, alsmede voor de toepassing van art. 10, eerste lid, Wet op de inkomstenbelasting 1964 en van de investe-
ringsfaciliteiten, zoals die voorkomen in laatstgenoemde wet, het onderscheid tussen financiële en operatione-
le lease nader te omschrijven."

Ook deze Leaseregeling legt reeds in de inleidende opmerking de link tussen operational lease, fiscale eigendom
(vervroegde) afschrijving en overige investeringsfaciliteiten.
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mag activeren. Of- nog concreter - op de vraag wie recht heeft op investeringsfa-
ciliteiten die defiscaal eigenaar als zodanig toekomen.
Sinds jaar en dag echter ( eigenlijk van stond af aan) is er mede aan de hand van de
leaseregeling ook bepaald wie recht heeft op de investeringsfaciliteiten die niet de
fiscaal eigenaar toekomen maar degene die investeertlo. En dat kan een ander zijn
dan de fiscaal eigenaar, nu - zo concludeerde ik reeds eerder - men aan de fiscaal
eigenaar minder eisen mag stellen dan aan de investeerder. De opstellers van de
leaseregeling hebben op dat `dubbele' doel van deze regeling geanticipeerd door
hier bepalingen in op te nemen die ertoe moeten leiden dat de lessor die aan ope-
rational lease doet, niet alleen als fiscaal eigenaar mag worden beschouwd, maar
ook als investeerder. Dat laatste is natuurlijk een prijzenswaardig streven, maar het
heeft er wel toe geleid dat de vlag de lading niet meer dekt. Of beter gezegd: de
vlag dekt veel meer dan de lading! Als men voldoet aan de voorwaarden van de
leaseregeling, is men meer dan operational lessor: men is ook investeerder. En om
dat te bewerkstelligen, moet de lessor vervolgens aan veel meer eisen voldoen dan
in de situatie waarin hij `slechts' de fiscale eigendom ambieert.

Eerder werd geconstateerd dat er van `investeren' sneller sprake is dan van `acti-
veren'. Hoe is het dan mogelijk te beweren dat een lessor aan meer eisen moet vol-
doen om te worden beschouwd als investeerder dan als activerende partij? Het
geheim achter deze schijnbare tegenstelling is de omstandigheid dat niet alleen de
lessor sneller investeert dan activeert, maar de lessee eveneens. Sommige lea-
secontracten bevatten bepalingen die er de oorzaak van zijn dat de lessor, hoewel
fiscaal eigenaar, toch niet wordt geacht te hebben geïnvesteerd. Sneller dan menig-
een denkt, wordt namelijk ook de lessee aangemerkt als investeerder, met name als
er bij het sluiten van een leasecontract feitelijk sprake is van een koop op termijn.

Deze gang van zaken - het dubbele doel dat men met de leaseregeling poogt te
bereiken - heeft twee bezwaren, de één van meer gewicht dan de ander. In de eer-
ste plaats geeft de leaseregeling ten onrechte alleen expliciet aan dat er - als men
aan de voorwaarden voldoet - sprake is van operational lease. Aangegeven zou
moeten zijn dat de lessor, als aan de voorwaarden is voldaan, ook als investeerder
heeft te gelden. In de tweede plaats - en dat is absoluut van groter belang - zou-
den er fiscaaltheoretisch aan fiscaal eigenaars minder eisen mogen worden gesteld
dan aan investeerders. Met andere woorden: voldoet de lessor niet aan alle voor-
waarden, dan is hij weliswaar geen investeerder, maar dan zou hij best nog wel
eens als fiscaal eigenaar kunnen worden beschouwd. Het is niet denkbeeldig dat de

10 Dat men LR 1984 en LR 1987 ook - eigenlijk: met name - gebruikte om vast te stellen welke partij investeer-
de, is dan misschien wel onjuist, maar ook zeer begrijpelijk. Het operational leasetraject werd eigenlijk voorna-
melijk bewandeld door partijen die langs die weg alsnog voor de WIR-premies in aanmerking kwamen. De
investeringsvraag was dus eigenlijk veel belangrijker dan de activeringsvraag.
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Belastingdienst in het verleden een lessor de kwalificatie `fiscaal eigenaar' heeft
onthouden - door de transactie niet te kwalificeren als `operational lease' volgens
de leaseregeling, omdat de leaseovereenkomst niet aan alle voorwaarden voldeed
- terwijl wel werd voldaan aan de beperkte voorwaarden voor de fiscale eigendom.
In een situatie waarin het de lessor slechts om de fiscale eigendom te doen was
(VaMillease, Technolease), is dat - uitgaande van die visie - een pijnlijke conclu-
sie.

In de leaseregeling worden met name voorwaarden gesteld die moeten voorkomen
dat het gehele economische belang bij de lessee komt te berusten. Het economische
belang, het al dan niet bestaan van economische eigendom, is steeds doorslagge-
vendl l. Heeft de lessor onvoldoende economisch belang, dan kan hij het vergeten.
Heeft hij voldoende economisch belang, dan is hij er nog niet: er moeten ook
garanties zijn dat er geen sprake is van een zekere koop op termijn. Is het zeker dat
de lessee koopt na afloop van de vaste leaseperiode, dan wordt de lease - ondanks
het feit dat de lessor voldoende economisch belang kan hebben - gezien als een
financial lease. Hij voldoet niet aan de voorwaarden van de leaseregeling en kan
op geen enkele faciliteit -(vervroegde) afschrijving, WIR of investeringsaftrek -
een beroep doen. Deze uitkomst is niet bevredigend. Een juiste toetsing zou het
volgende resultaat geven:

~ Als de lessor juridisch eigenaar is met voldoende economisch belang, terwijl
er geen sprake is van een zekere koop op termijn, dan mag de lessor active-
ren en geldt hij tevens als partij die investeert.

~ Als de lessor juridisch eigenaar is met voldoende economisch belang en er
sprake is van een zekere koop op termijn12, dan mag de lessor activeren. Hij
is echter niet degene die investeert.

11 LR 1984 en LR 1987:
"- voor de aanduiding van het genoemde onderscheid kan ermee worden volstaan om aan te geven onder welke
voorwaarden de lease-mij. in ieder geval als economisch eigenaar van het lease-object wordt aangemerkt, in
welke gevallen er derhalve sprake is van operationele leasing;"

LR 1993:
"(... ) voor de aanduiding van het genoemde onderscheid ermee kan worden volstaan om aan te geven onder
welke voorwaarden de lessor als fiscaal eigenaar van het lease-object wordt aangemerkt, in welke gevallen er
derhalve sprake is van operationele leasing;"

LR 2000:
"In de regeling is er mee volstaan voor de aanduiding van het genoemde onderscheid aan te geven onder welke
voorwaarden de lessor als fiscaal eigenaar van het lease-object wordt aangemerkt. Wordt aan die voorwaarden
voldaan, dan is sprake van operationele leasing."

Opvallend is het voortschrijdend - eerst in 1993 opgekomen - inzicht dat bij operational lease de lessor helemaal
geen economisch eigenaar behoeft te zijn, maar dat het erom gaat dat hij fiscaal eigenaar is. Dat is hij indien een
ander geen economisch eigenaar is.
12 `Voldoende economisch belang bij de lessor' en `een zekere koop op termijn' kunnen samengaan. Het moet
dan een zekere koop op termijn betreffen waarvan de koopsom onzeker is.
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~ Als de lessor juridisch eigenaar is en er is sprake van een zekere koop op ter-
mijn tegen een vaststaande koopsom, dan mag de lessor niet activeren13 en
geldt hij evenmin als investeerder.

2.2.3. De verhouding tussen de leaseregeling en het positieve recht

Wanneer de verschillende leaseregelingen tegen het licht worden gehouden, con-
stateren we - geen enkele versie uitgezonderd - dat de regelgever voortdurend
hinkt op twee gedachten. Hij wenst de voorwaarden te scheppen waaronder de les-
sor zowel als activerende en als investerende partij kan worden gezien.
Het bestaan van twee soorten bepalingen brengt een zeker spanningsveld mee. De
toets wordt als zijnde strijdig met de jurisprudentie ervaren. Aan operationele acti-
veringsleases kan ten onrechte het predikaat `operational' worden onthouden
omdat er criteria op worden toegepast van de operationele investeringslease.

Ter illustratie diene het volgende voorbeeld. Een lessor least een specifiek object
en verstrekt de lessee een koopoptie aan het eind van de vaste leaseperiode. De
optieprijs staat niet vast: zij is gelijk aan de te zijner tijd vast te stellen waarde in
het economisch verkeer van het object. De lessor is juridisch eigenaar en heeft ook
economisch belang bij het object, want via de onzekere optieprijs draagt hij onmis-
kenbaar het risico van waardeveranderingen. De lessor is dus fiscaal eigenaar,
maar desondanks wordt de leaseovereenkomst volgens de leaseregeling niet
geduid als operational lease. Het betreft immers een specifiek object en het ken-
merkende van een specifiek object is dat het met zekerheid op termijn wordt ver-
kocht aan de lessee. Men voldoet aan alle vereisten voor een activeringslease - de
lessor is fiscaal eigenaar - maar men voldoet niet aan de eisen van de leaserege-
ling, die aan de leaseovereenkomst zodanige eisen stelt dat hij kan worden
beschouwd als investeringslease. Het behoeft geen betoog dat hier sprake is van
een weeffout.

Het hybride karakter van leaseregelingen draagt ertoe bij dat `de vrucht van pol-
dermodellerend fiscaal Nederland' geregeld onder fiscaal theoretisch vuur ligt. Die
discussie lijkt niet te kunnen verstommen, voordat alle betrokkenen zich realiseren
dat de leaseregeling één antwoord geeft op twee verschillende vragen.

Voorts blijkt telkens wanneer schrijvers zich kritisch uitlaten over de mate waarin
leaseregelingen zich verhouden tot het positieve recht, dat zij uit het oog verliezen
dat de regelingen niet enkel zien op de heffing van directe belastingen. De leasere-
geling 2000 (hierna: LR 2000) geeft een onderscheid tussen operational en finan-

13 De lessor heeR bij een zekere koop op termijn tegen een vaste koopsom geen economisch belang meer.
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cial lease, zowel voor de directe belastingen als voor de invordering. De invorde-
ring heeft eigen rechtspraak, die ten aanzien van het onderscheid tussen operatio-
nal lease en financial lease fundamenteel kan afwijken (en ook afwijkt) van de
jurisprudentie die is opgeroepen door de heffing van directe belastingen. Het
onderscheid tussen operational en financial lease is voor de ontvanger der belastin-
gen met name van belang bij de toepassing van het bodemrecht. De ontvanger kan
beslag leggen op alle roerende zaken op de bodem van belastingschuldige. Dit
bodemrecht wordt evenwel niet ongenuanceerd toegepast.

"Er dient, nadat met betrekking tot de juridische verhoudingen voldoende dui-
delijkheid is verkregen, ook voor overwegingen van billijkheid en eisen van
goed beleid een grote plaats te worden ingeruimd. In dat beleid past dat het
eigendomsrecht van een derde wordt ontzien in de gevallen, waarin sprake is
van reële eigendom van de derde.
Onder reële eigendom van de derde wordt verstaan de situatie waarin de zaken
zowel juridisch eigendom zijn van de derde als in economisch opzicht in over-
wegende mate aan hem toebehoren.
Dit terughoudende beleid geldt derhalve in de regel niet - en verhaal op zaken
van een derde is gerechtvaardigd - indien de economische verhouding tussen
de belastingschuldige en de zaken aanleiding geeft ze als zijn zaken aan te mer-
ken.
Als voorbeelden hiervan kunnen gelden de gevallen waarin zaken zijn geleverd
in huurkoop of onder eigendomsvoorbehoud. Ook valt bijvoorbeeld te denken
aan situaties waarin door middel van leasing of andere vormen van huur of
bruikleen het economisch risico van waardevermindering van zaken in overwe-
gende mate bij de belastingschuldige ligt~4."

Met andere woorden, de lessor wordt door de ontvanger gezien als derde wiens
eigendom moet worden ontzien, als hij naast de juridische eigendom een overwe-
gend, dat wil zeggen toch een zeer substantieel, belang heeft bij de waardevermin-
dering15. Dit criterium verschilt aanzienlijk van de eisen die worden gesteld aan de
lessor, wil hij voor de heffing van directe belastingen worden aangemerkt als fis-
caal eigenaar. In de eerste plaats dient de lessor voor de fiscale eigendom naast de
juridische eigendom slechtst `enig' belang bij waarderisico's te hebben. In de twee-
de plaats verlangt de Leidraad Invordering dat de lessor belang heeft bij waarde-

14 Leidraad Invordering 1990, ~ 5, tweedc lid.
15 Dit komt ook pregnant tot uitdrukking ín het rapport van de Commissie Leasing, waar in hoofdstuk 7
"Bodemrecht in relatie tot leasing" op blz. 112 wordt gesteld:

"Bij een zuivere vorm van operational leasing blijft de lessor, die juridisch eigenaar is van de zaak, ook eco-
nomisch cigenaar."

Dit mag dan voor de Invordering gelden, voor de Directe Belastingen behoeft de lessor bij operational lease
bepaald niet zoveel economisch belang te hebben dat hij zich ook economisch eigenaar moet noemen.
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vermindering, terwijl de fiscaal eigenaar volgens LR 1993 naast zijn juridische
eigendom positief en~of negatief risico moet lopen ten aanzien van het leaseobject.
Als de lessor slechtst positief risico loopt ten aanzien van de waardeveranderingen,
kwalificeert hij voor LR 1993 wel als fiscaal eigenaar, maar wordt hij door de ont-
vanger niet geacht de reële eigendom te bezitten.
LR 2000 maakt dat de begrippen `fiscale eigendom' en `reële' eigendom voortaan
samenvallen. Daartoe is de definiëring van het begrip ` fiscale eigendom' enigszins
aangescherpt. Daartegenover staat dat de stringente voorwaarden die het begrip
`reële eigendom' inhoud gaven, aanzienlijk zijn afgezwakt.
Het gaat dan ook niet aan de inhoud van LR 2000 enkel te bezien in het licht van
de jurisprudentie met betrekking tot de directe belastingen. In haar rapport `Fiscale
aspecten van leasing' lijkt de Commissie Leasing het gesternte waaronder de LR
2000 het levenslicht zag, uit het oog te verliezenlb
De Commissie concludeert:

"Inhoudelijk kunnen er echter bij onderdelen van de leaseregeling 2000 vraag-
tekens worden geplaatst. Zo lijkt een verbod inzake het afdekken van het rest-
waarderisico met behulp van een putoptie, op een verkeerde gedachtegang van
de staatssecretaris te berusten, namelijk als zou in een dergelijke situatie geen
restwaarderisico meer worden gelopen. De Commissie wijst deze visie uitdruk-
kelijk af. Het restwaarderisico is in een dergelijke situatie nog steeds bij de les-
sor aanwezig, zij het dat dit beperkt is tot het positieve restwaarderisico.
Ook het verbod om het restwaarderisico bij de lessee af te dekken, volgt naar
het oordeel van de Commissie niet uit de jurisprudentie."

Geen aandacht wordt besteed aan de omstandigheid dat de inhoud van het begrip
`reële eigendom' voor de ontvanger een geheel andere betekenis heeft dan het
begrip `fiscale eigendom' voor de inspecteur der directe belastingen. Toch moet17
er in LR 2000 van beide begrippen een samensmelting plaatsvinden. Com-
promissen zijn dan onvermijdelijk.

Het is de vraag of dit argument in het post-Vinkenslagtijdperk voor de preciezen
onder ons nog houdbaar is. In zijn brief aan de Tweede Kamer van 3 juni 200418
stelt de staatssecretaris:

"Er komt een algemene werkinstructie voor de Belastingdienst waarin wordt
aangegeven waarom bepaalde handelingen niet worden gecontinueerd, bijvoor-

16 T.a.p. blz. 186.
17 Het werd kennelijk door de politiek verantwoordelijken niet aanvaardbaar geacht dat twee onderdelen van de
Belastingdienst één begrip (' de fiscale eigendom') op twee verschillende manieren interpreteerden. Zie over die
politieke druk ook: G.M.H. van Lokven, Leasing en het bijzonder verhaalsrecht, WFR 1994I1646.

1 A V-N 2004~29.2.
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beeld handelingen als: strijd met rechtszekerheid (termijnen), strijd met wet
(middelen combineren,...) ..."

De staatssecretaris heeft het hier over afspraken waarvan het resultaat misschien
wel praktisch en bevredigend is, maar die toch strijden met wet en jurisprudentie
die op de respectievelijke middelen van toepassing zijn. Afspraken waarbij toch in
twee tegengestelde richtingen wordt afgeweken van de jurisprudentie die voor de
verschillende middelen geldt. Strikt genomen is de leaseregeling zo'n afspraak, of
liever gezegd (in elk geval geldt dat voor de laatste leaseregeling): zelfs zo'n
besluit. Omdat in LR 2000 ook de invordering wordt betrokken met zijn scherpe-
re criteria, worden de in 1993 gestelde eisen waaraan een operational lease moet
voldoen - eisen die met name waren gebaseerd op jurisprudentie over de heffing
van directe belastingen - verscherpt. Dit gebeurt, terwijl de ontvanger wat betreft
het toepassen van zijn beleid en jurisprudentie met betrekking tot het maken van
onderscheid tussen operational en financial lease, juist water bij de wijn doet.

Terug nu naar de eerder geuite kritiek: leaseregelingen geven één antwoord op
twee verschillende vragen (de investeringsvraag en de activerings- dan wel
afschrijvingsvraag), terwijl die vragen verschillende antwoorden behoeven. Het
kost weinig moeite iets te doen met deze kritiek. De thans bestaande leaseregeling
zal moeten worden gesplitst. En wel zodanig dat de ene regeling een antwoord
geeft op de vraag onder welke omstandigheden de lessor het object mag activeren
en afschrijven, terwijl de andere regeling zal moeten aangeven op welke voor-
waarden de lessor zich mag afficheren als `investeerder'. De ene leaseregeling zal
moeten worden gehanteerd bij activeringsleases, de andere bij investeringsleases.
Het is uiteraard ook mogelijk binnen één leaseregeling te komen tot verschillende
voorwaarden voor een activeringslease en een investeringslease.

Bij het nader analyseren van de verschillende leaseregelingen zouden we telkens
weer stuiten op die fundamentele weeffout. Het is constructiever in het vervolg van
deze weeffout te abstraheren door als het ware vooruit te lopen op de gewenste
splitsing van de leaseregeling: één voor activeringsleases en één voor investerings-
leases. Om vervolgens te bezien of de criteria die thans in de leaseregeling worden
opgesomd, op zichzelf genomen geschikt zijn om te kunnen worden gehanteerd in
de `nieuwe' leaseregeling(en).

2.3. De voorwaarden voor een operational lease, zoals die zijn opgenomen in
de diverse leaseregelingen

2.3.1. Inleiding

De toetsingscriteria die in de leaseregeling zijn opgenomen, kunnen worden onder-
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verdeeld in vijf hoofdgroepen. Ten eerste zijn er algemene voorwaarden geformu-
leerd waaraan de lessor moet voldoen, wil hij fiscaal als eigenaar worden gezien.
Vervolgens worden die voorwaarden nader uitgewerkt voor contracten met een
koopoptie (categorie A-voorwaarden) en contracten zonder koopoptie (categorie
B-voorwaarden). Daarna worden de voorwaarden opgesomd, waarmee wordt
voorkomen dat het eerder gecreëerde risico weer weglekt (categorie C-voor-
waarden). De categorie D-voorwaarden wordt gesteld aan leasecontracten met een
lange looptijd. De categorie E-bepaling ten slotte, ziet op leasecontracten met
betrekking tot zogeheten `specifieke objecten': objecten waarvan redelijkerwijs
vaststaat dat ze na afloop van de vaste leaseperiode zullen worden verkocht aan de
lessee, of opnieuw door hem zullen worden gehuurd.
In het vervolg worden al deze voorwaarden en bepalingen tegen het licht gehou-
den. Aan de orde komt de vraag of zij hun fundament in de hiervoor besproken
jurisprudentie hebben en of ze van toepassing kunnen zijn in een mogelijk gewen-
ste nieuwe leaseregeling. Met andere woorden: vinden de typische ` economischbe-
langbepalingen' hun oorsprong in het recht en zo ja, zijn ze zonder problemen te
incorporeren in een leaseregeling die bepaalt welke partij het geleaste object mag
activeren (de activeringsleaseregeling)? Evenzo moet het gaan met de zogenaam-
de `zekere koop op termijn-bepalingen': zijn ze theoretisch houdbaar en kunnen
we ze zomaar overzetten naar een leaseregeling die moet aangeven welke partij
investeert (de investeringsleaseregeling)?

2.3.2. De a[gemene voorwaarden

Het wezenskenmerk van een operational lease is dat de lessor over de juridische
eigendom van een bedrijfsmiddel beschikt, en daarnaast nog enig positief en~of
negatief risico loopt ten aanzien van de waardeontwikkeling van dat bedrijfs-
middel. Deze hoofdregel is uit de jurisprudentie te destilleren en is nog eens
bekrachtigd in het Lease-arrest.

In de jurisprudentie komt het begrip `economisch belang' vaak aan de orde, belang
bij de waardeontwikkeling. In leaseregelingen wordt dat begrip verduidelijkt - niet
uitgebreid - tot het lopen van positief erl~of negatief risico. Deze verduidelijking
vloeit voort uit de gedachte dat het woord `belang' door de opstellers van de lease-
regeling is vertaald met ` het lopen van risico', terwijl deze zinsnede op haar beurt
weer gemakkelijk beperkt zou kunnen worden uitgelegd als `het lopen van nega-
tieve kansen'. Dit kan de gebruikers van de leaseregeling op het verkeerde been
zetten: ook als men slechts de kans loopt te profiteren van een waardestijging heeft
men immers economisch belang bij het object.

Dat de juridische eigendom bij de lessor moet berusten, is een eis die in iedere lea-
seregeling wordt gesteld. Wel verschillen de leaseregelingen onderling in de moge-
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lijkheden om onder de eis uit te komen. Zonder dat de opstellers van de leaserege-
ling nu concrete situaties voor ogen hadden, konden zij zich kennelijk gevallen
voorstellen waarin de lessor de juridische eigendom niet had, terwijl aan dat gemis
geen concrete betekenis zou worden gehecht. In zulke situaties diende het onver-
mogen om te voldoen aan het formele vereiste, de kwalificatie `operational lease'
niet in de weg te staan19. De praktijk bood echter een ander beeld. In sommige
gevallen had het gemis van de juridische eigendom wel degelijk materiële beteke-
nis: door die juridische eigendom elders onder te brengen, kon ten tweeden male
een investeringsfaciliteit worden geclaimd. De ontheffingsmogelijkheid is nooit
benut in situaties waarin de lessor faciliteiten claimde in Nederland, terwijl dat
daarvóór al in het buitenland was gebeurd. Incidenteel werd het Nederlandse les-
sors die eerder al voor Nederlandse investeringsfaciliteiten in aanmerking kwamen
op grond van hun juridische eigendom en hun (geringe) economisch belang, toe-
gestaan via vervreemding van de juridische eigendom aan een buitenlandse partij
te profiteren van buitenlandse investeringsfaciliteiten, zonder dat in Nederland een
desinvesteringsbetaling of -bijtelling verschuldigd werd20. Dit gedoogbeleid kan
overigens enkel worden gerechtvaardigd - als rechtvaardiging uberhaupt al moge-
lijk is - door erop te wijzen dat de Nederlandse Belastingdienst van een eventuele
afwijzing van het verzoek niet wijzer zou worden. Omdat het voordeel van de

19 LR 1984:
"in voorkomende gevallen zal ontheffing van deze voorwaarde worden verleend, waarbij in beginsel slechts
wordt gedacht aan situaties waarin zowel de lessor als de lessee in Nederland zijn gevestigd;"

Deze zinsnede geeft aan dat in de situatie waarin lessee en lessor in verschillende landen gevestigd zijn het in
beginsel niet voor mogelijk wordt gehouden dat aan het ontbreken van de juridische eigendom materieel geen
betekenis toekomt. Doorvoor is veel te zeggen, omdat juist op het gebied van de investeringsfaciliteiten landen
verschillende benaderingen kennen. Zo premieert het ene land de juridische eigendom, terwijl het andere land
weer de economische eigendom faciliteert. De opstellers van de Leaseregeling wensen geen medewerking te ver-
lenen aan crossborder-leases waarin in meer dan een land investeringsfaciliteiten worden genoten (`double-dip-
leases').
LR 1987 biedt geen mogelijkheid om aan de juridische eigendomseis te ontkomen.
LR 1993 introduceert de ontsnappingsclausule opnieuw:

"in voorkomende gevallen kan ontheffing van deze voorwaarde worden verleend. Ontheffing zal evenwel in
ieder geval niet worden verleend als tengevolge van de ontheffing de fiscale regelgeving van een ander Iand
op oneigenlijke wijze - d.w.z. op een wijze die niet met de aldaar geldende wetgeving correspondeert - zou
worden doorkruisL"

Feitelijk creëert men hier toch de mogelijkheid om tweemaal te profiteren van investeringsfaciliteiten. Slechts
daar waar met het bedrijfsmiddel tegen de bedoeling van de buitenlandse wetgever elders wordt gepremieerd,
wordt geen ontheffing verleend. In veel gevallen komt het gebruikmaken van een buitenlandse investeringsfaci-
liteit niet in strijd komt met de aldaar geldende wetgeving. lntegendeel, vaak is die wetgeving bewust gecreëerd
en in standgehouden.
LR 2000 ontbeert een ontheffingsmogelijkheid.
20 Een tijd lang faciliteerde de Japanse fiscus het verkrijgen van de juridische eigendom van vliegtuigen om de
Japanse importen (optisch) meer in balans te brengen met de exporten. Toen de Nederlandse lessor, als juridisch
eigenaar en gering economisch belanghebbende, de juridische eigendom aan een Japanse investeerder vervreemd-
de, leidde dat in Japan dus tot een extra, maar bewust toegekende investeringsfaciliteit. De overgang van dejuri-
dische eigendom zou - bij het strikt volgen van de Leaseregeling - in Nederland hebben geleid tot het verschul-
digd worden van een desinvesteringbetaling.
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binnenlandse faciliteit in veel gevallen groter was dan dat van de buitenlandse, zou
de lessor de vervreemding geen doorgang laten vinden, indien die hier zou leiden
tot de verschuldigdheid van een desinvesteringsbetaling of -bijtelling.
Met het vasthouden aan de letter van de leaseregeling zou de Nederlandse
Belastingdienst derhalve slechts hebben bereikt dat de lessor elders een bewust in
het leven geroepen investeringsfaciliteit zou hebben misgelopen.

De geformuleerde ontsnappingsclausule in LR 1993 komt de rechtszekerheid niet
ten goede. Veel hangt af van het inzicht van de individuele belastinginspecteur.
Wordt de buitenlandse investeringsfaciliteit gebruikt conform haar bedoelingen?
Worden belastingplichtigen dan niet welhaast welbewust overgeleverd aan de som-
tijds gerechtvaardigde grillen21 van de individuele belastinginspecteur?
De LR 2000 hecht, meer dan voorgaande regelingen, aan de juridische eigendom.
De regeling ontbeert de ontsnappingsclausules die eerdere regelingen kenmerkten.
De regelgever is zich er kennelijk meer van bewust geworden dat het verlenen van
medewerking aan het benutten van buitenlandse investeringsfaciliteiten alleen is te
rechtvaardigen als de Nederlandse fiscus aan het wijzigen van structuren conse-
quent de gevolgen verbindt die volgens wet en jurisprudentie zouden moeten wor-
den verbonden aan het wijzigen van die structuren. De lessor - op grond van zijn
juridische eigendom en een gering economisch belang geduid als fiscaal eigenaar
- die de juridische eigendom vervreemdt, is geen fiscaal eigenaar meer. Dit zou
vergaande gevolgen moeten hebben voor de eerder verkregen investeringsfacilitei-
ten.

De tweede algemene voorwaarde waaraan een operational-leasecontract moet vol-
doen, geeft aan dat de lessor naast zijn juridische eigendom ook economisch
belang moet hebben. In de woorden van de leaseregeling: positief en of negatief
risico ten aanzien van het leaseobject moet lopen22.
Dat de rechter incidenteel een ander toetsingscriterium hanteert, namelijk het ant-
woord op de vraag of een lessor de kostprijs van het bedrijfsmiddel in de leaseter-
mijnen geheel heeft terugontvangen, heeft nimmer enige invloed gehad op de lea-
seregeling.
Wanneer in LR 2000 het toepassingsgebied van de leaseregeling wordt uitgebreid
tot de Invordering, doet zich een verwant probleem voor. De Leidraad Invordering

21 W. Bruins Slot, Fiscaal Duel, WFR 2001~6450, blz. 1332: "De inspecteur hoeft bij zijn oordeelsvorming zijn
ethische waardering niet te verbergen".
22 LR 1984 en LR 1993 spreken over `risico t.a.v. het object. LR 1987 eist `economisch belang in de votm van
positieve en~of negatieve waardeveranderingen bij het leaseobject', terwíjl er in LR 2000 voor het eerst gespro-
ken wordt van "positief enlof negatief restwaarderisico ten aanzien van het lease-object". Het feit dat het te lopen
risico als restwaarderisico wordt omschreven heeft geen materiële betekenis. Het enige risico dat een lessor kan
topen ten aanzien van de waardeveranderingen is immers het restwaarderisico: het risico dat het leaseobject na
afloop van de vaste leaseperiode in positieve ofnegatieve zin afwijkt van de verwachte (rest)waarde. De risico's
van tussentijdse waardeveranderingen berusten bij de lessee.
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bevatte de bepaling dat `reële eigendom' werd ontzien voor de toepassing van het
bodemrecht. Eén van de omstandigheden waaronder geen sprake was van reële
eigendom van een derde, vormde het gegeven dat die derde in de vaste huurtermij-
nen de kostprijs van het object al zou hebben terugverdiend, of zou terugverdienen.
De LR 2000 maakt dit onderdeel van de Leidraad derhalve tot een dode letter. Er
is immers sprake van `reële eigendom' indien men aan de voorwaarden van LR
2000 voldoet. Het al dan niet terugverdienen van de kostprijs in de leasetermijnen
is in deze regeling wederom geen toetsingscriterium.

2.3.3. Positiefen~of negatief risico nader beschouwd

2.3.3.1. Algemeen

Om een leasecontract als operational lease te kunnen beschouwen, moet de lessor
positief en~of negatief risico lopen ten aanzien van de restwaarde. Die restwaarde
komt verderop in de leaseregeling terug in een bijkomende - en zowel voor lea-
secontracten met als zonder koopoptie geldende aanvullende - voorwaarde C.3.
(LR 2000), waarin is vastgelegd dat bij operational-leasecontracten geen afdekking
mag plaatsvinden van het restwaarderisico voor een bedrag van minimaal 7,So~o
van de fiscale kostprijs.
Deze bepalingen lijken op het eerste gezicht onderling nogal tegenstrijdig. Volgens
criterium lc mag de lessor zich gerust beperken tot het lopen van enkel positief risi-
co, terwijl voorwaarde C.3. aangeeft dat diezelfde lessor minstens 7,So~o van het
restwaarderisico niet mag afdekken. Deze voorwaarde wijst toch op een verplicht
te lopen negatief risico.
Het is verstandig eerst eens te definiëren wat onder positief en negatief risico moet
worden verstaan. Een risico wordt wel aangeduid23 als `de kwade kans die zich bij
iets voordoet'. Door in de leaseregeling op te nemen dat het te lopen risico zowel
positief als negatief kan zijn, is recht gedaan aan het oordeel van de rechter. Hij
heeft het in geschillen over de economische eigendom niet zozeer over het risico
(in de zin van de kwade kans) dat de fiscaal eigenaar moet aangaan, als wel over
de waardeveranderingen die hem - in elk geval voor een deel - moeten raken. En
`waardeveranderingen' kunnen niet alleen negatief zijn, maar ook positief. De les-
sor bij operational lease moet, als juridisch eigenaar, tevens (een deel van de)
waardeveranderingen in zijn portemonnee kunnen voelen, daar gaat het om. Eerder
heb ik al gesteld dat de waardeveranderingen de lessor niet aangaan gedurende de
vaste leaseperiode. Hij heeft dan geen economisch belang. Ook zijn recht op huur-
penningen kan niet als zodanig worden aangemerkt. Gedurende de vaste leasepe-
riode komen de waardeveranderingen voor rekening van de lessee, die een vooraf
bepaald bedrag in de leasetermijnen betaalt voor de veronderstelde waardevennin-

23 Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, Elfde druk.
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dering (de afschrijving). Als er zich gedurende de vaste leaseperiode onverwachte
waardeveranderingen voordoen, merkt de lessor daar niets van. Pas na afloop van
de vaste leaseperiode komt hij mogelijk tot de conclusie dat de ( rest)waarde anders
is dan die waarmee hij rekening had gehouden (via de afschrijving en via de ver-
goeding voor die afschrijvingskosten in de leasetermijnen). De lessor kan dus aan
het risicocriterium van de leaseregeling voldoen door een deel van dat restwaarde-
risico24, de goede en de kwade kans dat de restwaarde anders uitvalt dan werd ver-
ondersteld ( `verwacht'), voor zijn rekening te nemen.
Het is een goed gebruik in risicomijdend financieel Nederland om risico's die wor-
den gelopen, af te dekken, zeker als het lopen van dergelijke risico's niet mag wor-
den gerekend tot de core business. Op deze praktijk ziet de voorwaarde, zoals die
is neergelegd in onderdeel C.3. De voorwaarde geeft aan dat een leaseovereen-
komst als operational lease kan worden geduid, mits er geen afdekking heeft
plaatsgevonden van het restwaarderisico voor een bedrag van minimaal 7,So~o van
de kostprijs. Omdat deze bepaling - net zoals de hoofdregel van lc - het rest-
waarderisico regardeert, worden beide bepalingen hierna gezamenlijk en in onder-
ling verband over het voetlicht gebracht, wanneer de leasecontracten met en zon-
der koopoptie worden besproken.

2.3.3.2. Leasecontracten met een koopoptie (categorie A-voorwaarden)

Bij operational lease moet de lessor risico lopen. De opstellers van de leaserege-
ling hebben op verschillende manieren gestalte gegeven aan de risico-eis bij leas-
econtracten met een koopoptie. In de eerste plaats door te bepalen dat de koopop-
tie reëel moet zijn25 (voorwaarde A.1. LR 2000). Een reële optie is een recht waar-
van niet op voorhand vaststaat dat er wel of juist geen gebruik van zal worden
gemaakt. De uitoefenprijs van een reële optie moet dus om en nabij de verwachte
restwaarde liggen. Aan de optie worden dus niet alleen kwantitatieve eisen gesteld
(de minimumrestwaarde-eis van 7,So~o, zie hierna) maar ook kwalitatieve: de optie
moet inhoud hebben, moet reëel zijn. Een niet-reële optie suggereert restwaarderi-
sico, maar creëert het niet. En om dat reële restwaarderisico was het nu juist te
doen.
Veronachtzaamt men de eis van de reële uitoefenprijs - en dat gebeurt nog steeds
met enige regelmaat: partijen denken dat een optieprijs van 7,So~o per definitie kwa-
lificeert voor operational lease - dan heeft de lessor weliswaar optisch voldoende
economisch belang (via het aan de optieprijs gestelde minimum van 7,So~o), maar
bestaat tevens het gerechtvaardigde vermoeden dat de optie zeker wordt uitgeoe-

24 In LR 2000: 7,So~o van de fiscale kostprijs.
25 "A. Voor contracten met een koopoptie enlof verlengingsoptie voor de lessee, indien:

1. de optieprijs reëet ís, dat wil zeggen is vastgesteld op basis van de op het moment van het aangaan van het
leasecontract redelijkerwijs te schatten waarde van het lease-object aan het einde van de vaste leaseperiode;"
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fend. Er is dan sprake van een urgerende optie, leidend tot een zekere koop op ter-
mijn. Inmiddels is duidelijk dat een zekere koop op termijn een streep haalt door
het bevestigende antwoord op de vraag of de lessor heeft geïnvesteerd. Het geëiste
realiteitsgehalte van de optieprijs is derhalve onmisbaar bij het toetsen van een
investeringslease.
De vraag komt op of de eis van de reële uitoefenprijs niet alleen moet worden
gesteld aan investeringsleases, maar ook aan activeringsleases. Wat gebeurt er bij
leasecontracten met een koopoptie tegen een uitoefenprijs die weliswaar voldoet
aan het - hierna te bespreken - minimumvereiste (7,So~o) maar die tegelijkertijd
niet reëel (doorgaans: te laag) is? Het leaseobject wordt met zekerheid gekocht
tegen 7,So~o. In theorie heeft de lessor een neerwaarts risico van 7,So~o, maar dat is
slechts in theorie: naar verwachting komt de waarde veel hoger uit, namelijk ver
boven de 7,So~o26. Zijn neerwaartse risico is dus fictie en zijn opwaartse risico
bestaat niet: het is immers afgedekt met de optieprijs van 7,So~o. Materieel
beschouwd, loopt de lessor bij een leaseovereenkomst met een irreële koopoptie
dus geen waarderisica Hij heeft naast zijn juridische eigendom geen economisch
belang, en is uit dien hoofde ook geen fiscaal eigenaar. Ook de nieuwe leaserege-
ling voor activeringsleases dient derhalve een bepaling te bevatten die het reali-
teitsgehalte van de koopoptie zeker stelt.

Een andere invulling die - bij leasecontracten met een koopoptie - wordt gegeven
aan het begrip ` risico', is de (kwantitatieve) eis dat de calloptieprijs nimmer lager
mag zijn dan 7,So~o27 van de fiscale kostprijs. Deze 7,So~o-eis maakt dat de lessor de
kans loopt om na afloop van de vaste leaseperiode - in het geval dat de calloptie
niet wordt uitgeoefend - over een object komt te beschikken dat dan wordt geacht
7,So~o ofminder waard te zijn. Daarmee loopt hij dus een negatief waarderisico van
maximaal2s 7,So~o. Een risico van die omvang wordt dusdanig substantieel geacht
dat het een wezenlijke inbreuk vormt op het economische belang van de lessee,
zodat deze niet meer beschikt over (nagenoeg) het gehele economische belang.
Het is opmerkelijk dat de lessor lijkt te worden opgezadeld met een verplicht nega-
tief risico van 7,So~o29 door deze voorwaarde, terwijl de letter van de leaseregeling
toch aangeeft dat er van operational lease mede reeds sprake is indien de lessor
positief en~of negatief risico ten aanzien van toekomstige waardeveranderingen

26 Is dat niet het geval, dan is de optieprijs namelijk niet irreëel.
27 LR 1984 ]0"~0 (maar in het geval waarin de lessee bij rechtstreeks investering eveneens recht op WiR zouden
hebben wordt het minimumpercentage verlaagd tot 5: een bevestiging van de in noot 22 weergegeven visie op de
achtergrond van de telkens wisselende percentages), LR 1987: 50~o en LR 1993: So~o.
28 Namelijk bij een verwachte restwaarde van 7,So~o. Is de verwachte restwaarde lager, bijvoorbeeld So~o, dan is
het negatieve risico So~o en het positieve risico 2,So~o.
29 Wij constateren hier op het eerste gezicht een innerlijke tegenstrijdigheid in de Leaseregeling. Als voorwaarde
voor operational lease wordt opgenomen dat de lessor positief enlof negatief risico moet lopen. In de uitwerking
van die voorwaarde blijkt dat de lessor verplicht een negatief risico moet lopen.
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loopt. Dit klemt temeer daar het de lessor is verboden zich in te dekken tegen dit
negatieve risico. Het is hem weliswaar toegestaan zich in te dekken, doch voor de
eerste 7,So~o van het risico is dit op grond van voorwaarde C.3. van de LR 2000
weer onmogelijk.

Hoe verhouden zich deze minimumuitoefenprijs, het afdekkingsverbod voor de
eerste 7,So~o restwaarderisico en het daaraan gekoppelde verplicht te lopen negatie-
ve waarderisico tot de uit de jurisprudentie af te leiden verplichting om negatief
en~of positief te lopen?
Met de frase `positief en~of negatief risico ten aanzien van de restwaarde' geven de
opstellers van de leaseregeling aan dat het te lopen risico van waardefluctuaties ten
opzichte van de verwachte restwaarde positief en~of negatief kan zijn. Dat wil zeg-
gen dat bij een verwachte restwaarde van 20o~o de lessor de lessee een koopoptie
kan geven van bijvoorbeeld 25o~0, 22,So~o, 200~0 of 17,So~o30. In alle gevallen loopt
de lessor een restwaarderisico van meer dan 7,So~o, waarvan respectievelijk So~o,
2,So~o, Oo~o, en andermaal Oo~o positief risico is en in bijna alle gevallen 200~o nega-
tief risico. Slechts in het laatste contract is het negatieve risico beperkt tot 17,So~o.
En wanneer de lessor zich tegen zo'n grote waardedaling wenst in te dekken, kan
hij een putoptie schrijven met als uitoefenprijs respectievelijk 17,So~o, 150~0, 12,So~o
en l00~0. Daarmee beperkt hij zijn restwaarderisico tot 7,So~o, waarvan respectieve-
lijk So~o, 2,So~o, Oo~o en Oo~o positief restwaarderisico en 2,So~o, So~o, en tweemaa17,5o~0
negatief restwaarderisico. In dit onderdeel van de leaseregeling hebben de opstel-
lers het dus over de aard van het te lopen restwaarderisico, even afgezien van de
vraag of dat restwaarderisico nu volledig mag worden ingedekt.
Er zijn bij leaseovereenkomsten met opties dus twee hoofdregels waaraan partijen
zich hebben te houden. In de eerste plaats moet de lessor waarderisico lopen. Dat
risico mag positief zijn, en negatief. De tweede hoofdregel - die qua kracht niet
onderdoet voor de andere - houdt in dat wat het karakter van het risico ook is, het
niet mag worden ingedekt tot een bedrag van 7,So~o van de fiscale kostprijs. Hoewel
de term `indekken' doorgaans wordt gebezigd om aan te geven dat men zich wil
hoeden voor nadelen, dient het indekken in dit kader `algebraïsch' te worden geïn-
terpreteerd. De lessor mag zich tot een bedrag van 7,So~o van de fiscale kostprijs
niet afschermen van positieve risico's ( via het afgeven van callopties) enlof nega-
tieve risico's (via het verkrijgen van putopties). Dit impliceert enerzijds een beper-
king in zijn doen en laten, anderzijds schept deze regelgeving ook vrijheid: de les-
sor is in beginsel vrij in zijn keuze om het verplicht te lopen restwaarderisico van
7,So~o positief en~of negatief te laten zijn.
Die keuzevrijheid mag overigens niet worden overdreven: geeft de lessor een cal-
loptie af tegen de verwachte minimale restwaarde van 7,So~o, dan zal hij er niet aan

30 Wij gaan ervan uit dat een calloptie van 17,So~o bij een verwachte restwaarde van 200~o als reëel kan worden
aangemerkt, dus liggend ` om en nabij de verwachte restwaarde'.
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ontkomen zich bloot te stellen aan een negatief restwaarderisico. Nu de bovenkant
met behulp van de calloptie is afgeschermd, blijft er enkel negatief risico over.
Omdat dat risico voor de eerste 7,So~o niet mag worden ingedekt, is de maximale
uitoefenprijs van een te schrijven putoptie daarmee gefixeerd op Oo~o. Een putoptie
met een dergelijke uitoefenprijs lijkt op het eerste gezicht weinig rationeel, maar
kan dat onder bepaalde omstandigheden zeer wel zijn: de lessor loopt soms de kans
dat het object een negatieve waarde gaat vertegenwoordigen, bijvoorbeeld als de
sloop- of verwijderingskosten de schrootwaarde te bovengaan.
Is het afdekkingsverbod, zoals verwoord in punt C.3 van LR 2000, niet strijdig met
de Vpbjurisprudentie? De rechter heeft aangegeven dat, wil er sprake zijn van
operational lease, de lessor naast zijn juridische eigendom ook economisch belang
moet hebben. Opties, ook putopties, verleggen economisch belang. Heeft een les-
sor een leasecontract gesloten waarbij hij voor zichzelf economisch belang heeft
gecreëerd, dan kan hij dat belang met behulp van opties dus verleggen, eventueel
zelfs tenietdoen. Dat laatste moet worden voorkomen. Het tegenargument dat de
lessor in ( de tweede casus van) het Lease-arrest, ondanks de putoptie toch kon wor-
den gezien als fiscaal eigenaar ( de lessor zou dus kennelijk wel onbelemmerd kun-
nen afdekken), gaat niet op. De lessor had met behulp van de putoptie een zeker
negatief risico afgedekt, maar hield door het ontbreken van een calloptie voor de
lessee nog voldoende (positief) waarderisico over. Juist om het door de rechter ver-
langde waarderisico te garanderen, is het afdekkingsverbod in het leven geroepen.
Het afdekkingsverbod leidt niet tot de verplichting van de lessor om per definitie
negatief risico te lopen. Met het afdekkingsverbod kan ook worden bewerkstelligd
dat de lessor in elk geval positief risico loopt. Het afdekkingsverbod, met andere
woorden, maakt dat de lessor per definitie een zeker positief en~of negatief rest-
waarderisico loopt.
Leaseregelingen die een lease als operational duiden in het geval waarin de lessor
voldoende economisch belang heeft, moeten bepalingen bevatten die voorkomen
dat het economisch belang weglekt via opties. Bij zowel de investeringslease als
bij de activeringslease is economisch belang voor de lessor een conditio sine qua
non. Het afdekkingsverbod dient dan ook in volle omvang te blijven gehandhaafd.
Wel mag worden geconcludeerd dat voorwaarde Lc. van LR 200031 en al haar
voorgangers een suggestie wekt die niet onder alle omstandigheden kan worden
waargemaakt: soms is de lessor - wil er van operational lease sprake zijn - wel
degelijk genoodzaakt een (effectief) negatief restwaarderisico te lopen.

31 "I. Criteria
De lessor zal in ieder geval fiscaal als eigenaar van een door hem op basis van leasing ter beschikking gesteld
lease-object worden aangemerkt indien hij:
a. (...);
b. (...);
c. positief en~of negatief restwaarderisico ten aanzien van het lease-object loopt."
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Overigens, ook `noodzaak' is een relatief begrip. Uitgaande van een leaseperiode
die dusdanig lang is dat een restwaarde van 7,So~o reëel is, terwijl er ook een cal-
loptie met die uitoefenprijs wordt verstrekt, bestaat er inderdaad een noodzaak om
een negatief risico van 7,So~o te lopen. De lessor heeft evenwel de vrijheid om de
uitoefenprijs van de calloptie opwaarts, bijvoorbeeld met 2,So~o, bij te stellen. Zijn
positieve risico wordt hoger, waarmee de mogelijkheid ontstaat om het negatieve
risico tot een daling beneden de 2,So~o in te dekken. Evenzo kunnen partijen `spe-
len' met de lengte van de vaste leaseperiode. Naarmate deze periode korter wordt,
wordt het lastiger om de verwachte restwaarde exact te bepalen. Indien de
restwaarde wordt geschat op 50 a 60o~o kan de lessor een calloptie verstrekken voor
62,So~o en een putoptie verwerven met SSo~o als uitoefenprijs, zonder dat het reali-
teitsgehalte van de opties geweld wordt gedaan. Het negatieve risico is beperkt en
- als men de verwachtingen meeweegt - redelijk te overzien.

2.3.3.3. Leasecontracten zonder koopoptie (categorie B-voorwaarden)

Leasecontracten zonder koopoptie missen de aanvullende voorwaarden die zijn
gesteld aan optieprijzen. Waar bij leasecontracten met een koopoptie het minimaal
te lopen risico wordt afgedwongen via voorwaarden die gelden voor de optie(s),
daar zijn aan leasecontracten zonder koopoptie evenwel soortgelijke voorwaarden
gesteld. Het object van een leasecontract zonder koopoptie mag na afloop van de
vaste leaseperiode geen restwaarde kennen die naar verwachting beneden de 7,So~o
ligt32. Schat men de verwachte restwaarde lager in, dan wordt aangenomen dat de
vaste leaseperiode nagenoeg overeenkomt met de verwachte economische levens-
duur, in welk geval de lessor niet meer wordt geacht het risico van waardeveran-
deringen te dragen.

2.3.4. Aanvullende voorwaarden voor operational-leasecontracten (categorie C-
voorwaarden)

2.3.4.1. Algemeen

Naast enige algemene bepalingen die het te lopen risico kwantificeren, kent LR
2000, net als al haar voorgangers ook bijzondere bepalingen. Deze bepalingen
bevatten voorwaarden die moeten zeker stellen dat het onder de algemene bepalin-
gen bij de lessor gecreëerde risico niet langs andere weg wordt beperkt of teniet-
gedaan. Voor alle operational-leasecontracten, zowel met als zonder koopoptie,
geldt dat:

32 LR 1984 104io, LR 1987: So~o en LR 1993: Saió.
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1. de vaste leaseperiode niet langer is dan 85a~o33 van de geschatte economische
levensduur34 van het leaseobject (1312.3.4.2.);

2. geen afdekking heeft plaatsgevonden van het restwaarderisico bij de lessee
ofbij een aan de lessee gelieerde partij35 (1312.3.4.3.);

3. geen afdekking heeft plaatsgevonden van het restwaarderisico bij een ander
dan de lessee, of bij een ander dan een aan de lessee gelieerde partij voor een
bedrag van minimaal 7,So~o van de kostprijs3ó(13~2.3.4.4.);

4.de lessee in feite toch niet beschikt - via andere overeenkomsten - over nage-
noeg het volledige economische belang bij het leaseobject37 (13I2.3.4.5.);

5. indien op basis van een contract recht bestaat op Nederlandse fiscale investe-
ringsfaciliteiten, wordt in het desbetreffende contract vermeld welke partij
fiscaal eigenaar is. Indien zou blijken dat zowel lessee als de lessor ter zake
van hetzelfde object een beroep op investeringsfaciliteiten hebben gedaan,
dient de lessor af te zien van zijn aanspraak op de desbetreffende investe-
ringsfaciliteiten (13~2.3.4.6.).

2.3.4.2. De lengte van de vaste leaseperiode (voorwaarde C. L)

Het verdient aanbeveling bij de controle op het realiteitsgehalte van de optie, mede
de maximaal toelaatbare verhouding tussen vaste leaseperiode en verwachte eco-
nomische levensduur te betrekken (voorwaarde C.1. van LR 2000, hierna te
bespreken onder punt 20.3.4.2). Volgens het Hof Amsterdam3g heeft de lessee bij
een vaste leaseperiode díe de economische levensduur benadert, het gehele econo-
mische belang. Bij een verwachte lagere restwaarde dan 7,So~a stuit men al snel op
het vermoeden dat de vaste leaseperiode dicht bij de verwachte economische
levensduur komt, met alle gevolgen van dien. De 7,So~a-eis is derhalve mede een
ingebouwde extra zekerheid met betrekking tot de juistheid van de geschatte eco-
nomische levensduur. De keerzijde van de medaille is eigenlijk dat in het geval
waarin de lessor de restwaarde reëel op 7,So~o schat, het eigenlijk onnodig is om
naast de minimumuitoefenprijs ook nog eens een eis te stellen die de maximale

33 LR 1984: 80oro, LR 1987 80oro en LR 1993: 90oro.
34 Enkel in LR 1984 wordt dit begrip nader omschreven, en wel als "de tijd gedurende welke het bedrijfsmiddel
overeenkomstig zijn primaire doel binnen de ondememing kan worden aangewend". Eerder, in hoofdstuk 6, is
betoogd dat, gelet op het doel waarmee de rechter het begrip `economische levensduur' bij het kwalificatievraag-
stuk betrekt, onder `economische levensduur' in casu moet worden verstaan 'de periode waarin het object op eco-
nomisch verantwoorde wijze kan worden gebruikt, door wie dan ook'.
35 Soortgelijke bepalingen treft men in alle Leaseregelingen aan.
36 Dit beperkte afdekkingsverbod is in de LR 2000 geherintroduceerd. Alleen LR 1984 bevatte namelijk een
soortgelijke formulering:

"Het restwaarderisico mag worden afgedekt bij een derde, evenwel niet bij de lessee noch een andere partij
die gelieerd is met de lessee; bij de lessor blijft in elk geval een positief enlof negatief risico t.z.v. de waarde-
veranderingen van het object berusten ter grootte van So~o van de fiscale kostprijs van het object."

37 Soortgelijke bepalingen treft men in alle Leaseregelingen aan.
38 HofAmsterdam 22 juni 1993, V-N 1993;3357 en HofAmsterdam 19 oktober 1993, FED 1994l89.
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verhouding bepaalt tussen vaste leaseperiode en economische levensduur. In feite
is de vereiste maximale verhouding tussen vaste looptijd en verwachte economi-
sche levensduur bovenop de minimumrisico-eis overbodig: met de minimumrisi-
co-eis is eigenlijk al tegemoet gekomen aan het verlangen van de fiscus dat de les-
sor naast de juridische eigendom een voldoende groot economisch belang bij het
leaseobject heeft behouden.
Deze omstandigheid, gevoegd bij het feit dat een discussie over de verwachte
levensduur doorgaans nog abstracter is dan de discussie over de verwachte
restwaarde, leidt tot de conclusie dat in volgende leaseregelingen de eis voor de
maximale verhouding tussen vaste leaseperiode en economische levensduur kan
komen te vervallen.

2.3.4.3. Het absolute afdekkingsverbod richting lessee (voorwaarde C.2.)

De LR 2000 bevat, net als haar voorgangers, onder punt C.2. de bepaling dat er
sprake kan zijn van operational lease zolang `geen afdekking heeft plaatsgevonden
van het restwaarderisico bij de lessee of bij een aan de lessee gelieerde partij'. Aan
deze bepaling ligt de gedachte ten grondslag dat in de situatie waarin de lessee een
calloptie heeft verworven en een putoptie heeft geschreven, het wel zeer onaanne-
melijk is dat het leaseobject na afloop van de vaste leaseperiode zal worden gekocht
door een ander dan de lessee. Er zou onder de geschetste omstandigheden eigenlijk
sprake zijn van een `koop op termijn'. Voor dit absolute afdekkingsverbod bestaat
niet altijd evenveel begrip. Naar later zal blijken, niet geheel ten onrechte.
Volgens de in het relatieve afdekkingsverbod verwoorde hoofdregel, dient de les-
sor in elk geval 7,So~o van het restwaarderisico voor zijn rekening te nemen. Hij
beweegt zich dus op veilig terrein zolang hij tussen de uitoefenprijzen van de call-
en putoptie een minimale afstand van 7,So~o bewaart. Het absolute afdekkingsver-
bod vormt op deze hoofdregel een inbreuk: ook al loopt de lessor zijn benodigde
restwaarderisico van 7,So~o, wanneer hij de putoptie verwerft van de lessee, staat
dat plotseling aan het operationele karakter van de lease in de weg. Buiten de
omstandigheid dat met de LR 2000 de werkingssfeer van deze regeling is uitge-
breid tot de Invordering - waarvoor zekerheid in een bepaalde visie zou moeten
worden `betaald'- zijn er verschillende redenen39 om dit absolute afdekkingsver-

39 Tot die verschillende redenen behoort naar mijn mening niet de reden die de Commissie Leasing in haar rap-

port aanvoert:
"[n het lease-arrest werd immers de tweede computer geacht in operational lease te zijn gegeven, ondanks het
feit dat de lessor het negatieve restwaarderisico via een putoptie op een derde had afgewenteld."

Dat moge zo zijn, de casus van het arrest verschilt in een belangrijk opzicht van die waarin volgens de leaserege-
ling het absolute afdekkingsverbod zou moeten gelden: er werd niet afgedekt bíj de lessee. Het absolute
afdekkingsverbod lijkt toch te zijn geïntroduceerd om de situatie te voorkomen waarin tussen lessor en lessee niet
alleen een putoptie is overeengekomen maar ook een calloptie. Alleen bij het pudcallarrangement immers, komt
de situatie waarin de lessor geen economisch belang meer heeft naderbij. Van zo'n situatie was in de casus van
het Leasearrest geen sprake.
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bod als onrechtvaardig aan te merken.
In de eerste plaats geldt het absolute afdekkingsverbod ook in een situatie waarin
de lessor geen calloptie aan de lessee heeft verstrekt, maar zich heeft beperkt tot
het verwerven van een putoptie jegens de lessee. Aan een `zekere koop op termijn'
door toedoen van een put~callarrangement, komt men dan niet toe. De reikwijdte
van het absolute afdekkingsverbod zou dus ten minste moeten worden beperkt tot
die situaties waarin de put is verstrekt door dezelfde partij als die welke een even-
tuele calloptie heeft verworven.
In de tweede plaats mag er dan bij een putlcallarragement vanuit een bepaalde
optiek bezien sprake zijn van een `zekere koop op termijn', de lessor loopt altijd
een economisch risico van 7,So~o. Hij weet immers niet van tevoren welke van de
twee opties zal worden uitgeoefend. Is de waardeontwikkeling zodanig dat niet de
call maar de put wordt uitgeoefend, dan is dat financieel beduidend onvoordeliger
voor de lessor dan wanneer de lessee zijn call benut. De lessor loopt dus gewoon
economisch risico, en dat nog wel in een mate (7,So~o) die in het algemeen als vol-
doende wordt aangemerkt om de kwalificatie operational lease te kunnen recht-
vaardigen. Het absolute afdekkingsverbod hoort derhalve niet van toepassing te
zijn op leasetransacties waarbij het de lessor te doen is om het activeren (de acti-
veringsleases). Slechts daar waar het om investeringsleases gaat, waar de `zekere
koop op termijn' meer doorslaggevend is dan het economische belang, kan een
absoluut afdekkingsverbod op zijn plaats zijn.
In de derde plaats moet men zich afvragen of iedere leasetransactie waarbij de les-
see een call heeft gekregen en een put heeft afgegeven wel mag worden gezien als
een `koop op termijn'. Is het werkelijk zo, dat in een situatie waarin uitoefenprij-
zen of expiratiedata verschillen, het nagenoeg zeker is dat een van de twee opties
wordt uitgeoefend? Ieder verschil leidt op dit punt tot onzekerheid, en een groter
verschil tot grotere onzekerheid. Zou de uit anderen hoofde opgelegde verplichting
om tussen call- en putoptie ten minste een marge van 7,So~o aan te houden (het eer-
der besproken relatieve afdekkingsverbod) niet een voldoende garantie vormen dat
er wat betreft de bestemming van het leaseobject na afloop van de vaste leaseperi-
ode een zodanige onzekerheid bestaat dat er niet kan worden gesproken van een
`zekere koop op termijn' door de lessee? Is dat het geval, dan zou het absolute
afdekkingsverbod ook kunnen vervallen bij `investeringsleases'. Ten overvloede:
de rechter40 ziet in bepaalde put~callarrangementen een koop op termijn. Het moet
dan evenwel gaan om gevallen waarin niet of nauwelijks verschil valt te constate-
ren tussen uitoefenprijzen en -tijdstippen.

40 HofAmsterdam, 20 november 1961, V-N 19621 367; HR 13 oktober 1999, BNB 2000~21~`.
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2.3.4.4. Het relatieve afdekkingsverbod tot 7,Sr (voorwaarde C.3.)

Het relatieve afdekkingsverbod is eerder besproken, samen met de bepalingen
omtrent de minimumoptieprijs (bij contracten met een calloptie) en de minimum-
restwaarde (bij contracten zonder optie).

2.3.4. S. Het via andere overeenkomsten toch beschikken over nagenoeg het gehele
economische belang (voorwaarde C.4.)

Met de leaseregeling beoogt men aan te geven in welke situatie de lessor naast zijn
juridische eigendom ook enig economisch belang bij het leaseobject heeft.
Leaseregelingen zijn doortrokken van economische benaderingswijzen. Een rest-
waarderisico dat men formeel loopt, maar dat vervolgens bij een ander - via een
verzekeringsovereenkomst - is afgedekt, is materieel beschouwd bijvoorbeeld
geen restwaarderisico meer. Met de bepaling dat de lessee niet via andere overeen-
komsten toch beschikt over nagenoeg het gehele economische belang, krijgt die
eerder genoemde materiële benaderingswijze andermaal gestalte. Het voorbeeld
van zo'n ongewenste situatie, is de afspraak dat de lessor een calloptie op het
object verstrekt en daarnaast een putoptie verwerft op de aandelen van de vennoot-
schap (in dat geval: een zogeheten SPC, een Special Purpose Company) die het
leaseobject in eigendom heeft. Formeel is hier geen sprake van een put op het
object en dus ook niet van een put~callarrangement, materieel wel degelijk.
In de Wet op de vennootschapsbelasting pleegt men bepalingen, zoals die thans in
onderdeel C.4. van de leaseregeling zijn neergelegd, te vatten in de woorden:
`direct of indirect, middellijk dan wel onmiddellijk'. Ik doe derhalve de tekstuele
suggestie om de leaseregeling in deze zin aan te passen.
Het is overigens de vraag of een dergelijke bepaling thuishoort in beide toekomsti-
ge leaseregelingen. De bepaling stelt de putoptie op het aandeel gelijk aan de
putoptie op het object. De vraag of het de lessor is toegestaan een putoptie op de
lessee te hebben, is eerder in dit hoofdstuk beantwoord onder punt 2.3.4.3. Daar is
aangegeven dat de verbodsbepaling niet thuishoort in de toekomstige
Activeringsleaseregeling. Zelfs kan worden bepleit de bepaling niet op te nemen in
de Investeringsleaseregeling.
Buiten het bestek van dit onderzoek, maar binnen het kader van deze bepaling, valt
ook de situatie waarin partijen een optie in de leaseovereenkomst opnemen en
elkaar mondeling of via sideletters zekerheid geven omtrent het uitoefenen van de
optie.
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2.3.4.6. Het risico van een dubbele claim van investeringsfaciliteiten berust bij de
lessor (voorwaarde C.S, nadien hernummerd tot C.7)41

Leasemaatschappijen krijgen met betrekking tot de fiscale consequenties van hun
leaseovereenkomsten zekerheid vooraf. Voldoen ze aan de voorwaarden van de
leaseregeling, dan maken ze met succes aanspraak op verschillende investerings-
faciliteiten. Lessees plegen in het algemeen ten aanzien van leaseovereenkomsten
die zijn getoetst aan de leaseregeling, geen overleg met de fiscus. Zo ontstaat een
situatie waarin de Belastingdienst wel zekerheid geeft over de gerechtigdheid tot
een investeringsfaciliteit, zonder dat hij op zijn beurt de zekerheid heeft dat de les-
see de overeenkomst correct verwerkt, en een claim op investeringsfaciliteiten
achterwege laat.
Eerder is al aangegeven dat wanneer leaseovereenkomsten niet worden getoetst
aan de leaseregeling, maar bijvoorbeeld alleen aan Vpbjurisprudentie, het zeer wel
mogelijk is dat men is geneigd de overeenkomst anders te kwalificeren. Zo kan het
gebeuren dat de lessor, als gespecialiseerde onderneming waarvoor het kwalifice-
ren van leasecontracten met behulp van de leaseregeling aan de orde van de dag is,
de overeenkomst ziet als een operational lease. Maar de lessee of diens adviseur,
die geen weet heeft van de leaseregeling, zou dezelfde leaseovereenkomst op basis
van bepaalde Vpbjurisprudentie mogelijk kunnen typeren als een financial lease.
De Belastingdienst acht het risico van een dubbele claim even aanwezig als onge-
wenst. Hij heeft dit risico met behulp van de bepaling onder C.5 willen afwentelen
op de lessor. Weliswaar kan het de lessor niet worden tegengeworpen dat de lessee
ten onrechte claimt, maar - net zoals men door vrijwillig aan het verkeer deel te
nemen het risico op ongelukken op de koop toe moet nemen - zal de lessor door
aan het economisch verkeer deel te willen nemen, dit bedrijfsrisico hebben te aan-
vaarden. De bevoorrechte positie van de fiscus in dezen wordt begrijpelijker door
haar te vergelijken met die van de ontvanger die preferent schuldeiser is. Anders
dan andere partijen in het economisch verkeer, selecteert de ontvanger zijn debi-
teuren niet. De Belastingdienst wordt ook ongevraagd met deze transactie tussen
derden geconfronteerd, met alle fiscale consequenties voor de fiscus van dien.
Het bovenstaande kan overigens niet dienen ter rechtvaardiging van deze curieuze
bepaling: het is er slechts een verklaring voor.

2.3.4.7. Grondslagbepalingen

De LR 1987 bevatte voor het eerste een grondslagbepaling:

41 De staatssecretaris heeft bij besluit van 27 juni 2001, nr. RTB200U2423, Stcrt. 2001, 122, (VN 2001!37.28) de
Leaseregeling gewijzigd. Onderdeel C.S. is hernummerd tot C.7. en aan de Ieaseregeling zijn twee bepalingen
onder de nummers C.S. en C.6. toegevoegd.
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3. elementen, welke aantoonbaar vreemd zijn aan de grondslag voor de
berekening van de investeringsbijdragen buiten beschouwing worden
gelaten.

De bedoeling van deze richtlijn was te voorkomen dat leveranciers een object aan
een lessor verkochten tegen een prijs die niet alleen een vergoeding voor het object
bevatte, doch tevens bijvoorbeeld een vergoeding voor in de toekomst te maken
onderhoudskosten. Het was uiteraard niet de bedoeling van de wetgever om die
kosten - via een verhoogde kostprijs van het object - te moeten aantreffen in de
grondslag voor de investeringsfaciliteiten.
Latere leaseregelingen bevatten deze bepaling om onduidelijke redenen niet.
Totdat de staatssecretaris - als hij toch aan het wijzigen is - in 2001 besluit om de
bepaling wederom op te nemen. Bij die gelegenheid wordt aan de oorspronkelijke
enkele grondslagbepaling een tweede toegevoegd:
Voor operational leasecontracten geldt dat

~~(...)
6. de lessor in geval van sale lease back de aanspraak op fiscale investe-
ríngsfaciliteiten niet zal baseren op een hoger bedrag dan de fiscale kost-
prijs van het bedrijfsmiddel die gegolden zou hebben voor de lessee zelf;"

Blijkens de toelichting van de staatssecretaris42 is met deze bepaling beoogd een
gekunstelde verhoging van de kostprijs te voorkomen.
In hoofdstuk 16 ga ik nader in op het fenomeen `grondslag voor investeringsfaci-
liteiten'. Bij die gelegenheid wordt bezien of en in hoevene de inhoud van dit
besluit naast begrip ook kan rekenen op steun in de jurisprudentie.

2.3.5. Langlopende leasecontracten (categorie D-voorwaarde)

Onder letter D is in de meeste leaseregelingen43 een bepaling opgenomen die ziet
op langlopende leasecontracten. De teneur van deze bepaling is dat de leaserege-
ling in beginsel van toepassing is op ieder leasecontract, ongeacht zijn looptijd,
maar dat nader vooroverleg bij langlopende contracten desalniettemin gewenst is.
Bij dergelijke leasecontracten is er mogelijk meer onzekerheid over de juistheid
van de schattingen (ten aanzien van bijvoorbeeld restwaarde en economische
levensduur) die partijen tot uitgangspunt hebben genomen bij het aangaan van het
leasecontract, dan bij het doorsnee kortlopende contract. Om te voorkomen dat er
naderhand een verschil van inzicht ontstaat over de juistheid van die cijfers, wordt
het de lessor aangeraden bij langlopende leasecontracten de fiscus expliciet om

42 Zie zijn besluit van 27juni 2001, nr. RTB2001~2423, Stcrt. 2001, 122, (VN 2001137.28)
43 Enkel in LR 1984 ontbreekt een dergelijke bepaling.
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instemming te vragen met betrekking tot de kwalificatie van het contract.
In LR 2000 is deze weinig technische bepaling komen te vervallen, kennelijk
omdat de praktijk uitwees dat partijen van hetgeen was voorgeschreven inmiddels
een goed gebruik hadden gemaakt. Daarvoor in de plaats kwam een voorschrift
met een opmerkelijk cijfermatig tintje: bij contracten met een looptijd langer dan
vijf jaren wordt het vereiste minimum restwaarderisico - zoals dat in de leaserege-
ling zijn weerslag vindt in de bepalingen A.2, B en C.3 - per (deel van een) jaar
met O,So~o van de fiscale kostprijs verhoogd, voorzover de periode van vijf jaar
wordt overschreden.
Het reëel te lopen restwaarderisico krijgt in de genoemde bepalingen inderdaad
gestalte: onder A.2 wordt aan de minimumoptieprijs een bodem van 7,So~o gesteld,
onder B wordt aangegeven dat de verwachte restwaarde niet onder de 7,So~o mag
liggen en onder C.3 is het absolute afdekkingsverbod van 7,So~o verwoord. A1 deze
grenzen worden opwaarts bijgesteld bij contracten met een vaste looptijd die de
vijfjaar overstijgt. De achterliggende gedachte van deze bepaling is de constate-
ring dat een op langere termijn te maken potentieel restwaarderesultaat van 7,So~o,
effectief belangrijk lager uitkomt. Een mogelijk over tien jaar te lijden verlies van
7,So~o is, afhankelijk van de marktrente natuurlijk, reëel een verlies van minder dan
So~o. Deze bijstellingen illustreren andermaal het materiële karakter van leaserege-
lingen. Het door de opstellers verlangde risico moet ook werkelijk - dat wil zeg-
gen in onafgedekte vorm en ook tot het noodzakelijk geachte niveau - worden
gelopen.

2.3.6. De behandeling van `specifieke objecten' (categorie E-bepaling)

2.3.6. L Inleiding

Lessor en lessee kunnen in wezen alle mogelijke zaken tot object van hun lease-
overeenkomst maken. Wordt evenwel een zogeheten `specifiek object' in lease
gegeven, dan kan de leaseovereenkomst nimmer het predikaat operational lease
krijgen. Blijkens de LR 2000 en al haar voorgangers wordt, de fiscale eigendom
altijd aan de lessee toegerekend als er sprake is van de lease van specifieke objec-
ten:

- de objecten waarvan de waarde in het economisch verkeer na afloop
van de vaste leaseperiode voor andere gegadigden dan de lessee niet
meer substantieel is;

- enlof de objecten die naar hun aard aan het einde van de vaste lease-
periode door geen ander dan de lessee kunnen worden gebruikt.

Het gaat dus eigenlijk om zaken waarvan met zekerheid kan worden aangenomen
dat ze na afloop van de vaste leaseperiode, hetzij via een verkooptransactie, hetzij
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via een verlenging van de leaseovereenkomst, de huidige lessee ter beschikking
zullen blijven staan. Zo'n specifiek object zal de resterende economische levens-
duur slijten bij de lessee. Daarmee gebruikt de lessee het object dus gedurende de
gehele economische levensduur. En wat dat in het algemeen betekent voor de fis-
cale eigendom is hiervoor reeds beschreven.
De uitsluitingsbepaling voor specifieke objecten roept een aantal vragen op. In de
eerste plaats kan men zich afvragen of de uitsluitingbepaling zijn rechtvaardiging
in de jurisprudentie vindtd4. Heeft een rechter eigenlijk ooit zijn oordeel moeten
geven over leaseovereenkomsten met dergelijke objecten?
In de tweede plaats stelt men zich in de praktijk telkens weer de vraag: wanneer
kan er eigenlijk van specifieke objecten worden gesproken? Met andere woorden,
wanneer voldoen leaseobjecten aan de omschrijving zoals die in de diverse lease-
regelingen van specifieke objecten is gegevenas?

2.3.6.2. De uitsluitingsbepa[ing in relatie tot de jurisprudentie

In kwalificatievraagstukken die rechters worden voorgelegd, speelt de optie die de
lessee na afloop van de vaste leaseperiode heeft een grote rol. In het bijzonder gaat
de aandacht dan uit naar de uitoefenprijs. Is die zodanig laag vastgesteld dat objec-
tief duidelijk is dat de lessee van de optie zal gebruikmaken, dan oordeelt de rech-
ter dat het economische belang bij het object geheel en al is overgegaan naar de les-
see. De lessor heeft geen economisch belang en de lessee heeft al het economische
belang. Hij koopt dus niet bij het uitoefenen van de optie, maar materieel koopt hij
reeds bij het aangaan van de leaseovereenkomst. Datgene wat wordt gepresenteerd
als een optie, biedt eigenlijk geen reële keuze want het alternatief van niet-uitoefe-
nen is objectief beschouwd dermate onaantrekkelijk dat het feitelijk geen alterna-
tief is.
Het is dus met name de te lage uitoefenprijs van een optie die veroorzaakt dat som-
mige leasecontracten door de rechter als financial lease worden geduid. Die te lage
uitoefenprijs is weliswaar een sprekend voorbeeld van een omstandigheid die het
objectief aannemelijk maakt dat de lessee het object na ommekomst van de vaste
leaseperiode zal kopen en daarmee het object gedurende de resterende economi-

44 Zie hiervoor R. Russo, Recente ontwikkelingen in het begrip bedrijfsmiddel, WFR 1994~6094, blz. 366 - 371.
Hij acht de bepaling dat de fiscale eigendom van naar hun aard specifieke leaseobjecten niet aan de lessor wordt
toegerekend - door hem weergegeven als de bepaling volgens welke de economische eigendom fiscaal niet aan
de lessor wordt toegerekend - in strijd met de jurisprudentie. Immers, volgens de jurisprudentie is relevant wie
tijdens de leaseperiode het risico op waardeveranderingen van het desbetreffende object draagt. Het door de
opstellers van de leaseregeling geïntroduceerde criterium is, volgens Russo, "niet in de jurisprudentie terug te vin-
den".
45 Dezelfde vragen worden min of ineer door de Commissie Leasing ( Rapport, blz. 65) beantwoord:

"De Commissie kan zich vinden in de onderscheiden behandeling van specifieke objecten. Dit neemt niet weg
dat in de praktijk altijd wel discussie zal blijven bestaan omtrent de vraag wanneer nu precies sprake is van
een specifiek object."
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sche levensduur zal gebruiken, maar het is er maar één. Er zijn ook andere omstan-
digheden aan te wijzen die leiden tot dezelfde conclusie. De opstellers van de lea-
seregeling hebben de vrijheid genomen om ook de andere omstandigheden die
maken dat het in lease gegeven object gedurende zijn gehele economische levens-
duur zal worden gebruikt door de lessee, aan te wijzen als omstandigheden die het
operationele karakter aan een leaseovereenkomst ontnemen. Dat alles uitgaande
van de gedachte dat degene die - om wat voor redenen dan ook - verplicht is een
object gedurende de gehele economische levensduur te gebruiken, ook het risico
loopt van waardeveranderingen.
Die omstandigheden doen zich voor wanneer er zogeheten `specifieke objecten' in
het geding zijn. Objecten dus, waarvan het - net als bij bedrijfsmiddelen die de les-
see ter beschikking worden gesteld in combinatie met een goedkope koopoptie -
op voorhand duidelijk is dat ze zijn bestemd om gedurende hun gehele economi-
sche levensduur te worden gebruikt door de lessee. De uitsluitingsbepaling is dus
niet rechtstreeks ontleend aan de jurisprudentie. Indirect is zij er echter wel op
gebaseerd.
In feite is de uitsluitingsbepaling voor specifieke objecten nog gemakkelijker te
rechtvaardigen dan de bepalingen die partijen ervoor moeten hoeden een te lage
optieprijs te hanteren. Een optieprijs is te laag als men hem relateert aan de ver-
wachte restwaarde van een object. In werkelijkheid kan die optieprijs naderhand
best reëel blijken te zijn geweest, als duidelijk wordt dat die werkelijke restwaarde
lager uitkomt dan de verwachte restwaarde. Desondanks kwalificeert men de optie-
prijs als `te laag' omdat de rechter bij zijn toets uitgaat van de verwachtingen
omtrent levensduur en restwaarde.
Specifieke objecten worden, als men uitgaat van de verwachte economische le-
vensduur, na afloop van de vaste leaseperiode met zekerheid gekocht door de les-
see. Maar wat nu als de verwachte economische levensduur niet wordt gehaald, als
de verwachtingen niet uitkomen? Dan koopt de lessee niet. Maar de keerzijde van
deze uitkomst is dat de lessee het object dan gedurende de gehele (kortere) werke-
lijke economische levensduur heeft gebruikt in zijn bedrijf. Dus: of de verwachtin-
gen nu uitkomen of niet, het resultaat blijft hetzelfde: de lessee van een specifiek
object gebruikt - wat er ook gebeurt - per definitie het object gedurende de gehe-
le economische levensduur. En in zo'n geval berust de fiscale eigendom bij de les-
see.

2.3.6.3. De specifceke objecten nader beschouwd

Ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen kunnen om twee redenen als specifieke
objecten worden beschouwd. Enerzijds kan het object enkel nog van waarde zijn
voor de eerste lessee, waardoor een andere aanwending dan continuering van het
gebruik om economische redenen niet goed denkbaar is. Anderzijds kan de aard
van het object voeding geven aan de gedachte dat het bedrijfsmiddel alleen zal
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(kunnen) functioneren binnen het bedrijf van de lessee.

`Specifiek' om economische redenen
Een object is om economische redenen specifiek als de financiële voordelen van
het niet-uitoefenen van een calloptie niet opwegen tegen de financiële nadelen
ervan. Een bekend voorbeeld van deze situatie is het geval waarin de kosten van
verwijdering en verplaatsing groter zijn dan de kosten die het behouden van het
object met zich brengt.
Bij het bepalen van de verwachte restwaarde op het moment waarop de optie kan
worden uitgeoefend, zullen partijen enerzijds rekening moet houden met het pro-
fijt dat de ondernemer nog van het object zal hebben gedurende het restant van de
economische levensduur, maar anderzijds ook met de kosten die de eigenaar aan
het einde van de economische levensduur moet maken om het object te ontmante-
len. Ook de schrootwaarde speelt een rol.
Waar het bij de kwalificatie van leasecontracten vooral om gaat, is aandacht voor
de calloptie. Is die niet zodanig voordelig dat het op voorhand duidelijk is dat er
wordt uitgeoefend? Die discussie kan in de kiem worden gesmoord door een cal-
loptie te verstrekken tegen een prijs die ligt rond de verwachte waarde in het eco-
nomisch verkeer.
De waarde in het economisch verkeer wordt doorgaans door deskundigen vooraf
geschat. Aandacht moet worden gegeven aan de vraag ofdie waarde is bepaald met
inachtneming van de schrootwaarde en de ontmantelingskosten. Zo niet, dan die-
nen die elementen alsnog in de berekeningen te worden meegenomen.
De fiscus heeft ten aanzien van de rol van de ontmantelingskosten alleen gesteld
dat zij moeten worden meegenomen bij het bepalen van de waarde in het econo-
misch verkeer ten tijde van de optieuitoefening. Dit impliceert dat een optie tegen
een prijs ( I 10~0) die ligt beneden de verwachte brutorestwaarde (130~0), niet urge-
rend is indien de geschatte ontmantelingskosten 20~o bedragen.
Met andere woorden: als de calloptie wordt verstrekt tegen de verwachte netto-
restwaarde zijn er geen kwalificatieproblemen te verwachten.

De in dit kader genoemde `kosten van verwijdering' verdienen een nadere nuance-
ring. Die kosten worden immers ook gemaakt wanneer de lessee het object koopt,
het tot het einde van zijn economische levensduur gebruikt om het ten slotte af te
breken en definitief te ontmantelen. Om die reden gemaakte kosten van verwijde-
ring (eigenlijk: de sloopkosten) hebben derhalve niets te maken met de koopbeslis-
sing van de lessee: hij loopt immers, hoe zijn beslissing ook luidt na afloop van de
vaste leaseperiode, altijd tegen die kosten aan. Het moet dus gaan om de kosten van
verwijdering, voorzover die de sloopkosten overstijgen. Dát zijn meerkosten indien
er geen gebruik wordt gemaakt van de koopoptie, de meerkosten die de koopbe-
slissing wezenlijk beïnvloeden. Dergelijke meerkosten vinden hun oorzaak in het
feit dat het object met zorg moet worden afgebroken, vervoerd en (eventueel op
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kosten van de vorige lessee) elders opgebouwd.
Ook bestaat de mogelijkheid dat de lessee, omdat hij het object in principe in zijn
geheel weer moet afleveren bij de lessor, bepaalde onderdelen voor eigen rekening
moet vervangen. Sommige onderdelen van installaties zijn zodanig in het pand van
de lessee geïncorporeerd, dat verwijdering ervan niet behoort tot de mogelijkhe-
den. Die kosten van vervanging behoeven niet te worden gemaakt wanneer de les-
see opteert voor koop of voor continuering van de lease. Het zijn derhalve kosten
in verband met het niet-continueren van het gebruik. Ook deze kosten zullen, wan-
neer de lessee een keuze moet maken tussen beëindiging of continuering van het
gebruik, moeten worden meegenomen.
Ten slotte zijn ook de eventueel te maken kosten aan de eigen gebouwen niet te
veronachtzamen. Wil de lessee het object ongeschonden afleveren, dan zal er in
menig gebouw - soms worden gebouwen om installaties heen geconstrueerd
-moeten worden gebroken. Ook de daarmee samenhangende kosten moeten in
beschouwing worden genomen.

Om de kwalificatie van bedrijfsmiddelen als specifieke objecten op grond van
bovenstaande overwegingen voor te zijn, kunnen partijen overigens besluiten de
onderdelen van het object die nimmer kunnen worden verwijderd buiten de opera-
tional leasetransactie te houden. Zo wordt bij grote installaties veelal het leidingen-
en buizennetwerk niet betrokken in de leaseovereenkomst. Dit netwerk wordt dan
niet door de lessor maar door de lessee aangekocht.
Een andere methode om aan de kwalificatie `specifiek om economische redenen'
te ontkomen, is het verhogen van de optieprijs met de verwachte meerkosten van
ongeschonden verwijdering. Doel van deze exercitie is te bewerkstelligen dat de
keuze tussen opteren en niet-opteren een reële is.
In cijfers: het economisch nut gedurende de laatste 150~o van de economische
levensduur bedraagt 80~0 (hierna: de brutorestwaarde). Waarde in het economisch
verkeer bij uitoefening van de optie: 80~o f So~o (de schrootwaarde) -~- 20~0 (de ont-
mantelingskosten) - 110~0 (hierna: de nettorestwaarde).
De verhoogde optieprijs - de lessee kan kopen voor een prijs die hoger ligt dan de
waarde in het economisch verkeer - voorkomt dat de lessee om economische rede-
nen per definitie zal kopen. Immers, tegenover het financiële nadeel van de niet-
koopbeslissing (de ontmantelings- en verwijderingskosten) staat nu het nadeel van
de koopbeslissing: er wordt gekocht voor een hogere dan de verwachte markt-
waarde van het object sec.

De kosten van verwijdering en verplaatsing worden afgezet tegen de kosten die
zijn gemoeid met het behouden van het bedrijfsmiddel. Tot de kosten van behoud
van het bedrijfsmiddel wordt de optieprijs gerekend. In theorie moet op deze
kostenpost het voordeel van de lage afschrijvingskosten (laag in vergelíjking met
die van het eventueel vervangende nieuwe bedrijfsmiddel) nog in mindering
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komen. Wenst men hiermede inderdaad rekening te houden, dan moet worden
bedacht dat tegenover de lage afschrijvingskosten wellicht een lagere productieca-
paciteit staat, of wellicht een lagere productiekwaliteit. Het kwantificeren hiervan
vormt in de praktijk een ondoenlijke exercitie. Vandaar dat men tot `de kosten van
het behoud' enkel de optieprijs pleegt te rekenen, hoewel daartegen theoretisch
zeker bezwaren zijn aan te voeren.

Indien de kosten van verwijdering en verplaatsing de kosten van behoud te boven
gaan, zal de economisch redenerende lessee altijd kopen. Net zoals - volgens de
rechter - de economisch redenerende lessee altijd wordt geacht het object te zullen
kopen wanneer de optieprijs l00~o van de kostprijs is en de geschatte restwaarde
150~o bedraagt. Er zal ook worden gekocht wanneer de lessee het object feitelijk
niet meer nodig heeft. In die situatie wordt de optie uitgeoefend om de meerwaarde
van het object terstond via wederverkoop te kunnen realiseren. Ook in die situatie
draagt de lessee het restwaarderisico ten volle.

Bedri1fsmiddelen `specifiek naar hun aard'
Bedrijfsmiddelen kunnen niet alleen specifiek zijn omdat een economisch denken-
de lessee er niet aan zal ontkomen het bedrijfsmiddel te kopen, ze kunnen ook spe-
cifiek zijn naar hun aard. Als men kijkt naar de rol die het bedrijfsmiddel speelt in
het productieproces van de lessee, dan weet ieder weldenkend mens: de lessee zal
nooit afstand willen doen van (het gebruiksrecht van) dat bedrijfsmiddel. Hij zal
dus altijd van zijn kooprecht gebruikmaken of de leaseovereenkomst verlengen.
Men is geneigd te denken dat bij het beantwoorden van de vraag ofeen object spe-
cifiek is naar zijn aard, met name moet worden gekeken naar de mogelijkheden om
het object te verplaatsen. Is het niet verplaatsbaar, dan is het duidelijk dat het object
voor eens en altijd zal worden gebruikt binnen het bedrijf van de lessee. De laatste
jaren zijn leaseovereenkomsten als operational lease geduid, in weerwil van het feit
dat de leaseobjecten onmiskenbaar niet verplaatsbaar waren. Windturbineparken
bijvoorbeeld, zijn niet verplaatsbaar en worden toch aan (elektriciteits)bedrijven in
operational lease gegeven. Bij het kwalificeren van dergelíjke leasecontracten is
aan het licht gekomen dat het hanteren van het voorheen gangbare verplaatsings-
criterium niet altijd leidt tot correcte uitkomsten. Waar het om gaat, is te bepalen
of er een kans bestaat dat de lessee geen gebruik maakt van zijn koop- of verlen-
gingsoptie. Is het nu per definitie zo dat het elektriciteitsbedrijf als lessee na afloop
van de vaste leaseperiode het windturbinepark zal kopen? Het opwekken van elek-
triciteit is tegenwoordig geen aangelegenheid meer die louter is voorbehouden aan
elektriciteitsbedrijven. Particulieren doen het met zonnepanelen, in de agrarische
sector gebeurt het op grote schaal met windmolens en het lijkt slechts een kwestie
van tijd te zijn of de interesse van beleggers is gewekt. Zou het opwekken van ener-
gie louter een zaak van elektriciteitsbedrijven zijn, dan zou het windturbinepark
moeten worden beschouwd als een specifiek object. Nu van een dergelijke beper-
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king geen sprake is en de energiemarkt is geliberaliseerd, kan men het windturbin-
epark in operational lease geven.
Een en ander is een treffende illustratie van het feit dat verplaatsbaarheidniet vol-
doet als onderscheidend criterium voor al dan niet naar hun aard specifieke
bedrijfsmiddelen. Wellicht kan men zich beter de vraag stellen ofhet object `al dan
niet los te denken is van het bedrijf van de lessee'. Met andere woorden: zal de les-
see het toestaan dat derden over het eerder door hem gebruikte bedrijfsmiddel
komen te beschikken? Dit is geen nieuw criterium: het werd reeds ten tijde van de
technolease door de Belastingdienst gehanteerd4ó. Wat nieuw is, is het gerijpte
inzicht dat dit ijkpunt zo niet het enige, dan wel het doorslaggevende criterium is
dat kan worden gehanteerd bij de kwalificatie van potentiële, naar hun aard speci-
fieke objecten.

Bedrijfsmiddelen zijn naar hun aard specifiek, indien hun aard met zich brengt dat
het redelijkerwijs vaststaat dat ze alleen in het bedrijf van de lessee kunnen wor-
den gebruikt. Is er om die reden nu ook sprake van een specifiek bedrijfsmiddel
indien het onzeker is of de huidige lessee zal opteren, bijvoorbeeld omdat de moge-
lijkheid bestaat dat het bedrijfvan de lessee in andere handen overgaat. In die situ-
atie is het, gelet op de aard van het bedrijfsmiddel, weliswaar zeker dat er voor
koop wordt geopteerd, maar onzeker is: door wie?
Een vergelijkbaar geval doet zich voor wanneer een bedrijfsmiddel om economi-
sche redenen specifiek is. Een leasemaatschappij least een sprinklerinstallatie die
is ingebouwd in het pand van de lessee. Kan nu aan de kwalificatie als specifiek
object worden ontkomen door erop te wijzen dat de lessee natuurlijk altijd zijn
pand kan verkopen, waardoor niet hij, maar de koper (als nieuwe lessee) om eco-
nomische redenen zal zijn gedwongen om voor koop te opteren?
Er zijn twee redenen om beide vragen ontkennend te beantwoorden. In de eerste
plaats gaan rechters bij hun oordeel omtrent het karakter van een lease uit van de
verwachtingen zoals die bestaan bij het aangaan van de lease. Wat kunnen we als
redelijk denkende mensen onder de omstandigheden van het moment verwachten
ten aanzien van de keuze van de lessee aan het einde van de vaste leaseperiode?
Als de lessee in het leasearrest voor l00~o van de oorspronkelijke kostprijs een com-
puter kan kopen die nog 350~o van zijn economische levensduur voor de boeg heeft,
dan oordeelt de rechter dat de lessee die optie zal benutten en dat het volledige eco-
nomische belang derhalve bij de lessee berust. En dat alles ondanks het feit dat het
bij het aangaan van de leaseovereenkomst niet eens zeker is of de lessee uberhaupt
nog bestaat, of dat hij zijn bedrijf niet aan een ander heeft overgedaan. Met ande-
re woorden: de rechter wil bij het geven van zijn oordeel niet alle denkbare onze-
kerheden een rol laten spelen. Eigenlijk zijn het slechts economische motieven die

46 De Belastingdienst heeft het in operational lease geven van knowhow immers niet willen tegenhouden door te
verkondigen dat de knowhow niet verplaatsbaar was. Als er iets verplaatsbaar is, dan is het wel knowhow!
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bij de besluitvorming van betekenis zijn: hoe verhoudt zich de uitoefenprijs van de
optie tot de waarde van het object?
Een tweede reden om de eerder gestelde vraag ontkennend te beantwoorden, is
gelegen in het feit dat het er eigenlijk niet om gaat te weten of de lessee voor koop
opteert, maar dat de kans moet worden ingeschat dat de lessor economisch risico
loopt of niet. Hij loopt economisch risico als de kans reëel is dat hij na afloop van
de vaste leaseperiode met het object in zijn maag komt te zitten. Hij loopt geen eco-
nomisch risico als hij van te voren weet of kan weten dat het object niet bij hem
terugkomt. Als er, met andere woorden, zeker wordt geopteerd door wie dan ook.
Er zal altijd worden gekocht: is het niet door de huidige lessee, dan is het wel door
een andere partij die de optie om een of andere reden heeft verkregen (in boven-
staande voorbeelden: via koop van de gehele onderneming of via de koop van het
pand van de lessee). Onder dergelijke omstandigheden kan met het Hof
Amsterdam worden geconcludeerd dat de lessor

"... in wezen slechts als financier is opgetreden...47"

Financier, in eerste instantie van de lessee waarmee de leaseovereenkomst is geslo-
ten en mogelijk later van degene die de plaats heeft ingenomen van de oorspron-
kelijke lessee.

Een ander twijfelgeval doet zich voor bij bedrijfsmiddelen die zo op het oog om
economische redenen specifiek zijn, omdat de ontmantelings- en verplaatsings-
kosten het onmogelijk maken dat de lessee zal besluiten zijn koopoptie onbenut te
laten. Onder bijzondere omstandigheden is het de vraag of die ontmantelings- en
verplaatsingskosten wel behoeven te worden gemaakt. En in het geval waarin die
kosten niet behoeven te worden gemaakt kan het zeer wel economisch verant-
woord zijn de banden met het object na afloop van de vaste leaseperiode te verbre-
ken.
Menig multinational zet grootschalige energiebesparende of milieuvriendelijke
projecten op in samenwerking met nutsbedrijven. Het exploitatieresultaat komt
voor rekening van een samenwerkingsverband tussen multinational en energiebe-
drijf. De multinational verkrijgt het (roerende) object in - operational - lease van
de leasemaatschappij (de juridisch eigenaar) en brengt het gebruik van het bedrijfs-
middel in het samenwerkingsverband in. Het energiebedrijf voert het beheer en
levert de benodigde knowhow voor de exploitatie. Na afloop van de vaste leasepe-
riode heeft de lessee, de multinational, een koopoptie. Zonder het object kan het
bedrijf niet functioneren, maar dat maakt in deze situatie het object nog niet naar
zijn aard specifiek. Het nutsbedrijf zou als toekomstige eigenaar de continuïteit

47 Zie de uitspraak van Hof Amsterdam, voorafgaand aan het arrest van 8 mei 1985, BNB 1986I75c'.
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van de dienstverlening immers zeker kunnen waarborgen. Maar alles wijst erop dat
de exploitatie van het object vanuit economisch oogpunt moet worden voortgezet.
Ontmantelen en verplaatsen is onverantwoord om financiële redenen. Echter, de
vraag komt op of die onontkoombare voortgezette exploitatie niet zou kunnen
geschieden zonder verplaatsingskosten?
Nadat de lessee ervan heeft afgezien te opteren, zou de leasemaatschappij het
object kunnen verkopen aan het nutsbedrijf dat de exploitatie - in feite `de onder-
neming' - thans geheel voor eigen rekening op dezelfde locatie voortzet. Buiten
deze mogelijkheid is het denkbaar dat zelfs de lessor het object in de toekomst
exploiteert. Weliswaar zal dat normaliter als een bedrijfsvreemde activiteit moeten
worden bestempeld, maar indien de leasemaatschappij het beheer aan laat het nuts-
bedrijf, en zich via leveringscontracten weet verzekerd van een vaste opbrengsten-
stroom, resteert wellicht een weinig risicovolle exploitatievorm die zich in weinig
nog onderscheidt van beleggen. In dat verband kan ook nog worden gewezen op
de mogelijkheid dat beleggers zich melden als belangstellende kopers.
Er is dus een reële kans dat het object, nadat het bij het aflopen van de vaste lea-
seperiode door de lessee aan de lessor is `teruggegeven', alsnog in andere handen
overgaat, zonder dat ontmantelings- en verplaatsingskosten behoeven te worden
gemaakt. Deze mogelijkheid leidt ertoe, dat bij de beoordeling of hier sprake is van
een object dat om economische redenen specifiek is, de ontmantelings- en ver-
plaatsingskosten buiten beschouwing kunnen blijven.

2.3.6.4. Specifieke objecten: samenvatting en conclusies

Specifieke objecten zijn zaken waarvan in redelijkheid vaststaat dat ze, gelet op
hun aard of op de verhouding tussen restwaarde en verwijderingskosten, na afloop
van de vaste leaseperiode zullen worden gekocht of doorgeleast. In leaseregelingen
worden de `specifieke objecten' wisselend gedefinieerd4s. Specifieke objecten zijn
uitgesloten van operational lease. De rechtmatigheid van de bepaling is betwist. De
opstellers van de leaseregeling leidden de rechtmatigheid van de bepaling kenne-
lijk afuit de leasejurisprudentie. Daarin komt tot uitdrukking dat de partij die zeker
koopt - veelal omdat zijn koopoptie zeer gunstig is ten opzichte van de verwachte
restwaarde - fiscaal eigenaar is. Als dat geldt voor de partij met een voordelige

48 LR 1984 noemt specifieke objecten:
"speciale objecten, zoals een Sprinklerinstallatie en specifieke software, die na afloop van een leasecontract
uitsluitend nog bij de lessee op economisch verantwoorde wijze kunnen worden gebruikt."

LR 1987 definieert specifieke objecten als
"objecten die na atloop van het leasecontract uitsluitend nog bij de lessee op economisch verantwoorde wijze
kunnen worden gebruikt."

LR 1994 en LR 2000 omschrijven specifieke objecten ruimer. Het zijn
"objecten waarvan de waarde in het economisch verkeer na afloop van de vaste leaseperiode voor andere gega-
digden dan de lessee niet meer substantieel is eníof objecten die naar hun aard aan het einde van de vaste lea-
seperiode door geen ander dan de lessee gebruikt kunnen worden."
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koopoptie, geldt dat ook voor de partij die om andere reden zeker koopt. Bij-
voorbeeld omdat de leaseovereenkomst een specifiek object betreft, een object dat
alleen in de onderneming van de lessee (economisch) verantwoord is te gebruiken.
De bepaling is dus niet rechtstreeks aan de jurisprudentie ontleend, maar kan er via
een extensieve interpretatie van het Leasearrest wel indirect uit worden gedestil-
leerd.
Afgezien van de vraag of deze extensieve interpretatie juist is: van groot belang is
de omstandigheid dat het hier gaat om een typische `koop op termijn-bepaling'.
Uitsluitingsbepalingen die zijn gebaseerd op de koop-op-termijngedachte, horen
niet op activeringsleases te worden losgelaten: bij activeringsleases gaat het om
economisch belang alleen, en economisch belang kan de lessor ook bij specifieke
objecten zeer wel hebben. Bijvoorbeeld in de situatie waarin een object naar zijn
aard zeker wordt gekocht door de lessee, zonder dat de prijs waartegen wordt
gekocht van tevoren is vastgesteld. Door een calloptie te verstrekken met als uit-
oefenprijs de te zijner tijd te bepalen waarde in het economisch verkeer, behoudt
de lessor economisch belang bij de restwaardeontwikkeling. Specifieke objecten
dienen derhalve slechts te worden uitgesloten van operationale investeringsleases.
Het specifieke karakter van een object vormt evenwel geen reden om het object per
definitie uit te sluiten van operationele activeringsleases. Alleen in het geval waar-
in bij een activeringslease een specifiek object kan worden gekocht via een callop-
tie met een vaste uitoefenprijs, zal de lessor als juridisch eigenaar niet meer het
vereiste economische belang hebben voor een operationele activeringslease.

2.3.7. De bijzondere bepalingen uit LR 2000

Onder punt 11L2 staat in LR 2000 het volgende vermeld:

"Voor de toepassing van de heffing van inkomstenbelasting en de vennoot-
schapsbelasting komt het afdekkingsverbod, zoals dat hierboven is opgenomen
onder onderdeel LC.3, te vervallen indien geen beroep op Nederlandse investe-
ringsfaciliteiten wordt gedaan."

De Commissie Leasing merkt hierover op49:

"Dat ook de Staatssecretaris zich kennelijk niet helemaal op zijn gemak voelt
aangaande het afdekkingsverbod van het negatieve restwaarderisico, moge blij-
ken uit het feit dat hij deze eis voor de toepassing van de inkomsten- en ven-
nootschapsbelasting (dus niet voor de invordering!) weer laat vallen indien er
geen beroep op Nederlandse fiscale investeringsfaciliteiten wordt gedaan."

49 Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, t.a.p. blz. 63.
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Anders dan de Commissie meent, zou deze bepaling ook kunnen illustreren dat de
staatssecretaris maatwerk wenst en zo min mogelijk eisen wil stellen die onder
bepaalde omstandigheden een zekere overkill met zich zouden brengen. Zoals
gezegd, zijn er twee redenen om de ruimte die de Vpb-jurisprudentie laat op ver-
schillende manieren op te vullen. De eerste reden is het feit dat het financiële
belang met de leaseregeling varieert. De tweede reden is het feit dat bij LR 2000
de werking is verbreed naar het invorderingsgebied. Wat de onderhavige bepaling
bewerkstelligt, is dat in situaties waarin het financiële belang gering is (lease-
transacties waarbij het claimen van investeringsfaciliteiten niet aan de orde is,
zoals bij de lease van personenauto's) geen `prijs' wordt bedongen die nou net met
het oog op het vermeende grote financiële belang is vastgesteld. Voorts wordt met
deze bepaling geïllustreerd dat de ontvanger meer eisen heeft te stellen dan de
inspecteur. Wenst een lessor van de ontvanger zekerheid, dan zijn de voorwaarden
waaronder die verkregen wordt strenger - het afdekkingsverbod is van kracht - dan
wanneer de lessor slechts van de inspecteur zekerheid wenst.

3. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Indien het bijvoorbeeld om beleidstechnische redenen te ver gaat om het fiscale
eigendomsbegrip op basis van de in dit onderzoek aangedragen motieven te wijzi-
gen, kan men in overweging nemen de thans bestaande leaseregeling aan de eisen
van deze tijd en aan de nieuwste inzichten aan te passen.
De meeste bijzondere voorwaarden die in de leaseregeling zijn opgenomen, vinden
hun fundament in de jurispnadentie. De voorwaarden zien op alle leasetransacties,
wat partijen ook beogen met een transactie. Het doel van een leaseovereenkomst
kan evenwel tweeledig zijn. De ene lessor wenst een operational-leasetransactie
aan te gaan om het object op zijn balans te kunnen zetten, en in verband daarmee
(vervroegd) te kunnen afschrijven. Een andere lessor wil als `investeerder in de zin
van de investeringsaftrek' worden aangemerkt. Bestaande leaseregelingen scheren
alle leasecontracten over één kam en leggen voor beide soorten operational lease
(de activeringslease en de investeringslease) dezelfde criteria aan.
In het voorgaande is gepleit voor het introduceren van twee leaseregelingen. De
eerste zou voorwaarden moeten stellen waaronder sprake is van een operationele
activeringslease, de tweede zou moeten aangeven onder welke condities wordt
gesproken van een operationele investeringslease.
De meeste bepalingen zoals die in LR 2000 zijn opgenomen, kunnen worden over-
gezet naar de nieuwe activerings- of investeringsleaseregeling. In het voorgaande
is geconstateerd dat met name de voorwaarden voor activeringsleases - in verge-
lijking met de onderscheidende criteria die zijn gehanteerd in LR 2000 - zouden
moeten worden versoepeld. Zo zou bij activeringsleases geen ruimte mogen zijn
om specifieke objecten uit te sluiten voor operational lease.
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Het verbod om het restwaarderisico tot een omvang van 7,5 0~o in te dekken (het
relatieve afdekkingsverbod), dient te worden gehandhaafd. Het verbod om het deel
van het restwaarderisico dat wel voor afdekking in aanmerking komt bij de lessee
af te dekken, moet - zeker wat betreft de activeringsleases - in heroverweging
worden genomen. Als er is afgedekt bij een lessee die geen kooprecht heeft bedon-
gen, is de bepaling zelfs bij investeringsleases niet op zijn plaats.
De voorwaarde dat de vaste leaseperiode niet langer mag zijn dan 850~o van de ver-
wachte economische levensduur, kan komen te vervallen in iedere toekomstige
leaseregeling. Deze voorwaarde heeft - nu het hebben van voldoende economisch
belang al door andere bepalingen is afgedwongen - geen reële toegevoegde waarde
en brengt voornamelijk onnodige discussies met zich omtrent de veronderstelde
economische levensduur.
Leaseregelingen vormen, ondanks alle hierboven gesignaleerde gebreken, een
geslaagde poging om de Wet vennootschapsbelasting 1969 en de daarop betrek-
king hebbende jurisprudentie - recht met een uitgesproken materieel-economisch
karakter - toe te passen op een praktische en behoorlijk materieel-economisch
getinte wijze.
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Hoofdstuk 14

De consequenties voor enkele bijzondere
leaseovereenkomsten

1. INLEIDING

In de voorgaande hoofdstukken is - waar het de kwalificatie van leasecontracten
betreft - een nieuwe theorie ontwikkeld. Het komt het inzicht in de gevolgen daar-
van stellig ten goede indien dat onderzoek wordt afgerond met een overzicht van
de consequenties die het onderzoeksresultaat zou kunnen hebben. Hoe is de fisca-
le behandeling van verschillende leasecontracten tot op heden en hoe zal die wor-
den? Gekozen is om drie leaseovereenkomsten uitvoerig tegen het licht te houden.
In de eerste plaats is dat de standaard VaMi1~EIA-lease, de overeenkomst waarbij
een leasemaatschappij een windmolenpark in operational lease verstrekt. In de
tweede plaats is gekozen voor de open-calculatiecontracten bij autoleasing. Dit zijn
leasecontracten waarbij de leasemaatschappij met de lessee afspreekt dat verschil-
len tussen de geschatte en de werkelijke restwaarde, en verschillen tussen de
geschatte en de werkelijke onderhoudskosten voor rekening van de lessee komen.
Ten slotte passeert ook de zogeheten technolease de revue. Deze leaseovereen-
komst met betrekking tot immateriële activa is destijds goedgekeurd onder politie-
ke druk, terwijl fiscalisten de rechtmatigheid van de transactie betwistten. Nadien
zijn de voorwaarden dermate verscherpt dat vergelijkbare transacties niet meer zijn
gedaan. Heeft de technolease dus geen (recent) verleden, gloort er dan toch nog een
perspectiefrijke toekomst?

2. DE STANDAARD VaMiI~EIA-leasel

2.1. De modaliteiten van de leaseovereenkomst

Partijen sluiten een leaseovereenkomst terzake van een windmolen met een kost-

1 In het verleden konden belastingplichtigen op investeringen waarop de Energie-Investeringsaftrek van toepas-
sing was, ook VaMil claimen. Tegenwoordig kunnen VaMil (intussen vervangen door de WaMil, de willekeurige
afschrijving op milieu-investeringen) en EIA niet meer cumuleren. Uit artikel 3.31 Wet IB 2001 blijkt dat de
WaMíl zich nog wel met de Milieu-Im~esteringsafrrek laat combineren.
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prijs van é 1.000.000. De molen heeft een economische levensduur van tien jaar.
De vaste leaseperiode eindigt na negen jaar. De lessee heeft een koopoptie bedon-
gen met een uitoefenprijs van é 100.000, terwijl de leverancier een putoptie van
2,So~o heeft verstrekt.

2.2. De fiscale behandeling tot op heden

De lessor heeft een recht van opstal bedongen van de grondeigenaar en is daarmee
juridisch eigenaar van de molen. De lessee heeft een koopoptie van l0o~o van de fis-
cale kostprijs. De lessor heeft een putoptie op de leverancier tegen 2.So~o van de fis-
cale kostprijs. De calloptie is reëel, daar de uitoefenprijs rond de verwachte
restwaarde na negen jaar ligt (LR 2000, onderdeel LA.1). De koopoptie voldoet
ook aan onderdeel I.D. van LR 2000: nu de uitoefenprijs 2,So~o boven het minimum
van 7,So~o is vastgesteld. De vaste looptijd bedraagt negen jaar: de calloptie dient
derhalve minimaal 7,So~o plus 4~` O,So~o is 9,So~o te bedragen. De lessor heeft een
economisch belang bij de waardeontwikkeling in het segment dat ligt tussen de uit-
oefenprijzen van calloptie en de putoptie, i.c. dus een belang van 7,So~o. Daarmee
is zijn economisch belang groot genoeg (LR 2000, onderdeel I.A.2) en voldoet het
contract ook aan de eisen die zijn gesteld aan de afdekking (onderdeel LC.3. LR
2000).
Er is geen sprake van een zogeheten `specifiek object', zoals verwoord in onder-
deel LE. van LR 2000.
Het object valt uit hoofde van onderdeel II van LR 2000 buiten het bereik van het
bodemrecht ex artikel 22, derde lid, van de IW 1990.

2.3. In hoeverre voldoet men aan de voorwaarden voor een activerings- en
investeringslease?

Wil er sprake zijn van een activeringslease, dan zal de lessor het object moeten
kunnen activeren ter zake van de leasetransactie. Omdat in het belastingrecht de
economische eigendom prevaleert boven de juridische eigendom, komt het recht
om te activeren toe aan de economisch eigenaar. Dat beeld wijzigt niet indien de
economische eigendom is verspreid over meer dan één partij. Zelfs niet indien één
van die partijen ook nog juridisch eigenaar is. Indien het totale economische belang
is verdeeld over meer partijen, hebben verschillende partijen het recht om een deel
van het object te activeren. Indien het economische belang niet is verdeeld maar
wordt gedeeld door verschillende partijen - het economisch belang verschilt niet
alleen kwantitatief maar ook kwalitatief - moet een methode worden gevonden
waarmee verschillende soorten economisch belang, belang bij forse of geringe
waardedalingen of- stijgingen, onder één noemer worden gebracht. Bij de gewo-
gen tijdsevenredige toerekening heeft de lessee een te activeren economisch belang
van 90,9o~o, de lessor van 7,30~o en de leverancier van 1,80~02. De lessor heeft der-
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halve slechts een zeer beperkte mogelijkheid om over te gaan tot activeren. Het is
voor de lessor dus nauwelijks mogelijk om via een operational lease een faciliteit
als de VaMil te kunnen benutten.
Om voor de EIA in aanmerking te komen, moet de lessor zijn te beschouwen als
investeerder. In principe wordt de investeringsvraag langs dezelfde lijnen beant-
woord als de activeringsvraag. In bovenstaand voorbeeld wordt de lessee dus voor
90,90~0, de lessor voor 7,3a~o en de leverancier voor 1,8o~o als investeerder gezien.
Allen met een dienovereenkomstig aandeel in de investeringsaftrek. In deze situa-
tie kan slechts verandering komen indien één van de partijen moet worden gezien
als de zekere koper op termijn. Deze situatie doet zich vrijwel uitsluitend voor
indien de koopoptie van de lessee urgerend is, of indien sprake is van een `speci-
fiek object': een object dat om een of andere reden na het verstrijken van de vaste
leaseperiode zeker zal worden gebruikt door de lessee. Een windmolen is geen spe-
cifiek object: ook derden kunnen een dergelijk object zonder additionele (verplaat-
sings-)kosten na negen jaar nog exploiteren. Is er wel sprake van een specifiek
object, dan wordt de lessee met uitsluiting van de andere twee partijen, gezien als
investeerder. Hij geldt dan als koper op termijn.
Resumerend kan worden gesteld, dat de uitkomst van dit onderzoek een succesvol
beroep op investeringsfaciliteiten bij relatief langlopende leasecontracten -
contracten met een relatief klein verschil tussen geschatte economische levensduur
en vaste leaseperiode - bijkans onmogelijk maakt. Bij relatief kortlopende leas-
econtracten rest de lessor - zo is ook te lezen in onderdeel IO12.3. - een minder
beperkt recht op afschrijvings- of investeringsfaciliteiten. In die situatie is het aan-
deel van de lessee in het totale economische belang geringer, een en ander ten
faveure van de lessor.

3. DE OPEN-CALCULATIECONTRACTEN VAN AUTOLEASE-
MAATSCHAPPIJEN

3.1. De modaliteiten van de leaseovereenkomst

Open-calculatiecontracten zijn leasecontracten waarbij de leasemaatschappij gedu-
rende een bepaalde periode een auto ter beschikking stelt en onderhoud pleegt, en
daarbij het exploitatíerisico geheel of ten dele bij de lessee legt. Dergelijke contrac-
ten bestaan in verschillende varianten. Een variant is die waarbij de lessee het risi-
co van mee- of tegenvallende onderhoudskosten behoudt. Een andere variant is die
waarbij de lessee daarnaast nog het risico van een mee- af tegenvallend verkoop-
resultaat voor zijn rekening neemt. Ook kan nog worden gedacht aan de variant

2 Zie voor een uitvoerige toelichting op deze getallen onderdeel 10~2.3: De gewogen tijdsevenredige toerekeníng.
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waarbij de lessee wel de meevallers toucheert, maar tegenvallende resultaten voor
rekening van de lessor mag laten.

3.2. De fiscale behandeling tot op heden

In het verleden heeft het karakter van de open-calculatiecontracten nimmer ter dis-
cussie gestaan. Beter gezegd: het karakter is nooit ter discussie gesteld, althans niet
bij de leasemaatschappijen. Wel is er enige jurisprudentie omtrent de vraag naar het
IB-effect van open-calculatiecontracten voor de gebruiker van een auto van de
zaak. Vindt er onder die omstandigheden terecht een bijtelling plaats? Deze juris-
prudentie is ook van belang voor de kwalificatievraag die in dit onderzoek zo cen-
traal staat.
In het geschil waarover de Hoge Raad op 11 september 1991 arrest wees3, stelde
een werkgever een auto ter beschikking aan een werknemer. Dit gebeurde onder
dusdanige voorwaarden dat alle kosten, lasten, rente, afschrijving alsmede boek-
verliezen en -winsten (bij schade of inruil) met betrekking tot de auto, werden
gedragen door de werkgever. Daartegenover ontving de werkgever een vaste for-
faitaire vergoeding voor de zakelijk verreden kilometers en een variabele forfaitai-
re vergoeding voor de privé-kilometers. Zou het totaal van de kosten, verliezen en
winsten het totaal van de vergoedingen overtreffen, dan zou dat verschil - positief
dan wel negatief - worden verrekend met de werknemer. Ontdaan van alle franje,
zien we dan een situatie waarin de werknemer een eigen auto heeft, daarin voor de
zaak rijdt en daarvoorgeen vergoeding ontvangt. De Hoge Raad stelt desondanks
dat de situatie

"gelijkenis vertoont met het geval dat een werknemer voor het verrichten van
arbeid tegen een door de werkgever betaalde vergoeding gebruikt maakt van
een eigen auto (...)"

Hof en Hoge Raad zijn van oordeel dat het autokostenforfait van toepassing is. Het
hof constateert overigens dat de werknemer niet de economische eigendom van de
auto heeft.

"En zelfs al zou er wel sprake zijn van economische eigendom bij belangheb-
bende, dan nog zou het forfait op hem van toepassing blijven"

meldt de annotator van Vakstudie Nieuws. Over het waarom van zijn opmerking
worden geen mededelingen gedaan.

Het is in alle opzichten opmerkelijke jurisprudentie. In de eerste plaats omdat het

3 HR 11 september 1991. BNB 199U286.
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voor de bepaling van de economische eigendom doorslaggevende economische
belang bij de auto (gedurende het gebruik en bij verkoop) materieel geheel bij de
gebruiker ligt. De werkgever neemt weliswaar alle kosten voor zijn rekening, maar
ontvangt daartegenover vergoedingen van de werknemer. En mocht er nu een ver-
schil ontstaan tussen baten en lasten, dan wordt dat verschil verrekend met de
werknemer. De enig denkbare inbreuk op de opvatting dat het restwaarderisico ook
geheel voor rekening van de werknemer komt, doet zich voor in de situatie waar-
in onderhouds- of benzinekosten lager uitvallen dan voorzien, terwijl bij verkoop
een boekverlies wordt geleden tot hetzelfde bedrag. Er vindt dan geen verrekening
plaats, terwijl de werkgever een restwaardeverlies lijdt dat niet op de werkne-
mer wordt afgewenteld. Deze inbreuk doet echter niet af aan het uitgangspunt dat
boekresultaten (restwaarderisico's) in beginsel worden gedragen door de werkne-
mer.
Ook de opmerking dat, in het geval waarin de economische eigendom bij de werk-
nemer berust, de autokostenfictie van toepassing blijft, is opmerkelijk. Als de
werknemer economisch eigenaar is, kan niemand anders dan de lessee eigenaar
zijn voor fiscale doeleinden. Er is dan volgens vaste jurisprudentie geen sprake van
operational lease en dus evenmin van terbeschikkingstelling. Als er niet van terbe-
schikkingstelling kan worden gesproken, mist artikel 42a toepassing.
Dit arrest ziet niet op een situatie waarbij een leasemaatschappij is betrokken, laat
staan op open-calculatiecontracten, maar biedt toch enig - bijzonder - inzicht in de
invloed die de verdeling van de verkoopresultaten over verschillende partijen kan
hebben op de economische eigendom en de toepassing van het autokostenforfait.

Volgens de `oude' leer is een open-calculatiecontract te zien als operational lease
indien de lessor naast de juridische eigendom nog enig belang heeft bij de rest-
waardeontwikkeling. Ligt op grond van het leasecontract zowel het risico van een
meevallende verkoopprijs als het risico van een tegenvallende restwaarde bij de
lessee, dan beschikt hij over het gehele economische belang. Er is dan geen spra-
ke van operational lease. Blijft het risico van een tegenvallende verkoopprijs ach-
ter bij de lessor ( in feite heeft de lessee dan een calloptie voor de geschatte
restwaarde), dan heeft de lessor wel economisch belang. Indien dat economisch
belang voldoende reëel - de restwaarde kan ook zodanig laag zijn ingeschat dat de
kans dat de werkelijke waarde lager uitkomt, theoretisch is - en substantieel is, kan
het contract als een operational lease worden gezien. De geschatte restwaarde (de
uitoefenprijs van de calloptie) moet dan ten minste 7,So~o van de fiscale kostprijs
bedragen (LR 2000, LA.2.). Is dat het geval, dan bedraagt het negatieve rest-
waarderisico eveneens 7,So~o.
Bedacht dient te worden dat onderdeel III Bijzondere bepalingen, sub 2, van LR
20004 - een verzachtende bepaling - in casu toepassing mist. Weliswaar wordt bij
autoleasing doorgaans geen beroep gedaan op investeringsfaciliteiten, waardoor
een beroep op deze bepaling in beginsel mogelijk wordt, maar het gaat bij open-
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calculatiecontracten om een afdekking van restwaarderisico bij de lessee. Die
afdekking is te allen tijde verboden: het doet het economische belang bij één par-
tij (de lessee) terechtkomen. De voorwaarde die volgens genoemde bepaling kan
komen te vervallen, is het verbod om restwaarderisico af te dekken. Dekt men dat
risico evenwel bij de lessee af - hetgeen gebeurt bij sommige open-calculatiecon-
tracten - dan loopt de leasemaatschappij alsnog tegen voorwaarde C.2.5 aan, het-
geen in de weg staat aan de kwalificatie operational lease.
Dit lijkt inconsequent maar achter deze schijnbare inconsequentie zit een gedach-
te. Als er geen beroep wordt gedaan op investeringsfaciliteiten, mag de lessor -
vanwege het geringe fiscale belang - zijn risico materieel afwentelen. Het laatste
stukje risico dat hij moest lopen, mag hij nu nog overhevelen ook. Maar als hij het
overhevelt naar de lessee, ontstaat toch nog een meer extreme - en naar het lijkt als
onwenselijk ervaren - situatie. Dat de lessor geen belang meer heeft: het zij zo!
Maar dat de lessee daarmee alhet belang heeft, dat gaat de staatssecretaris kenne-
lijk net te ver.
Overigens, in een situatie waarin de lessor het restwaarderisico heeft afgedekt bij
een lessee~werkgever, bestaat de mogelijkheid dat de lessor wel met succes een
beroep kan doen op de onthefl'ingsbepaling van onderdeel lll. Bijzondere bepalin-
gen, sub 2, van LR 2000. Indien de lessee~werkgever dat risico op zijn beurt name-
lijk afwentelt op de werknemer, berust niet het gehele economische belang meer
bij de lessee~. Of, anders gezegd: aan voorwaarde C.2. is niet voldaan: het rest-
waarderisico is materieel niet afgedekt bij de lessee.

3.3. Het karakter van de leasetransactie

Met open-calculatiecontracten beogen partijen een situatie te bereiken waarbij de
leasemaatschappij activeert en de lessee (of diens werknemer) de auto ter beschik-
king krijgt gesteld. Investeringsfaciliteiten zijn doorgaans niet van toepassing. De
overeenkomst moet zo zijn geformuleerd dat de betrokken partijen een activering-
slease afsluiten.
De vraag of er sprake is van een activeringslease heeft een tweeledig belang.
Enerzijds zou de kwalificatie van betekenis moeten zijn bij het beantwoorden van
de vraag of de autokostenfictie bij de gebruiker van toepassing is. Een herkwalifi-
catie kan verstrekkende gevolgen hebben voor personen die op grond van het leas-
econtract menen in een auto van de zaak te rijden. Betreft het bij nader inzien niet

4 "III. Bijzondere bepalingen"
(...)
2. Voor de toepassing van de heffing van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting komt het afdek-
kingsverbod, zoals hierboven is opgenomen onder onderdeel LC.3., te vervallen indien geen beroep op
Nederlandse fiscale investeringsfaciliteiten wordt gedaan."
5 C.2. (...) geen afdekking heeft plaatsgevonden van het restwaarderisico bij de lessee of bij een aan de lessee
gelieerde partij.
6 Zie hienoor de in onderdeel 412.2. besproken uitspraak van het HofAmhem van 6 maart 1991, FED 1991~415.
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zozeer een operational-leasecontract maar een financial-leaseovereenkomst, dan
blijkt de werknemer plots een privé-auto te rijden die hij voor de zaak gebruikt...
Anderzijds is de kwalificatie van de lease van belang voor de jaarwinstbepaling
van de lessor. Bij operational lease wordt de winst tot op heden later verantwoord
dan bij financial lease.

3.4. Het open-calculatiecontract bij aanvaarding van het nieuwe fiscale eigen-
domsconcept

Indien het volledige restwaarderisico bij de lessee berust, kan van activering geen
sprake zíjn. Behoudt de lessor evenwel een deel van het restwaarderisico - bijvoor-
beeld het negatieve restwaarderisico - dan verschilt de fiscale behandeling van het
open-calculatiecontract niet meer van die van het gesloten-calculatiecontract. De
lessor is voor een deel economisch eigenaar van de auto. Voor welk deel hij eco-
nomisch eigenaar is, hangt af van de modaliteiten van het contract. Auto's worden
doorgaans voor een betrekkelijk korte periode geleast~. Weliswaar neemt de waar-
de van de auto in die korte periode relatief snel af, maar er kan al met al toch een
veel groter restwaarderisico worden gelopen dan bij het doorsnee operational-leas-
econtract, waarbij de vaste leaseperiode de (economische) levensduur benadert.
Het aandeel van de lessor in de economische eigendom kan derhalve omvangrijk
zijn. Het aandeel is te kwantificeren met behulp van de in hoofdstuk 10 aanbevo-
len formule.
De kwalificatievraag heeft doorgaans geen betekenis voor de werknemer. Bedacht
moet worden dat het kwalificeren ziet op een verdeling van de fiscale eigendom
tussen lessor en lessee. In de regel is de werkgever de lessee. Situaties waarin her-
kwalificatie leidt tot (gedeeltelijke) fiscale eigendom bij de werknemer liggen min-
der voor de hand. Slechts in die situatie moet worden geconstateerd dat de werk-
nemer geen auto van de zaak heeft die hij ook voor privé-doeleinden aanwendt,
maar dat hij een eigen auto heeft die hij ook gebruikt voor de zaak. Er is dan van
`ter beschikking staan' in de zin van artikel 3.20 Wet IB 2001 geen sprake.

4. DE TECHNOLEASEg

4.1. De modaliteiten van de leaseovereenkomsty

Technolease is een bijzondere vorm van operational lease, waarbij het object van

7 De periode is relatief kort, omdat de vaste leaseperiode van een auto doorgaans rond de drie jaar ligt, tetwijl de
levensduur van de auto daar een veelvoud van is.
8 Zie ook: W. Bruins Slot, De Leaseregeling, de aanschrijving en de toekomst van de technolease, WFR IS sep-

tember 1994, nr. 6118, blz. 1303-1315.
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lease een immaterieel activum is. De technolease stamt uit 1993. In dat jaar zoch-
ten twee grote Nederlandse ondernemingen van naam (Philips en Fokker) om
financiële redenen naar mogelijkheden om de afschrijvingskosten op hun immate-
riële activa elders - bij een financiële instelling met belastingpotentie, een bank
derhalve waarbij afschrijvingskosten direct tot een reductie van de belastingaf-
dracht leidden - en in een afwijkend tempo te doen neerslaan.
Om te kunnen afschrijven, moet de bank het immateriële activum kunnen active-
ren. Zij moet derhalve kunnen worden beschouwd als fiscaal eigenaar.
In de Philipscasus werden de immateriële activa die bij Philips (fiscaal) te boek
stonden voor een bedrag van f 2,18 miljard, voor een bedrag van f 2,8 míljard ver-
kocht aan een dochtervennootschap van Philips, Electrologica BV De koopsom
werd deels schuldig gebleven. Een bedrag van f 600 miljoen werd gezien als infor-
mele kapitaalstorting van Philips in haar dochter. Vervolgens was de Rabobank
(hierna: `Rabo') bereid de aandelen Electrologica te kopen voor een bedrag van
f 600 miljoen. Zij kocht daarmee een bv waarvan de resultaten de komende tien
jaar zouden worden bepaald door drie factoren. Als winst werd jaarlijks de huur-
som van f 140 miljoen verantwoord. Philips was verplicht voor het gebruik van de
immateriële activa gedurende tien jaar f 140 miljoen per jaar te betalen. Aan de
lastenkant onderkennen we een jaarlijkse rentelast van f I50 miljoen, aan Philips
te voldoen in verband met de lening van f 2,2 miljard. Vervolgens zien we de
afschrijving terug op de fiscale resultatenrekening. Electrologica mocht de koop-
som van de immateriële activa in tien jaar ten laste van haar resultaat brengen.
Bij de koop van de aandelen spreken de partijen af dat Electrologica de mogelijk-
heid heeft om immateriële activa in licentie te geven, waarbij SOo~o van de licentie-
inkomsten Electrologica toekomt. Daarnaast heeft Rabo het recht om de aandelen
Electrologica na tien jaar weer aan Philips te verkopen voor f 50 miljoen.
Als Rabo haar nieuwe dochter Electrologica BV opneemt in haar fiscale eenheid,
zien we dat de bank per saldo globaal het bedrag van de fiscale afschrijving in haar
boeken importeert. De huuropbrengsten staan globaal tegenover de financierings-
lasten, en tegenover de afschrijving staan geen belaste baten. Door het importeren
van de fiscale resultaten van Electrologica (tegen een betaling van f 600 miljoen
voor de aandelen) genereert Rabo een belastingreductie van zo'n f 970 miljoen
nominaal. De contante waarde van dit voordeel kan worden becijferd op 776 mil-
joen.
Het resultaat van dit alles is dat de afschrijvingslasten van Philips naar de fiscale
verlies- en winstrekening van Rabo zijn overgeheveld. Aldaar kunnen zij worden
geëffectueerd. De schatkist mist aan vennootschapsbelasting een bedrag van f 776
miljoen, een bedrag dat tussen Rabo (f 176 miljoen) en Philips (f 600 miljoen, aan

9 Het weergegeven feitenmateriaal is afkomstig uit het boek van Cees Banning en Tom-Jan Meeus, De onzicht-
bare hand van de politiek, de achterkamers van Paars en de heimelijke stcun aan Philips, Uitgeverij Balans, 1998,
blz. 214 - 217.
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Philips betaald voor de aandelen Electrologica BV) wordt verdeeldlo.
De Belastingdienst wordt gevraagd de transactie tussen Electrologica en Philips te
behandelen als een sale-and-operational-lease-backtransactie. De transactie wordt
echter niet los gezien van de aandelenoverdracht die partijen voornemens zijn te
doen. De vraag of er sprake is van operational lease, wordt in die tijd voortdurend
beantwoord met inachtneming van de in die dagen geldende leaseregeling, in casu
LR 1993. De voor Rabo en de leasebranche verantwoordelijke inspecteurs zijn van
oordeel dat de technolease niet voldoet aan de criteria die in LR 1993 ten aanzien
van operational-leasetransacties zijn gesteld, en maken daarmee de transactie in
feite onmogelijk. Doorslaggevend bij deze kwalificatie is de verhouding tussen
leasetermijn en economische levensduur. Ook de aard van het leaseobject speelt
een rol. Naar het oordeel van de Belastingdienst overschrijdt de economische
levensduur van de immateriële activa voor Philips niet de vaste leaseperiode. Zou
dat overigens wel het geval zijn, dan zou Rabo zich - gelet op het specifieke karak-
ter van de immateriële activa - gedwongen voelen van de putoptie gebruik te
maken om op die manier Philips weer over haar `kroonjuwelen' te laten beschik-
ken. Tevens geeft de Belastingdienst aan de transactie te zien als een die strijdig is
met doel en strekking van de wet: een transactie die voornamelijk is ingegeven
door fiscale motieven en los daarvan volstrekt onzakelijk is. Het motief voor deze
kwalificatie moet worden gezocht in het feit dat de prijsstelling de toets der zake-
lijkheid niet kan doorstaan. Een huuropbrengst voor Electrologica waarmee niet
eens de financieringslasten zijn gedekt, laat staan het bedrag van de veel omvang-
rijker afschrijvingslasten, komt tussen onafhankelijk opererende partijen niet
vooril. En het ontbreken van een vergoeding voor afschrijvingskosten is essentieel
voor het welslagen van de transactie. Komt de huuropbrengst namelijk op een
zakelijk niveau, dan maakt Electrologica - en daarmee later Rabo - geen fiscaal
verlies meer, wordt er door Rabo geen belastingvoordeel meer genoten en valt er
derhalve ook geen vennootschapsbelasting meer tussen de partijen te verdelen.
Na interventie van de politiek wordt de Belastingdienst gedwongen de leasetran-
sactie alsnog goed te keuren, door in te stemmen met het beoogde operationele
karakter van de lease. Vervolgens vindt nog overleg plaats over de wijze waarop
Rabo de verworven immateriële activa mag afschrijven. Dat laatste is - eufe-
mistisch uitgedrukt - niet zonder belang. Bedacht moet worden dat Philips met het
afsluiten van de transactie een (belasting)voordeel geniet dat bestaat uit twee com-
ponenten. Enerzijds worden afschrijvingskosten van Philips (die ze niet kan effec-

10 Deze verdeling kan later nog wijziging ondergaan, wanneer de Rabobank haar putoptie op de aandelen
Electrologica uitoefent. De bank ontvangt dan nog eens f 50 miljoen. Met dat bedrag wordt het Philips-voordeel
dan weer gereduceerd.

1 I De omstandigheid dat Electrologica extra inkomsten kon genereren uit licentiering maakt het ontbreken van
een vergceding voor afschrijving nog niet zakelijk. De immateriële activa waren reeds op jaren. Opbrengsten
waren daarom dusdanig ongewis, dat een zakelijk handelende derde zich wel driemaal bedacht moet hebben om
dergelijke ongewisse opbrengsten als compensatie te zien van zekere en forse (afschrijvings)lasten.
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tueren) verschoven naar Rabo (die ze wel kan effectueren), anderzijds wordt de
afschrijving zoals die bij Philips zou bestaan (lineair) bij overzetting naar Rabo met
instemming van de fiscus getransformeerd in een degressieve afschrijving.
Als dit alles mogelijk is, dan lijkt de markt nog niet aan de grenzen van zijn moge-
lijkheden te zitten.

"De constructie is een schitterend instrument om de schatkist te plun-
deren. De contractpartijen hebben in principe een grote vrijheid om
zelf te bepalen hoeveel een pakket technologische kennis waard is.
Indirect bepalen ze zo zelf hoe groot het belastingvoordeel gaat wor-
den12."

Als partijen die vrijheid al hebben - waarover later meer - dan lijkt die in elk geval
te worden beperkt door de omvang van de fiscale verliezen van de verkopende par-
tij. Boekwinst op de verkochte immateriële activa is belast. Partijen kunnen hun
fantasie derhalve niet de vrije loop laten. Is de verkoopprijs zo hoog dat de boek-
winst de compensabele verliezen overstijgt, dan leidt de verkoop direct tot
belastingheffing bij de verkoper. Het hogere afschrijvingspotentieel manifesteert
zich pas in de loop derjaren bij de kopende partij als een last die de afdracht van
vennootschapsbelasting reduceert.

4.2. De fiscale behandeling tot op heden

De vraag hoe technoleases tot op heden worden behandeld, zou kunnen worden
beantwoord door te verwijzen naar het hieraan voorafgaande onderdeel. Of anders
gezegd, zou het niet in de rede hebben gelegen om hetgeen in het vorige onderdeel
ter sprake kwam gedeeltelijk te beschouwen als antwoord op die vraag? Dat dit niet
gebeurt, heeft een tweeledige oorzaak. In de eerste plaats werd de fiscale behande-
ling van de technolease van Philips niet ingegeven door fiscale motieven maar door
politieke. Hadden fiscalisten de uitkomst bepaald, dan had die er mogelijk anders
uitgezien. In de tweede plaats is het zo dat na afloop en naar aanleiding van de
technoleases met Philips en Fokker, nadere fiscaaltechnische richtlijnen zijn ver-
schenen van de staatssecretaris van Financiën. Hiermee lijkt de rol van de politiek
uitgespeeld en is het woord weer aan de mensen die - als zij al praten - weten
waarover zij het hebben.
In zijn aanschrijving van 18 augustus 199413 maakt de staatssecretaris melding van
het bestaan van een ambtelijke werkgroep die tot taak heeft de diverse aspecten van
technoleases te onderzoeken. Naar aanleiding van het rapport van de werkgroep zal

12 Ron Kosterman en Remko Nods, "Technolease kan de schatkist nog veel geld kosten", FEM 4 januari 1997,
blz. 56-59
13 DB9412968M, WFR 1994~6116.
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de staatssecretaris criteria ontwikkelen aan de hand waarvan nieuwe technolease-
overeenkomsten moeten worden beoordeeld. Zolang die criteria nog niet het dag-
licht hebben gezien, dienen inspecteurs zich te onthouden van het oordelen over
voorgelegde gevallen. De criteria worden niet lang daarna prijsgegeven in de aan-
schrijving van 26 augustus 1994t4
De staatssecretaris hecht eraan te benadrukken dat bij het leasen van immateriële
activa de lessee niet zal dulden dat anderen dan hij alleen erover zullen kunnen
beschikken.

"In de meeste gevallen zal men dan ook een exclusief gebruiksrecht willen
bedingen en, bij het einde van de overeenkomst, in enige vorm een terugkeer
van het immateriële activum zeker willen stellen. Dit roept, ook in relatie tot de
levensduur van deze activa, de vraag op naar de overgang van het economisch
belang. Ontbreekt die overgang, dan is sprake van een bijzondere financierings-
vorm en niet van sale-(operational)-lease-back. Daarnaast behoeft de waardebe-
paling van de immateriële activa bijzondere aandacht."

De technolease blijft mogelijk, maar de voorwaarden waaronder van sale-(opera-
tional)-lease-back wordt gesproken zijn aangescherpt, of beter gezegd: het aantal
voorwaarden is uitgebreid. Van uitbreiding is vooral sprake als we de voorwaarden
in ogenschouw nemen die de leaseregeling aan transacties stelt, wil er sprake zijn
van operational lease. De uitbreiding is noodzakelijk omdat technolease in twee
opzichten verschilt van leases met materiële activa. Vaak wordt er een exclusief
gebruiksrecht bedongen, omdat het leaseobject door meer dan een partij gelijktij-
dig kan worden gebruikt terwijl de verkopende partij dat doorgaans juist zal willen
voorkomen. Technoleases worden ook - althans in de eerder besproken gevallen
waarin er sprake was van technolease - afgesloten tussen gelieerde partijen. Dat
klinkt vreemd, want in de volksmond heet het toch de Rabo-Philipsdeal, maar eer-
der is in de beschrijving van de leasetransactie tot uitdrukking gekomen dat de
technolease in feite wordt beklonken tussen twee gelieerde partijen: tussen Philips
en haar dochter Electrologica BV bijvoorbeeld. De modaliteiten van de lease
komen dus niet in het vrije economische verkeer tot stand. Pas nadat de leaseover-
eenkomst is gesloten, wordt de kopende partij overgenomen door een financiële
instelling, met alle bekende gevolgen voor de schatkist van dien. Gevolgen die
voornamelijk worden bepaald door voorwaarden zoals die zijn vastgesteld tussen
gelieerde partijen. Alle reden voor extra voorwaarden dus, neergeslagen in een aan-
schrijving.

Om te vermijden dat de lessor geen economisch belang bij het leaseobject heeft,

14 DB94í3035M, WFR 1994í6117, opgenomen in bijlage 2.
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moet hij - volgens de aanschrijving - formeel en materieel ondernemersrisico
lopen ten opzichte van het object ter zake van de gehele transactie. Of aan deze
voorwaarde is voldaan, blijkt na toetsing van de exclusiviteit van het gebruiks-
recht:

"(...) er mag formeel en materieel geen sprake zijn van een exclusief gebruiks-
recht bij de oorspronkelijke eigenaar, zodanig dat deze het economisch belang
behoudt; waarbij ook van belang is de feitelijke beschikkingsmacht over het
object bij het einde van de leaseperiode; l s"

Het lijkt erop dat dit voorschrift dient om de bestaande bepalingen rond het ver-
eiste economische belang, zoals de leaseregeling die kent, meer geschikt te maken
voor toepassing op specifieke technoleasetransacties. Duidelijk is dat er wel dege-
lijk sprake kan zijn van een exclusief gebruiksrecht, als het er maar niet toe leidt
dat de verkoper het (volledige) economisch belang behoudt. Maar hoe kan dat laat-
ste nu worden voorkomen? In eerste instantie moet worden gedacht aan de moge-
lijkheid dat de lessor resultaat behaalt met het leaseobject aan het einde van de
vaste leaseperiode. Wordt het object dan verkocht en komt het resultaat daarvan
(gedeeltelijk) voor rekening van de lessor, dan zou men zijn geneigd aan te nemen
dat de lessor economisch belang heeft gekregen. Toch is deze uitleg voor discussie
vatbaar. Waar de frase

"(...); waarbij ook van belang is de feitelijke beschikkingsmacht over het object
bij het einde van de leaseperiode..."

een nadere invulling lijkt te zijn van de omstandigheden waaronder economisch
belang wordt gecreëerd, kan deze evenzeer worden uitgelegd als een beperking.
Met andere woorden: de lessor kan wel een economisch belang creëren, maar als
de lessee per definitie de koper van het object is, dan is het economische belang
van de lessor niet meer van betekenis voor de kwalificatie van de lease. Een der-
gelijke uitleg ligt ook geheel in de lijn van de leaseregeling, die leasetransacties
met specifieke activa - activa die om verschillende redenen per definitie door de
lessee worden gekocht - nimmer ziet als operational leasetransacties.

Naast voorwaarden die het vereiste economische belang bij de lessor veiligstellen,
stelt de staatssecretaris nadere voorwaarden ten aanzien van de afschrijving, de
verkoopprijs en de leaseprijs. De ene voorwaarde is noodzakelijker dan de andere.
Wanneer het afschrijvingssysteem moet worden bepaald, moet er

15 Aanschnjving van 26 augustus 1994, nr. DB94I3035M.
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"een relatie zijn tussen de leaseprijs en de afschrijving: een en ander met inacht-
neming van de juiste residuwaarde."

In die zin is dit een overbodige voorwaarde, dat de afschrijving van verhuurde
bedrijfsmiddelen altijd al moet worden vastgesteld langs deze weg. Naar mijn
mening moet het nut van het expliciteren van deze voorwaarde zijn gelegen in het
feit dat er voor eens en altijd uit moet blijken dat het afschrijvingssysteem zoals dat
in de goedgekeurde technoleases werd gehanteerd, niet correct wastb.

Over de verkoopprijs merkt de staatssecretaris nog op:

"deze dient zakelijk te zijn bepaald (waarde in het economisch verkeer), waar-
bij de inspecteur de prijsbepaling moet kunnen toetsen en waarbij de overeen-
komst tevens vatbaar moet zijn voor toetsing door onafhankelijke deskundi-
gen."

Een overbodige voorwaarde. Omdat de verkoop een transactie is tussen gelieerde
partijen, zal hij - ook in het geval hij niet op een zakelijk niveau is vastgesteld -
tot de juiste proporties kunnen worden teruggebracht door het verschil tussen de
werkelijke waarde van de materiële activa en de officiële verkoopprijs te elimine-
ren uit de fiscale resultaten. Doorgaans omdat het een informele kapitaalstorting
zal betreffen. Mogelijk moet de betekenis van deze voorwaarde hierin worden
gezocht dat zij de inspecteurs er nog eens op wijst dat niet iedere verkoopprijs
zomaar mag worden aanvaard als uitgangspunt.

Ook aan de leaseprijs wordt een voorwaarde gesteld:

"hieruit moet de lessor ten minste zijn kosten, waaronder afschrijving en rente,
kunnen goedmaken, tenzij andere elementen in de overeenkomst het waar-
schijnlijk maken dat de lessor op andere wijze zijn winst op het contract kan
behalcn."

Het gaat hier andermaal om een deels overbodige voorwaarde. Onzakelijke ele-
menten dienen sowieso te worden geweerd uit de fiscale winstberekening. Ook bij
deze voorwaarde komt weer naar voren hoe vreemd het was dat de technoleases
van Philips en Fokker de toets der kritiek hebben kunnen doorstaan~~. Ook zonder

16 Bij een gelijkblijvend nettorendement van verhuurde bedrijfsmiddelen behoort degressief afschrijven niet tot
de mogelijkheden.
17 Bij de gcedgekeurde technoleasetransacties werd een volstrekt onzakelijke leaseprijs in acht genomen. Dejaar-
lijkse huursom was niet eens voldoende om de rentelasten te dekken. Voor afschrijvingskosten werd niets in reke-
ning gebracht. Zou de leaseprijs onder zakelijke condities zijn bepaald, dan was aan de constructie de betekenis
onrvallen.
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aanschrijving was er voor het afwijzen van de voorgestelde afschrijvingsmethode
en leaseprijs een wettelijke basis geweest.
Wel interessant is het feit dat de staatssecretaris aangeeft dat de lessor zijn winst
ook op een andere manier kan maken, dan alleen met behulp van een zakelijk vast-
gestelde leaseprijs. De Philipsdeal zal hem op dat spoor hebben gezet. Alleen werd
bij die gelegenheid de mogelijkheid dat Rabo zo'n f 2,8 miljard winst zou behalen
uit haar recht op SOo~o van de licentieopbrengsten van grotendeels verouderde
patenten en knowhow (met een niet objectíef geverifieerde waarde van f 2,8 mil-
jard) als niet realistisch door de Belastingdienst terzijde geschoven.

In zijn aanschrijving houdt de staatssecretaris nog een slag om de arm. Hij stelt als
voorwaarde dat er geen goedkeuring mag worden gegeven indien, hoewel aan eer-
dergenoemde voorwaarden is voldaan, toch sprake is

"van een geheel van handelingen dat naar de gebruikelijke maatstaven die de
inspecteur hanteert, als een constructie moet worden gezien, die uitsluitend,
althans overwegend is aangegaan omwille van de besparing van belasting,
zodanig dat daarrnee in strijd met doel en strekking van de wet."

Het is een lastig verhaal om van zo'n situatie een voorstelling te maken.

"Deze bepaling is mede gebaseerd op HR 18 november 19871 BNB 1988~116~`.
In dat arrest gaf de Hoge Raad aan, dat het motief dat men heeft om een overi-
gens reële transactie op een bepaalde wijze vorm te geven, mede in beschou-
wing kan worden betrokken. Wellicht heeft dit de staatssecretaris ertoe gebracht
de technolease te typeren als zijnde mogelijk in strijd met doel en strekking van
de wet, terwijl hij nog in 1987 geen aanleiding of mogelijkheid zag het gebruik
van de zogenaamde WIR-lease door structureel verlieslijdende ondernemingen
aan banden te leggen I g."

Veel van de niet ter discussie staande leasetransacties die door de Structured
Finance-afdelingen van financiële instellingen worden gedaan - denk aan de late-
re VaMi1lEIA-leases - hebben een louter fiscale achtergrond. Met die wetenschap
in het achterhoofd, valt het moeilijk om een situatie te bedenken waarin de
Belastingdienst met bovenstaande fraus-legisachtige benadering een technolease
nog kan tegenhouden.

lA W. Bruins Slot, De Leaseregeling, de aanschrijving en de toekomst van de technolease, WFR 19941 61 1 8, blz.
1315.
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4.3. Het karakter van de leasetransactie

Technoleases zijn pure activeringsleases. Het gaat er de lessor om het leaseobject
te kunnen activeren, teneinde de normale afschrijving fiscaal te kunnen effectue-
ren. Deze conclusie leidt tot het inzicht dat het specifieke karakter van het leaseob-
ject, de omstandigheid dat er een exclusief gebruiksrecht op is gevestigd, noch het
feit dat het nagenoeg zeker is dat het object na afloop van de vaste leaseperiode
weer in handen komt van de lessee, omstandigheden zijn die in de weg staan aan
het operationele karakter van de lease.
Indien de lessor economisch belang heeft bij de waardeontwikkeling van de imma-
teriële activa, is een technolease nog steeds mogelijk. De stelling van de Be-
lastingdienst dat de aard van het leaseobject zich tegen de kwalificatie operational
lease verzet, berust op de mijns inziens onjuiste opvatting dat criteria die golden
voor investeringsleases, ook kunnen worden toegepast op activeringsleases.

4.4. In hoeverre voldoet men aan de nieuwe voorwaarden voor een activering-
slease?

Wanneer de in dit onderzoek ontwikkelde criteria worden gehanteerd, leidt dat
ertoe dat in het geval van technolease, de bank slechts een klein deel van de imma-
teriële activa zal kunnen activeren. Het overige deel van het economische belang
rust bij de lessee. Daarmee wordt de technolease de facto de nek omgedraaid.
Indien daarentegen de oude criteria worden gehanteerd - de juridisch eigenaar mag
alles activeren indien hij slechts een klein deel van het economische belang heeft
- is de technolease nog wel mogelijk. Bedrijven in hoge nood zullen contre coeur
instemmen met het overdragen van enig belang bij de waardeontwikkeling van hun
immateriële activa aan een bank. Maar betekent dit nu een herleving van de oude
technoleasetraditie, een nieuwe kans voor de naar financiële lucht happende IT-
industrie? Impliceert dit oordeel dat het gelijk in 1993 en 1994 inderdaad bij de
politiek lag? Hebben de ambtenaren het met hun resolute afwijzing van de techno-
lease toch geheel misgehad?
De Belastingdienst heeft de technolease om twee redenen afgewezen. Enerzijds
stelde hij dat deze leasevorm met immateriële activa niet mogelijk was omdat het
een specifiek bedrijfsmiddel betrof. Zoals aangegeven, dit argument kan achteraf
beschouwd niet als valide worden aangemerkt. Maar minstens zo belangrijk was
het bezwaar tegen de uitwerking van de lease. De zakelijkheid van de overdrachts-
prijs stond bepaald niet vast, de huur was - objectief gesproken - verre van zake-
lijk, en de voorgestelde wijze van afschrijven alsmede de afschrijvingsperiode
stonden op gespannen voet met de fiscale theorie. Met andere woorden: had
Financiën de technolease niet ten principale bestreden, dan had men nooit akkoord
kunnen gaan met de uitwerking ervan. En wat voor het verleden geldt, is ook het
toekomstperspectief. Technoleases zijn in principe mogelijk, maar door de legitie-
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me voorwaarden die de fiscus (ook zonder aanschrijving) mag stellen aan koop-
som, leaseprijs, afschrijvingsduur en -wijze, zal er geen sprake meer zijn van enig
te verdelen belastingvoordeeL Wat volgens velen destijds al gold voor het leaseob-
ject, geldt in de toekomst ook voor het belastingvoordeel: het is lucht.

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Het toepassen van de nieuwe fiscale eigendomstheorie op de traditionele VaMil~
EIA-lease leidt tot de conclusie dat het merendeel van het economische belang -
en dus het vermogen om afschrijvings- en investeringsfaciliteiten te benutten - de
lessor wordt ontnomen. Indien wordt gekozen voor het alternatief van de nieuwe
fiscale eigendomsleer - aangepaste leaseregelingen - dan gloort een gloedvol per-
spectief voor de VaMil-lease: de beperkende `koop op termijn-bepalingen' kunnen
op deze leasevorm niet meer worden losgelaten.
Open-calculatiecontracten bij autolease - activeringsleases - moeten beter dan
voorheen worden getoetst op hun operationele karakter. Als er al sprake is van ope-
rational lease, dan zal het belang bij de auto's volgens de nieuwe fiscale eigen-
domstheorie grotendeels op de balans van de lessee tot uitdrukking moeten worden
gebracht. Beperkt men zich in de toekomst tot het aanpassen van de leaseregeling,
dan zullen werkelijk operationele open-calculatiecontracten daarentegen leiden tot
activering van het gehele belang bij de leasemaatschappij.
Het is dan ook toegestaan om het negatieve restwaarderisico bij de lessee af te dek-
ken, mits hij dat risico afwentelt op de werknemer.
Het feit dat het zeker is dat de lessee het object van een technolease na afloop van
de vaste leaseperiode terugkoopt, staat er - anders dan wel werd aangenomen -
niet aan in de weg dat de lease kan worden beschouwd als een operationele active-
ringslease. Echter, omdat koopsom en leasetermijnen moeten zijn gebaseerd op
hetgeen wordt berekend in het zakelijk verkeer en omdat men bij het bepalen van
de afschrijvingskosten de huursom en de reële restwaarde in beschouwing moet
nemen, zal er met behulp van deze leasevorm weinig belastingvoordeel meer te
behalen zijn.
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Hoofdstuk 15

Winstneming bij financial en operational lease:
het toerekenen van de baten en de lasten aan de
verschillende jaren

1. INLEIDING

Het gaat in dit onderzoek niet alleen om de vraag wie fiscaal eigenaar is bij lease-
transacties. Evenzeer komt de vraag aan de orde: wat zijn de gevolgen voor de jaar-
winstbepaling wanneer een leasetransactie eenmaal is gekwalificeerd? Op welke
wijze worden de baten en de lasten uit hoofde van leasetransacties toegerekend aan
de verschillende jaren?

2. DE VERANTWOORDING VAN BATEN EN LASTEN BIJ
FINANCIAL LEASE

Bij financial lease activeert de lessee het leaseobject in zijn hoedanigheid van eco-
nomisch eigenaar, en wel tegen de contante waarde van alle nog te betalen leaseter-
mijnen. Er zijn geen speciale afschrijvingsmethoden geboden of verboden. Alles
hangt af van de aard van het object.
De lessor activeert het bedrag dat hij bij het verkrijgen van de juridische eigendom
voor het object heeft betaald, als vordering op de lessee. Aan de orde is de vraag
op welke wijze de lessor de rente op en de aflossing van die vordering verant-
woordt in zijn boeken. Hierbij zoeken we aansluiting bij de jurisprudentie omtrent
het fenomeen `winstneming bij huurkoop', de financieringsvorm die financial
lease tenslotte, ook volgens de Hoge Raad, het dichtst benadertl.
Huurkoop kende een bijzondere methode van winstneming, bekend als de `kost-
prijs-excedentmethode', gesanctioneerd bij arrest van 24 juni 1959, BNB

1 Arrest van 18 december 1991, BNB 1992I181~`:
"De kredieten in de vorm van financial lease komen in hoofdzaak overeen met de kredieten op basis van huur-
koop; zij onderscheiden zich daarvan doordat de kredietnemer niet door de enkele betaling van de verschul-
digde bedragen de eigendom verkrijgt van het goed voor de aankoop waarvan het krediet is verstrekt, doch na
betaling van de laatste termijn het recht heeft dit goed voor f 1,- te kopen."
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1959I307. Bij deze methode dragen ontvangen leasetermijnen pas bij tot de winst
als de lessor de kostprijs van het object in de leasetermijnen geheel vergoed heeft
gekregen. Uitstel van winstneming kon worden verklaard uit de toepassing van het
voorzichtigheidsbeginsel. Dit stond banken toe op een nogal afwijkende wijze -
namelijk: niet door het eventueel opvoeren van een debiteurenvoorzíening - reke-
ning te houden met de extra risico's van financiering door middel van huurkoop.
Van extra risico's was volgens de Hoge Raad sprake nu

"degenen, die van de mogelijkheid tot verkrijging van credieten zoals belang-
hebbende die verstrekt gebruik maken, tot de categorie van minder draag-
krachtigen plegen te behoren, (...)"

Bij arrest van 1 december 1982, BNB 1983~131~`, kwam vast te staan dat de kost-
prijs-excedentmethode (in casu in de vorm van het uitstellen van de winst tot het
moment waarop de hoofdsom van een persoonlijke lening werd terugontvangen)
niet kon worden toegepast op persoonlijke leningen die zonder onderpand werden
verstrekt met een looptijd van een tot vier jaar. Eerder haalde het hof een streep
door belanghebbendes rekening. De Hoge Raad overwoog:

"dat de omstandigheid, dat in andersoortige gevallen - met name bij de afwik-
keling van huurkoopcontracten en de financiering van afbetalingscontracten -
de door belanghebbende voorgestane wijze van winstberekening is toegestaan,
aan de juistheid van `s Hofs beslissing niet in de weg staat."

Bij Van der Geld2 kwam de vraag op waarom een huurverkoper - die misschien
wel met minder kredietwaardige debiteuren zaken placht te doen, maar die in elk
geval gedurende de looptijd van het contract de juridische eigendom van het object
had -

"normaliter een groter wanbetalingsrisico zou lopen dan de verstrekker van per-
soonlijke leningen."

Deze schijnbare inconsistentie kwam aan de orde in het arrest van 18 december
1991, BNB 1992~181 ~`. In de procedure die leidde tot dit arrest, werd de door een
bank gehanteerde kostprijs-excedentmethode bij huurkoopcontracten en financial
lease aan de kaak gesteld. Indachtig het arrest van 24 juni 1959, BNB 1959~307~
was het hof van oordeel dat het aan belanghebbende was

"te bewijzen dat zakelijk huurkoopkrediet en zakelijk leasekrediet

2 J.A.G. van der Geld, De methode van winstneming op persoonlijke leningen, WFR 1983~5603, blz. 1081.
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pleegt te worden verstrekt aan financieel minder draagkrachtigen en
daardoor bijzondere risico's met zich meebrengt. In dit bewijs is
belanghebbende niet geslaagd."

De Hoge Raad kon zich met dit oordeel verenigen. Vanaf 1993 is het bancaire
instellingen niet meer toegestaan de winst uit financial lease op een wijze te ver-
antwoorden die afwijkt van die welke wordt gehanteerd bij gewone kredietverle-
ning. Maar hoe wordt de winst nu eigenlijk genomen als een bank een rechttoe-
rechtaankrediet verstrekt? In hetzelfde arrest geeft de Hoge Raad aan dat in het
algemeen moet worden aangenomen dat de opbrengst van een verrichte levering of
een dienst in het kader van een onderneming naar goed koopmansgebruik tot uit-
drukking dient te worden gebracht uiterlijk op het moment waarop de levering of
de dienst ten uitvoer is gebracht. Met betrekking tot de vergoeding voor het verle-
nen van krediet

"brengt dit mee dat deze vergoeding, voor zover zij is bedongen in samenhang
met het verloop van de tijd gedurende welke het krediet wordt verstrekt, naar
gelang van dit tijdsverloop wordt genoten; daarbij is niet van belang of een
zodanige financieringsvergoeding berust op de kosten die aan de kredietverle-
ning zijn verbonden, dan wel strekt tot vergoeding voor het uit de kredietver-
strekking voortvloeiende vermogensbeslag.
Dit houdt in dat (...) goed koopmansgebruik in het algemeen meebrengt dat,
indien de terugbetaling van het krediet te zamen met de betaling van de finan-
cieringsvergoeding in gelijke maandelijkse termijnen plaatsvindt, de - als rente
aan te duiden - financieringsvergoeding die in elke termíjnbetaling is begrepen,
bij de ontvangst van die betaling op annuïteitsbasis - desgewenst globaal -
berekend, als gerealiseerd moet worden aangemerkt3."

De leasetermijn wordt dus annuïtair gesplitst in een aflossingscomponent en een
financieringsvergoeding. Die financieringsvergoeding bevat meer dan alleen een
vergoeding voor de door de leasemaatschappij verschuldigde rente. Zij bevat
tevens een winstopslag en een vergoeding voor acquisitie, incasso- en administra-
tiekosten, alsmede - voor zover het krediet met eigen vermogen is gefinancierd -
een vergoeding voor het vermogensbeslag. Ondanks het feit dat die financierings-

3 HofAmsterdam komt voorafgaand aan het arrest tot dezelfde slotsom: op basis van het algemene uitgangspunt
formuleert het hof- wat mij betreft meer gefundeerd, namelijk ook op het verband dat er bestaat tussen opbrengst
en daartegenover staande kosten - de regels voor winstneming bij financiering:

"In geval van kredietverlening met afbetaling in gelijke maandelijkse termijnen brengt goed koopmansgebruik
in het algemeen mede dat de vergoeding voor (betaalde) rente, kosten en winst die als rentebate is begrepen
in elke termijn, bij de ontvangst van de termijn als gerealiseerd wordt aangemerkt. De tegenprestatie voor de
dienst welke wordt vemcht (het uitlenen van geld) wordt immers naar rato van de tijdsduur en de hoogte van
het uitstaande bedrag berekend. Een en ander leidt er toe dat goed koopmansgebruik in het algemeen mee-
brengt de rentebate begrepen in elke termijn volgens een annuïteitenmethode te berekenen"
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vergoeding feitelijk bestaat uit al die elementen, wordt zij daarin voor fiscale doel-
einden niet uitgesplitst. De vergoeding voor acquisitiekosten als zodanig wordt dus
niet bij aanvang genoten, maar maakt deel uit van financieringsvergoeding die
annuïtair tot de winst bijdraagt. Datzelfde geldt voor de winstopslag en dat is wel
zo simpel. Immers, wie zou - ware dat theoretisch al wenselijk - een objectieve
verdeling kunnen aanbrengen tussen de rentevergoeding, de vergoeding voor
acquisitiekosten en de winstopslag?
Bestaat er na dit arrest duidelijkheid over het tijdstip waarop de financieringsver-
goeding in de breedste zin des woords fiscaal als winst moet worden verantwoord,
de vraag wanneer de lasten in verband met de kredietverlening het fiscale resultaat
mogen beïnvloeden, moet nog worden beantwoord. De bank die de kostprijs-exce-
dentmethode hanteerde, deed meer dan dat: zij bracht daarnaast de kosten nog ten
laste van de winst

"in het jaar van uitgaaf...."

De Hoge Raad stelt paal en perk aan de toepassing van het voorzichtigheidsbegin-
sel op het nemen van winsten en stemt in met het hanteren van het - in dit geval
voorzichtige - kasstelsel wat betreft de verantwoording van de financierings-
kosten. Nu er in de financieringsvergoeding geen onderscheid is te maken tussen
de vergoeding van rentekosten en overige kosten, staat goed koopmansgebruik toe

"deze kosten ten laste van de winst te brengen naar gelang zij worden gemaakt"4.

Over de betekenis van deze frase zou lang kunnen worden gediscussieerd. In het
bijzonder over de betekenis van het woord `gemaakt'. Betekent dit nu dat kosten
kunnen worden genomen in het jaar waarin ze zijn betaald - misschien was het dan
wel zo instructief geweest om dat woord hier dan ook te gebruiken - of gaat het in
casu toch meer over het nemen van kosten in het jaar waaraan ze moeten worden
toegerekend?
Het is een feit dat de bank in kwestie de kosten nam in het jaar waarin ze werden
hetaald. De rechter ziet geen aanleiding om die handelwijze als ongeoorloofd aan
te merken. Het voorzichtigheidsbeginsel - en niet te vergeten: het beginsel van de
eenvoud - resulteert op dit punt derhalve in het sanctioneren van het gebruikte kas-
stelsel. Ook de zinsnede

"Goed koopmansgebruik staat toe..."

wijst in die inrichting. Als een belastingplichtige iets wordt toegestaan, dan betreft

4 Met andere woorden: de uitkomst was misschien anders geweest als er wel een link had kunnen worden gelegd
tussen de lasten en de vergoedingen voor die lasten.
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dat altijd een hem welgevallige fiscale behandeling. En in dit geval kan dat niet
anders zijn dan een gesanctioneerde toepassing van het kasstelsel.
Het aldus toegestane systeem van opbrengst- en kostenverantwoording leidt bij
financial lease tot een fiscaal beeld waarin rentekosten - die in de loop van de tijd
zullen dalen - in ieder stadium van de looptijd ruimschoots zullen worden gecom-
penseerd door de financieringsvergoeding die annuïtair moet worden berekend.
Het voorzichtigheidsbeginsel komt aan de inkomstenkant voldoende tot uitdruk-
king in het feit dat, in het geval waarin twijfels bestaan omtrent de solvabiliteit van
de geldnemer, de bank de mogelijkheid heeft zonodig een debiteurenvoorziening
te vormen.
Afgezien van debiteurenverliezen kan een financial leasecontract slechts in uitzon-
deringsgevallen in het eerste jaar fiscaal verliesgevend zijn. Deze situatie doet zich
alleen voor indien het totaal van de winstopslagen in de financieringsvergoeding
geringer is dan de in het eerste jaar betaalde acquisitie- en rentekosten.

3. DE VERANTWOORDING VAN BATEN EN LASTEN BIJ
OPERATIONAL LEASE

3.1. Inleiding

Waar bij financial lease gedurende lange tijd onzekerheid bestond omtrent de wijze
waarop de baten in de fiscale winst moesten worden verantwoord, daar rijzen bij
operational lease de vragen met name bij de wijze waarop de lasten hun weg in de
fiscale jaarstukken vinden. De opbrengstverantwoording staat in mindere mate ter
discussie. De leasetermijn, de huursom, dient in zijn geheel tot de fiscale winst van
het jaar van facturering te worden gerekend. Wel is het goed te onderkennen dat
die maandelijkse leasetermijn weliswaar één bedrag is, maar dat dat ene bedrag -
net als bij financial lease - is samengesteld uit diverse in rekening gebrachte ver-
goedingen. Zo valt bij operational lease in de maandelijkse termijn een rentever-
goeding, een vergoeding voor afschrijvingskosten, een vergoeding voor het onder-
houd zomede een winstopslag te onderscheiden.
In het arrest van 8 september 1993, BNB 1994~92~` kwam de vraag aan de orde of
de leasemaatschappij een deel van de leaseopbrengsten mocht passiveren, als zijn-
de vooruitontvangen omzet. Door zo te handelen, trachtte de leasemaatschappij te
voorkomen dat zij de component van de leasetermijn die diende ter dekking van de
onderhoudskosten, geheel tot de winst moest rekenen, terwijl vaststond dat een
deel van de dekking zag op de in de toekomst stijgende en deels niet gedekte
onderhoudskosten.
Het hof is van oordeel dat er bij leasing sprake is van verschillende prestaties die
worden geleverd door de leasemaatschappij. Het verrichten van onderhoud is daar
één van. De vergoeding is vast, terwijl de onderhoudskosten stijgen. Het hof staat
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toe dat de leasemaatschappij hiermee rekening houdt

"door gedurende het eerste deel van de looptijd van het contract, wanneer nog
relatief weinig onderhouds- en reparatiewerkzaamheden behoeven te worden
verricht, een deel van de leasetermijnen als vooruitontvangen omzet te passive-
ren."

De staatssecretaris tekent beroep in cassatie aan en betoogt dat

"de leasetermijnen als tegenprestatie van tezelfdertijd geleverde prestaties wor-
den ontvangen, zodat van vooruitontvangen bedragen geen sprake is, en dat
verder ook geen feiten en omstandigheden zijn gebleken, die passivering van
enig bedrag rechtvaardigen."

De Hoge Raad casseert de uitspraak en oordeelt:

"Goed koopmansgebruik gebiedt (.. .) dat de opbrengsten van een in het kader
van een onderneming verrichte levering of dienst tot uitdrukking worden
gebracht uiterlijk op het tijdstip waarop de levering of dienst ten uitvoer is
gebracht. Met betrekking tot de vergoeding voor het leasen van een auto brengt
dit mee dat deze vergoeding wordt genoten naar gelang van het tijdsverloop van
het leasecontract. De uit een zodanig contract voortvloeiende kosten dienen in
aanmerking te worden genomen in het jaar waarin zij worden gemaakt"5.

Opbrengsten kunnen derhalve niet worden uitgesmeerd. Leasemaatschappijen
begrijpen na dit arrest het volledige bedrag van de in rekening gebrachte huurter-
mijnen in de winst.
Het arrest brengt de nodige pennen in beweging. In zijn noot onder BNB 1994~92~`
toont Aardema enig onbegrip voor de uitkomst van dit arrest:

"Belanghebbende kan haar standpunt eenvoudig schragen op vaste jurispruden-
tie ter zake van vooruitontvangen baten, waartegenover een passivering
gerechtvaardigd is in verband met nog te vervullen verplichtingen. Uit de veel-
heid van arresten vermeld ik hier als voorbeeld het zgn. Essopomp-arrest, HR
13 november 1957, BNB 1958I15~`, met noot van Hollander"

Ook Aardema ziet echter dat er verschil is tussen de prestaties en de daarvoor
bedongen vergoedingen in de eerder berechte gevallen (één dienst en één vergoe-

5 Ook hier wordt weer, net als in het arrest van 18 december 1991, BNB 1992I181', de cryptische term `gemaak-
te kosten' gebezigd. We mogen ervan uitgaan dat onder `gemaakte kosten' moet worden verstaan: `gedane uitga-
ven'.
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ding voor die dienst) en die van het onderhavige geval (een ondeelbare dienst en
een ondeelbare vergoeding)6. Hij legt er evenwel de nadruk op dat die dienst niet
geïsoleerd per maand of per jaar kan worden beschouwd, maar dat het hier een
dienst betreft over een driejaarsperiode.

"Een dergelijke dienst kunnen we niet straffeloos in drie moten snijden, indien
we ons realiseren dat de vergoeding voor die moot niet op zichzelf staat maar
onderdeel uitmaakt van de gehele vergoeding voor de totale driejarige dienst,
waarbij het onderdeel van de dienst en het onderdeel van de vergoeding niet
gelijkwaardig tegenover elkaar staan. Alsdan is er onvoldoende grond meer
aanwezig om te kunnen volhouden dat we voor de winstrealisatie de maande-
lijkse betaling als bate moeten beschouwen voor de dienst van die maand7."

De ene vergoeding is samengesteld uit verschillende deelvergoedingen voor ver-
schillende deelprestaties. Die verschillende deelvergoedingen en -prestaties zijn
niet goed op elkaar afgestemd. En wel zodanig dat goed koopmansgebruik zou
moeten vorderen dat daarmee rekening werd gehouden.
Hij ziet dan ook maar één bevredigende verklaring voor dit arrest: de toepassing
van het beginsel van de eenvoud.

"Het betreft hier immers een prestatie met een samengesteld karakter. Vanuit
een oogpunt van eenvoud - en ook het eenvoudsbeginsel is een element van
goed koopmansgebruik - zou er dan reden kunnen zijn een dergelijke samenge-
stelde prestatie niet met een ontleedmes te lijf te gaan en op elk deelaspect een
rechten-en-verplichtingen-analyse los te laten."

De indruk bestaat dat Aardema's onvrede mede wordt gevoed door de gedachte dat
belanghebbende commercieel een voorziening treft die fiscaal niet wordt geaccep-
teerd en nog wel op grond van goed koopmansgebruiks. Is de uitkomst van het
arrest voor Aardema theoretisch toch wat onbevredigend, voor belanghebbende ligt
zijns inziens een praktische oplossing binnen handbereik:

"Zij zou haar contract (...) kunnen ontbinden in een aantal deelcontracten, zoals
enerzijds de verhuur van de auto en anderzijds een onderhoudscontract over een
driejaarsperiode."

6 Zie ook zijn noot onder het arrest van 26 februari 1997, BNB 19971218c'.
7 Niet duidelijk is ofAardema zich op dat moment al realiseert dat de leasemaatschappij in de toekomst niet alleen
wordt geconfronteerd met een dekkingstekort op de onderhoudskosten, maar ook met een dekkingsoverschot op
de financieringskosten.
8 In het vervolg wordt duidelijk dat deze schets van de commerciële werkelijkheid niet volledig is. Commercieel
wordt de voorziening voor onderhoud ook gecompenseerd door het opvoeren van een negatieve voorziening ter

grootte van het bedrag waarmee de toekomstige renteontvangsten de toekomstige rentekosten overtreffen.
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Het staat overigens niet vast dat een dergelijke opsplitsing het gewenste resultaat
zal hebben. Er is ook jurisprudentie waaruit blijkt dat het tijdstip van winstneming
op het ene contract mede wordt bepaald door het bestaan van een ander contract.
Mogelijk is hierbij niet alleen van belang dat de overeenkomsten met elkaar in ver-
band staan, maar ook het feit dat de resultaten die uit de overeenkomsten voort-
vloeien in hoge mate zijn gecorreleerd. Gewezen kan worden op een uitspraak van
het Hof 's-Hertogenbosch9 ("bij de jaarlijkse winstbepaling volgens goed koop-
mansgebruik kunnen belanghebbendes pensioenverplichtingen niet los worden
gezien van de dekkingspolis") en op een uitspraak van het Hof 's-Gravenhagelo
("geen afschrijving op ontwikkelingskosten, zonder daarbij het mogelijk vervallen
van de aflossingsverplichting met betrekking tot het ontwikkelingskrediet in de
beschouwing te betrekken"). Nog sterker zien we dit standpunt terugkomen in het
Hedge-arrestll, waarin wordt aangegeven onder welke omstandigheden activa en
passiva gezamenlijk moeten worden gewaardeerd.
Aantrekkelijker is de suggestie om de verschillende diensten in verschillende ven-
nootschappen te doen verrichten, zodat saldering van de resultaten fiscaal onmo-
gelijk wordt. Het is overigens een misvatting dat dergelijke aanbevelingen in de
praktijk veel navolging vinden. De gemiddelde ondernemer laat zich niet in hoofd-
zaak leiden door de fiscale gevolgen van zijn handelen, maar door de commercië-
le gevolgen ervan.
Ook Verhagen12 doet enige suggesties voor de praktijk:

"Leasemaatschappijen zullen hun leasecontacten anders moeten inrichten. Zij
kunnen winsten spreiden door de leasetermijnen anders te calculeren: hetzij
door oplopende leasetermijnen, hetzij door contractueel vast te leggen dat
maandelijks een gedeelte van de te maken onderhoudskosten vooruitbetaald
wordt; dit gedeelte kan dan op de balans als transitoire post in het passief opge-
nomen worden."

Het zijn waardevolle suggesties, met name voor de leasemaatschappijen. Voor hun
klanten ligt dat anders. Oplopende leasetermijnen en transitorische passiva lachen
leasemaatschappijen dan wel toe, maar leiden in de eerste helft van de leaseperio-
de tot lagere lasten, respectievelijk transitoire activa bij de lessee.
De leasewereld reageert dan ook anders. Is het niet mogelijk het positieve verschil
tussen dekking en uitgaven als vooruitontvangen omzet te passiveren, over de
vraag of voor dit verschil een voorziening kan worden gevormd, heeft de rechter
zich in 1993 nog niet expliciet uitgelaten. Doen we niets met dit - met name in de

9 Hof `s-Hertogenbosch 29 augustus 1975, BNB 1976I101.
10 Hof `s-Gravenhage 28 augustus 1990, BNB l99U293.
I 1 HR 23 januari 2004, BNB 2004~214c'.
12 Aantekening bij arrest van 8 september 1993 (BNB L994192'), FED 1993~817.
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eerste helft van de leaseperiode optredende - verschil, dan zou het beeld kunnen
ontstaan dat, indien het vormen van de voorziening achterwege zou blijven, in het
eerste deel van de looptijd winst op het onderhoud zou worden verantwoord, ter-
wijl in het tweede deel van de looptijd een zeker verlies zou worden geleden op het
onderhoud. Goed koopmansgebruik zou het, bezien vanuit het perspectief van de
leasemaatschappijen, de ondernemer onder deze omstandigheden moeten toestaan
om de winst van het heden te matchen met het vooraf reeds in te schatten toekom-
stige verlies op het onderhoud. Hetzij via het vormen van een voorziening, hetzij
via een aanpassing van de gangbare lineaire afschrijvingsmethode.
ln dit hoofdstuk wordt in eerste instantie uitvoerig stilgestaan bij de argumenten
die de partijen hadden om de voorziening in stand te laten, dan wel niet te accep-
teren. Daarna wordt het arrest van de Hoge Raad besproken. Vervolgens komt de
vraag aan de orde hoe er bij operational lease op leaseobjecten moet worden afge-
schreven. In dat kader komt ook het door de Hoge Raad gegeven oordeel nadruk-
kelijk over het voetlicht.

3.2. De onderhoudskosten bij operational lease

3.2.1. Inleiding

Leasemaatschappijen brengen bij operational lease hun cliënten een maandelijks
gelijke leasetermijn in rekening. Deze bevat naast een vergoeding voor afschrij-
vings- en rentekosten ook een vergoeding voor onderhoudskosten. Daarenboven
wordt een winstopslag verdisconteerd in de leasetermijn. De vergoeding voor
onderhoudskosten maakt een telkens gelijkblijvend deel van de leasetermijnen uit.
De winstopslag is eveneens een vaste component van de leasetermijn. Ten slotte
blijft ook de vergoeding voor afschrijvings- en rentekosten tezamen jaarlijks gelijk.
Het is een annuïteit. De vraag is op welke wijze (de vergoedingen voor) de onder-
houdskosten de jaarwinst beïnvloeden.

Als voorbeeld nemen we een autoleasemaatschappij. Gestileerd kan het werkelijke
verloop van de onderhoudsuitgaven (1000~0) over de drie jaren die de vaste lease-
periode vormen, als volgt worden weergegeven (tussen haakjes is het dekkingsper-
centage vermeld):

jaar 1: 150~0 (33,3)
jaar 2: 390~0 (33,3)
jaar 3: 460~0 (33,3)

Wanneer wij aannemen dat het leaseobject gemiddeld per 1 juli van het eerste jaar
in lease wordt gegeven en in het vierde jaar op 30 juni wordt verkocht, ontstaat het

volgende beeld ( tussen haakjes is wederom het dekkingspercentage vermeld):
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jaar 1: So~o (16,7oro)
jaar 2: 340~0 (33,3oro)
jaar 3: 33oro (33,3oro)
jaar 4: 28oro (16,7oro)

In verband met bovenstaand kosten- en dekkingspatroon vormt de leasemaatschap-
pij aan de passiefzijde een onderhoudsvoorziening waarop de dekking wordt
gepassiveerd, terwijl de verrichte onderhoudsuitgaven daarop in mindering worden
afgeboekt. Per saldo geeft de voorziening per auto aan het eind van het jaar het
(negatieve) verschil weer tussen de totale toekomstige dekking van het onderhoud
en de werkelijk verwachte onderhoudsuitgaven.
Het antwoord op de vraag op welke wijze de (vergoedingen voor) onderhouds-
kosten de fiscale winst raken, kan niet worden gegeven zonder de overige compo-
nenten van de leasetennijn in beschouwing te nemen. Althans, commercieel laat
men dat niet na en het gaat niet aan zo'n signaal fiscaal te veronachtzamen.
Daarom wordt hierna eerst toegelicht op welke wijze de lessor de (samenstellende
delen van de) leasetermijn commercieel behandelt.
Allereerst bespreek ik de vaste vergoeding voor rente- en afschrijvingskosten teza-
men - de annuïteit - die de lessor in rekening brengt als dekking voor rentekosten
en waardevermindering. Ter toelichting diene het volgende voorbeeld.

Leaseobject: een personenauto met een kostprijs van ~ 30.000,-, restwaarde
nihil, rentepercentage So~o. Voor de eenvoud gaan we ervan uit dat de leaseter-
mijn eenmaal per jaar, eind december wordt betaald. Welke bedragen worden
nu jaarlijks betaald aan de leasemaatschappij en hoe is dit bedrag samenge-
steld?

De manier om een annuïteit te berekenen is in stappen als volgt:

1- (1,05)3
X~`

1-1,05

1- 1,1576
X~`

1-1,05

- 30.000

- 30.000

- 0,1576
X~` - 30.000

- 0,05

X~` 3,1520 - 30.000
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Hierbij is X het bedrag van de eerste aflossing, dan wel de vergoeding voor de
afschrijving.
Uit bovenstaande berekening blijkt dat X gelijk is aan ~ 9.516,26. De eerste ren-
tetermijn is ~ 1.500,- (So~o~` ~ 30.000,-: er wordt immers pas betaald aan het einde
van het jaar). De totale leasetermijn in jaar 1 is vervolgens:

Jaar 1

Vergoeding voor afschrijving ~ 9.516,26
Rente tr 1.500;

Totaal ~ 11.016,26

De samenstelling van de tweede termijn is als volgt te bepalen: voor de vergoeding
voor afschrijving wordt het bedrag van de eerste aflossing met 1,05 vermenigvul-
digd omdat in het vaste bedrag dat in drie jaar wordt betaald, in de tweede termijn
0,05~` ~ 9.516,26 minder rente zit, nu dit bedrag reeds in jaar 1 is `afgelost'.
De vergoeding voor afschrijving in jaar 2 is dan ~ 9.516,26 ~ 1,05 - é 9.992,07.
De rente (So~o over f 30.000 minus ~ 9.516,26) is dan So~o ~` ~ 20.483,74 en komt op
~ 1.024,19.

Jaar 2

Vergoeding voor afschrijving ~ 9.992,07
Rente ~ 1.024,19

Totaal ~ 11.016,26

De derde termijn ten slotte heeft de volgende samenstelling. De vergoeding voor
afschrijving bedraagt ~ 9.516,26 ~` I,OS ~ 1,05 -~ 10.491,68. De rente is So~o ~`
(~ 30.000 -~- ~ 9.516,26 -~- ~ 9.992) is ~ 524,58.

Jaar 3:

Vergoeding voor afschrijving ê 10.491,68
Rente ~ 524,58

Totaal ~ 11.016,26

Samengevat:

De leasetermijn bedraagt ê 11.016,26 per jaar. De onderverdeling voor afschrijving
en rente is als volgt:
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Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Vergoeding voor afschrijving ~ 9.516,26 ~ 9.992,07 ~ 10.491,68
Rente [r 1.500,- [r 1.024,19 ~ 524,58

Totaal ~ 11.016,26 ~ 11.016,26 ~ 11.016,26

Zoals we al eerder constateerden, ziet de leasemaatschappij zichzelf in eerste
instantie als financieringsmaatschappij. Het realiseren van een rentemarge is haar
primaire doelstelling. Doet men aan operational lease, dan zijn er naast rente wel-
iswaar nog andere winstbronnen - boekresultaten op leaseobjecten (of afschrij-
vingsresultaat) en winst op het onderhoud - doch die zijn van ondergeschikt belang
vergeleken bij de rente.

In de commerciële jaarrekening draait alles om een zo reëel mogelijke benadering
van het financieringsresultaat. Een mogelijk resultaat op afschrijving komt pas tot
uitdrukking in het jaar waarin het leaseobject wordt verkocht. Commercieel toont
men in de jaarrekening daarom niet zozeer het resultaat op afschrijving, maar het
resultaat van de financieringscomponent. Behalve boekwinsten bij verkopen wordt
geen resultaat op afschrijving getoond. Dit in schril contrast met het financierings-
resultaat dat jaarlijks zo secuur mogelíjk wordt benaderd, want daarmee toont de
leasemaatschappij haar werkelijke performance. In eerste instantie lijkt het daar
overigens niet op.
In jaar 1 bijvoorbeeld valt van de ontvangen leasetermijn van ~ 11.016,26 een
bedrag van ~ 10.000 weg tegen de lineaire afschrijvingskosten. Hiermee wordt
voorkomen dat een resultaat op afschrijving moet worden getoond in de jaarreke-
ning. Het gevolg hiervan is dat nog maar !r 1.016,26 kan worden gezien als rente-
opbrengst. Dit zou betekenen dat de leasemaatschappij in het eerste jaar een ver-
lies van 0 483,76 moet tonen op haar financieringsactiviteiten. Haar werkelijke
rentelasten bedragen immers ~ 1.500,-. Ook in jaar 2 moet men om deze reden een
verlies tonen, namelijk de rentekosten ad tr 1.024,19 tegenover wederom een ren-
teopbrengst van ~ 1.016,26. Dit terwijl duidelijk is dat men in jaar 3, wanneer ook
~ 10.000,- van de leasetermijn wordt toegerekend aan de afschrijvingen, een grote
financieringswinst kan tonen omdat in dat jaar slechts een bedrag van 0 524,58 aan
rentekosten staat tegenover de renteopbrengst van ~ 1.016,26.
Om het financieringsresultaat realistischer te maken neemt de leasemaatschappij
een negatieve voorziening op ter grootte van het toekomstige dekkingsoverschot
op rente, genaamd de interestbuffer. Het is het rentebedrag waarvan men (behou-
dens debiteurenverliezen) mag aannemen dat het in de toekomst kan dienen ter
compensatie van het huidige dekkingstekort. Commercieel wordt dan ook de vol-
gende boeking gemaakt:
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interestbuffer ~ 483,74
a~ opbrengst ~ 483,74t3

Het opvoeren van een interestbuffer op de debetzijde van de balans is overigens
maar één van de vele methoden waarop de (rente)winst in positieve zin kan wor-
den bijgesteld. In de praktijk verhoogt men ook wel de boekwaarde van de activa
met het bedrag van ~ 483,74, daarmee in feite de afschrijving corrigerend van line-
air naar annuïtair. Sommige autoleasemaatschappijen schrijven dan ook gewoon
annuïtair afl4. Welke methode men in de commerciële praktijk ook volgt: het resul-
taat is hetzelfdels. De `gecreëerde' rentedekking wordt gematcht met de rente-
kosten. In feite komt deze commerciële wijze van resultaatverantwoording overeen
met de praktijk zoals die dwingend door de rechter is voorgeschreven1ó bij finan-
cial lease, een praktijk waarin een financieringsvergoeding

"...voor zover zij is bedongen in samenhang met het verloop van de tijd gedu-
rende welke het krediet wordt verstrekt, naar gelang van dit tijdsverloop wordt
genoten;. . ."

Tot zover de behandeling van de rentecomponent in de leasetermijn. Om een even-
wichtig oordeel te kunnen vellen over de fiscale behandeling van die leasetermijn,
neem ik nu die andere belangrijke component in beschouwing: de (dekking van)
onderhoudskosten. In dat kader wordt het eerder uitgewerkte voorbeeld verder uit-
gebreid.
De lessor houdt nu niet alleen rekening met rente- en afschrijvingskosten, maar
ook met onderhoudskosten. Hij heeft gecalculeerd dat de onderhoudskosten in de
driejarige periode ~ 4.110,- bedragen. Tevens verwacht hij dat deze kosten als volgt
over de jaren zijn te verdelen:

jaar 1: E 800,-
jaar 2: E 1.370,-
jaar 3: E 1.940,-

13 Bij het bepalen van dit bedrag is afgezien van het feit dat de leasemaatschappij doorgaans in de leasetermijn

een hoger rentepercentage hanteert dan de fundingrente. Dit betekent dat men in werkelijkheid hier een hoger inte-
restbedrag activeert, waardoor er ook daadwerkelijk een rentemarge in het eerste jaar kan worden getoond.
14 Toegepast op het voorbeeld houdt dit in dat de lessor in het eerste jaar commercieel f 9.516,26 afschrijft, het-

geen E 483,74 lager is dan de lineaire afschrijvingskosten van f 10.000.15 Het aardige van deze exercitie is dat

de correctie kan worden beschouwd als het naar voren halen van toekomstige rentewinst - namelijk in het geval
waarin de leasemaatschappij uitgaat van lineaire afschrijvingskosten die ook lineair worden gedekt uit de leaseter-

mijn - maar eventueel ook als het naar voren halen van afschrijvingswinst. Als we ervan uitgaan dat de werke-

lijke rentekosten worden gedekt door de rentecomponent in de leasetermijn, dan ontstaat er in het eerste jaar een
tekort aan dekking op de afschrijvingskosten. Dit tekort kan weer worden gedekt uit het dekkingsoverschot dat

zich later voordoet. Al naar gelang de uitgangspositie - een tekortschietende dekking van rente- dan wel afschrij-

vingskosten - haalt de lessor het dekkingsoverschot op rente- of afschrijvingskosten naar voren.
i6 HR 1 december 1982, BNB 19831131'.
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De rentekosten bedroegen zoals eerder al aangegeven

jaar l: ~ 1.500,-
jaar 2: ~ 1.024,19
jaar 3: ~ 524,58

Ik zie in dit voorbeeld af van overige kosten, zoals houderschapsbelasting en der-
gelijke, aangezien deze kosten elk jaar gelijk zijn en hierdoor geen dekkingsover-
schot of -tekort vertonen. De totale kosten van dit contract bedragen daarmee:

kostprijs auto é 30.000;
onderhoudskosten é 4.110;
financieringskosten E 3.048,77

totale kosten ~ 37.158,77

Per jaar betekent dit een leasetermijn van tr 37.158,7713 -~ 12.386,26. De lessor
zal vervolgens, afhankelijk van het gewenste rendement, hierbij nog een manage-
mentfee van bijvoorbeeld ~ 1.200,- per jaar in rekening brengen. In feite geefr de
fee een gedeelte van de winstmarge van de lessor weer. Deze fee wordt voor de
eenvoud in het voorbeeld verder niet verwerkt. Ditzelfde geldt voor de winstmar-
ge op de rentekosten die de lessor berekent.

De leasetermijn ad E 12.386,26 per jaar is als volgt samengesteld:

onderhoudskosten ê 4.110; ~ 3- E 1.370;
afschrijvingskosten f 30.000; I 3- E 10.000;
rentekosten ~ 3.048,7713 - ~ 1.016,26

totaal ê 12.386,26

Aan het einde van het eerst jaar vertonen de commerciële balans en de winst- en
verliesrekening van de leasemaatschappij in de praktijk het volgende beeld:

debet

Auto E 20.000
Kas ~ 5701g

credit

Onderhoudsvoorz. E 57017

18 E 1.370 opbrengsten voor onderhoud minus E 800; kosten voor onderhoud in jaar 1.
17 F I.370 opbrengsten voor onderhoud minus f 500; kosten voor onderhoud in jaar I.
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Winst- en verliesrekening (ongecorrigeerd) einde jaar 1

Verlies

Afschrijvingskosten ~ 10.000
Rentekosten ~ 1.500

Winst

Opbrengst uit lease ~ 11.016,26 19
Verlies ~ 483,74

totaal ~ 11.500 Totaal ~ I1.500

Zoals hiervoor is aangegeven, worden de balans en de verlies- en winstrekening
voor commerciële doeleinden nog gecorrigeerd om het financieringsresultaat rea-
listischer en aanschouwelijker te maken. De journaalpost luidt:

interestbuffer ~ 483,74
a~ nog te ontvangen interest ~ 483,74

Het geheel overziend, komt men tot de conclusie dat de leasemaatschappij - om
het resultaat aan het juiste jaar toe te rekenen - rentevergoedingen naar voren haalt
en de al gerealiseerde dekking voor onderhoudskosten doorschuift naar latere
jaren. Deze handelwijze is correct. Indien de lessor namelijk geen onderhouds-
voorziening vormt, zou hij in het eerste jaar meer winst laten zien, terwijl hij in de
loop van de leaseperiode zou worden geconfronteerd met een even groot verlies.
Iets dergelijks geldt voor de financieringskosten. Als gevolg van de keuze voor de
gelijke leasetermijnen, weet de lessor dat de financieringskosten in het eerste jaar
hoger zijn dan in het laatste jaar. Net als bij de onderhoudskosten neemt hij dus een
- in dit geval negatieve - voorziening op, de interestbuffer.

De commerciële balans en verlies- en winstrekening zien er aan het einde van jaar
1 dan als volgt uit.

debet ~ credit

auto ~ 20.000
Interestbuffer ~ 483,74

Onderhoudsvoorz. ~ 570
Lening ~ 20.000

19 Deze opbrengst bestaat uit E 10.000,- vergoeding voor afschrijvingen en f 1.016,26 rentekostenvergoeding.
Zowel commercieel als fiscaal boekt men het resterende gedeelte van de leasetermijn (namelijk f 1.370,-) direct
naar de balans op de onderhoudsvoorziening. Vervolgens vermindert men deze onderhoudsvoorziening met de
gemaakte onderhoudskosten in jaar l.
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verlies

Afschrijvingskosten ~ 10.000
Rentekosten ~ 1.500

winst

Leaseopbrengst ~ 11.016,26
Te ontvangen interest ~ 483,75

totaal ~ 1 I.500 totaal ~ 11.500

Tot zover de commerciële gedragslijn. Fiscaal handelt men anders. Fiscaal creëert
de leasemaatschappij weliswaar ook een onderhoudsvoorziening, maar nu brengt
zij op die voorziening voor toekomstige onderhoudsverliezen geen correctie aan in
verband met de toekomstige dekkingsoverschotten op de rentekosten. Of, in ande-
re varianten: laat zij na een rentebuffer op te voeren. Of, weer anders: zij ziet ervan
af de boekwaarde van de auto's te verhogen ten teken van het feit dat men com-
mercieel in feite annuïtair afschrijft. Kortom, de lessor houdt fiscaal geen rekening
met een toekomstig voordeel dat op twee manieren kan worden geduid: meestal als
dekkingsoverschot op rentekosten, maar soms ook als dekkingsoverschot op de
afschrij vingskosten.

Als dit mogelijk is, wordt duidelijk dat de methode van winstneming bij operatio-
nal lease een stuk voorzichtiger is dan die bij financial lease, waarbij door toedoen
van de Hoge Raad opbrengsten en kosten inmiddels volledig moeten worden
gematcht.

Het is de vraag of bij operational lease het verschil tussen de commerciële en de
fiscale winstberekening aanvaardbaar is. Ziet men de commercieel aangebrachte
winstbijtelling als een methode om de afschrijving van lineair tot annuïtair com-
mercieel te maken, dan kan men een dergelijke aanpassing fiscaal haast niet ver-
langen. Een annuïtaire afschrijving kan immers normaliter niet worden afgedwon-
gen, zeker niet waar het buiten discussie is dat lineaire afschrijving op personen-
auto's is toegestaan.
Wanneer de methode van winstneming ter discussie wordt gesteld, richt de
Belastingdienst zijn pijlen dus niet op de afschrijvingsmethodiek, maar op het feit
dat er een onderhoudsvoorziening wordt opgevoerd waarbij de leasemaatschappij
louter acht slaat op het dekkingstekort op het onderhoud en het dekkingsoverschot
op de rentekosten fiscaal veronachtzaamt.

3.2.2. De aanloop naar een nieuwe procedure met betrekking tot een passiefpost
in verband met onderhoudskosten

Een discussie over een passiefpost in verband met stijgende onderhoudskosten bij
een leasemaatschappij is niet uniek. De Hoge Raad gaf in het hiervoor gememo-
reerde arrest van 8 september 1993, BNB 1994~92~`, al aan dat een gecreëerde pas-
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siefpost voor toekomstig onderhoud moest worden toegevoegd aan de fiscale
winst. Het gaat niet aan een component uit een leasetermijn te lichten en daarvan
te beweren dat die is vooruitbetaald, of te stellen dat een bepaald onderdeel van de
leasetermijn een vergoeding is voor in de toekomst te maken kosten. Een leaseter-
mijn is voor het gehele bedrag een vergoeding voor een dienst die in de winst tot
uitdrukking moet komen, uiterlijk op het tijdstip waarop de dienst ten uitvoer is
gebracht.
Is de weg van het passiveren van een deel van de opbrengst afgesneden, over de
mogelijkheid om ter zake van in de toekomst stijgende kosten een voorziening te
vormen, lijkt daarmee nog niets gezegd. Anders dan ten aanzien van degressief
afschrijven en het waarderen op lagere bedrijfswaarde - stellingen die werden ver-
worpen door het hof - heeft belanghebbende niet gerept in de procedure die leid-
de tot BNB 1994~92~` over het vormen van een voorziening. De Hoge Raad oor-
deelt:

"De uit een zodanig contract voortvloeiende kosten dienen in aanmerking te
worden genomen in het jaar waarin zij worden gemaakt."

Wat daar precies mee wordt bedoeld, werd hiervoor al geanalyseerd bij de bespre-
king van het arrest van 18 december 1991, BNB 1992~181 ~`, aangaande de winst-
berekening bij financial-leasecontracten. Onder `gemaakte kosten' moet in casu
worden verstaan `betaalde kosten'. De onderhoudskosten bij ter beschikking
gestelde bedrijfsmiddelen kunnen de winst niet eerder drukken dan in het jaarvan
betaling. Ondanks dit in veel opzichten duidelijke signaa120 wordt de vraag naar
het effect van de stijgende onderhoudskosten andermaal voorgelegd aan de rech-
ter. Nu niet in de vorm van een voorstel om een (transitoire) passiefpost op te voe-
ren voor vooruitontvangen omzet, maar in de vorm van de suggestie een voorzie-
ning ex artikel 9 Wet IB te vormen.
In de beslissing om het probleem opnieuw voor te leggen, zal het arrest van de
Hoge Raad van 26 februari 1997, BNB 1997~218c~`, zeker een rol hebben gespeeld.
Wellicht is dat arrest er de oorzaak van dat leasemaatschappijen de kans aanwezig
achtten dat de Hoge Raad zou terugkeren op zijn in BNB 1994~92~ gezette schre-
den.
In de casus waarover de rechter op 26 februari 1997 oordeelde, sloot een vracht-

20 Belanghebbende in het eerdere geschil heeft niet gesteld dat er een voorziening ex artikel 9 Wet IB kon wor-
den gevormd. Het laat zich echter niet goed denken dat de Hoge Raad, op basis van hetzelfde feitencomp(ex, thans
een passiefpost zou accepteren ter zake van een onderhoudsverplichting. Omdat de post `vooruítontvangen omzet'
dezelfde basis heeft als de gevraagde onderhoudsvoorziening, stond het de Hoge Raad vrij, sterker nog, zou hij
ertoe zijn overgegaan - indien een passiefpost als later door een andere leasemaatschappij bepleit, zijn instem-
ming zou hebben gehad - de uitspraak van het hof in stand te laten. Het laat zich immers niet goed denken dat de
Hoge Raad een op zich juiste uitspraak van een hof zou vemietigen omdat dat hof niet de juiste azgumenten heeft
gebruikt.
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wagendealer regelmatig onderhoudscontracten af inet transportondernemers.
Hierbij verplichtte hij zich onderhoud te verrichten tegen een in principe vaste
maandelijkse betaling. De verrichte betalingen werden geboekt op een onder-
houdsvoorziening, terwijl de betaalde onderhoudskosten werden afgeboekt van die
voorziening. Het saldo van de onderhoudsvoorziening gaf dus het bedrag aan van
de naar verwachting nog te maken onderhoudskosten, waarvoor reeds wel een ver-
goeding was ontvangen.
De inspecteur verwijst in zijn verweer naar het eerder besproken arrest van 8 sep-
tember 1993, BNB 1994~92~, waarbij de Hoge Raad het niet volgens goed koop-
mansgebruik achtte dat een autoleasemaatschappij het verschil tussen de dekking
van onderhoudskosten en de werkelijke onderhoudskosten als `vooruitontvangen
omzet' passiveert. In het geval van de vrachtwagendealer blijkt passivering daar-
entegen wel degelijk te rechtvaardigen. Met het hof is de Hoge Raad van oordeel
dat het verrichten van onderhoud - in tegenstelling tot het bedrijven van verhuu-
ractiviteiten - geen zogenoemde `doorlopende prestatie' is:

"Indien een ondernemer een vergoeding ontvangt, die - anders dan in het voor-
noemd arrest besliste geval - niet ten volle betrekking heeft op reeds geleverde
prestaties, doch mede in de toekomst nog te verrichten prestaties betreft, staat
goed koopmansgebruik toe ter zake van het aan de toekomstige prestaties toe te
rekenen deel van de vergoeding een voorziening te vormen en aldus de met
laatstbedoelde prestaties te behalen winst pas te verantwoorden naarmate deze
worden verricht."

De hele vergoeding voor de toekomstige prestaties, dus inclusief de winstopslag,
kan worden gepassiveerd.
Het is dus van grote betekenis hoe `de overeengekomen te leveren prestatie' moet
worden gedefinieerd. Is de prestatie `verhuur', dan wordt er iedere dag van de
overeengekomen contractduur een identieke prestatie geleverd. Er is geen aanlei-
ding een deel van de vergoeding toe te rekenen aan andere dan inmiddels gelever-
de prestaties. Er blijft als het ware voor `toekomstige prestaties' niets over, en er
kan derhalve niets worden gepassiveerd. Als de overeengekomen prestatie bestaat
uit het verrichten van periodiek onderhoud dat in het begin van de contractperiode
minder noodzakelijk is dan in het verdere verloop - de prestatie wordt in de loop
van de tijd dus groter - dan staat vast dat de gelijkblijvende vergoeding een com-
ponent bevat die ziet op toekomstige prestaties. Passivering past dan met name
binnen het realiteitsbeginsel van goed koopmansgebruik.
Geeft de zekerheid rond de fiscale behandeling van de vergoeding voor onder-
houdskosten van de vrachtautodealer ons ook zekerheid omtrent de wijze waarop
de (vergoeding voor) onderhoudskosten moeten worden verwerkt in de fiscale jaar-
rekening van (auto)leasemaatschappijen?
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3.2.3. De rechter, de autoleasemaatschappijen en de voorziening voor onder-
houdskosten

De casus is volledig vergelijkbaar met die van BNB 1994~92~`. De fiscus gaat weer
voor dezelfde uitkomst - het elimineren van de opgevoerde passiefpost in verband
met nog te maken doch reeds gedekte onderhoudskosten - maar wil eveneens dui-
delijk maken dat het beoogde resultaat ook zou moeten worden verkregen indien
de rechter het leasen niet zou zien als een doorlopende prestatie. Kortom, de fiscus
trekt zich de kritiek van Aardema aan, die de uitkomst van BNB 1994~92~` alleen
uit het beginsel van de eenvoud kan aanvaarden. En een stelsel van jaarwinstbere-
kenen afdwingen enkel op grond van het beginsel van de eenvoud is, hoewel vol-
gens Aardema2l

"ook het eenvoudsbeginsel (...) een element van goed koopmansgebruik (is)",

voor alle betrokkenen weinig bevredigend.

Wat zou het gevolg zijn als wij - om met Aardema te spreken -"de samengestel-
de prestatie wel met een ontleedmes te lijf gaan en op elk deelaspect een rechten-
en-verplichtingen-analyse loslaten"? Wat is de uitkomst als er wordt gekeken naar
de achterliggende berekeningen, de opbouw van de leasetermijn? De leasemaat-
schappij heeft de hoogte van de financieringslasten berekend, heeft de restwaarde
en de onderhoudskosten ingeschat en heeft bepaald hoe groot de winstopslag moet
zijn. Met die wetenschap in het achterhoofd is de leasetermijn bepaald. En die
vaste leasetermijn is eigenlijk een verzameling wisselende vergoedingen voor die
verschillende kostencomponenten.

Op basis van de algemene voorwaarden kan worden gesteld dat uit de leaseover-
eenkomst volgt

~ dat de lessor de auto op leasebasis ter beschikking stelt aan de lessee, en
~ dat de lessee de te zijner beschikking gestelde auto's in gebruik neemt voor

de overeengekomen periode en tegen de periodieke betalingen.

Uit de overeenkomst vloeien voor de lessor zowel rechten (op leasetermijnen) als
verplichtingen (tot ter beschikking stellen) voort. Op de balans van de lessor wordt
de desbetreffende auto geactiveerd, terwijl op de passiefzijde het eigen en vreemd
vermogen staat vermeld waarmee het nieuwe activum wordt gefinancierd. Voor het
overige heeft de overeenkomst vooralsnog geen effect op de balans.

"Strikt genomen, zou elke door een bedrijf aangegane overeenkomst gesplitst

21 Zie de noot van Aardema onder het arrest van 8 september 1993, BNB 1994~92'.
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moeten worden in een recht enerzijds en een verplichting anderzijds. (...) Het
splitsen van een dergelijke overeenkomst in rechten en plichten, hoezeer ook
door sommige bedrijfseconomen aanbevolen, zal gewoonlijk in strijd met de eis
van de eenvoud zijn. Een uitzondering treedt echter op indien het recht een bij-
zondere waarde krijgt (HR 23 januari 1957, BNB 1957~68~`). Dit lijkt ons niet
slechts het geval bij het huurrecht in genoemd arrest en het pandrecht in HR 21
mei 1958, BNB 1958~213 - waar grote investeringen door de rechthebbenden
waren verricht - doch overal waar werkelijk belangrijke waardedivergenties
optreden (...)22."

De jurisprudentie lijkt dat laatste inderdaad te bevestigen. Illustratief daarvoor is
HR 22 december 1993, BNB 1994~121c~`. Een aannemer heeft op een project inge-
schreven. Hij blijkt de laagste inschrijver te zijn. Er is zelfs sprake van een voor-
gecalculeerd verlies. De Hoge Raad is van oordeel dat de inschrijving een rechts-
verhouding doet ontstaan waaruit wederzijds rechten en verplichtingen voortvloei-
en. Indien een behoorlijke kans bestaat dat bedoelde rechtsverhouding leidt tot een
verlies, handelt belanghebbende niet in strijd met goed koopmansgebruik door een
voorziening te treffen ter zake van dat voorgecalculeerde verlies.
Het betreft hier een voorziening voor het saldo van het verlies dat voortvloeit uit
de inschrijving, de rechtsverhouding.
Het bovenstaande indachtig komt de vraag op of leasemaatschappijen ten aanzien
van hun operational-leasecontracten een voorziening kunnen vormen. Dat zou dan
mogelijk zijn indien op balansdatum duidelijk is dat uit de rechtsverhouding13 - de
leaseovereenkomst - een voorzienbaar verlies voortvloeit. Dat wordt echter niet
beweerd door de leasemaatschappij. Zij constateert slechts dat een onderdeel van
de leaseovereenkomst - de onderhoudsverplichting met het daarbij behorende
onderdeel van de leasetermijn - op de balansdatum verliesgevend is. De leaseover-
eenkomst als geheel genomen, is echter op geen enkele datum voorzienbaar ver-
liesgevend. Een voorziening lijkt derhalve niet op zijn plaats.

Leasemaatschappijen sluiten geen overeenkomst waaruit enerzijds een onder-
houdsverplichting voortvloeit en anderzijds het recht op een vergoeding voor die
onderhoudskosten. Zij sluiten leaseovereenkomsten af waarbij een auto ter
beschikking wordt gesteld tegen een periodieke betaling. Dat ter beschikking stel-
len brengt veel verschillende kosten met zich die - niet gespecificeerd voor de les-
see - in beginsel alle moeten worden teruggevonden in de som van de leasetermij-
nen. Wat de leasemaatschappij eigenlijk bepleit in de procedure, is dat de leaseter-
mijn - voor de heffing van vennootschapsbelasting - moet worden opgesplitst in

22 Brull, Zwemmer en Cornelisse, Goed koopmansgebruik, Fed's Fiscale brochure, vijfde druk, blz. 56.
23 Sinds het Baksteen-arrest (HR 26 augustus 1998, BNB 19981409c' is zelfs de rechtsverhouding geen vereiste
meer.
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een aantal aparte vergoedingen en waartegenover verschillende verplichtingen
staan. Iedere vergoeding en de daarbij behorende deelverplichting moeten in
samenhang met elkaar op hun eigen fiscale merites worden beoordeeld. In de prak-
tijk komt het er dan op neer dat

~ zowel de onderhoudskosten als de dekking daarvan via de voorziening voor
onderhoudskosten loopt. Het saldo heeft het toekomstige dekkingstekort aan;

~ de gelijkblijvende vergoeding van rentekosten en afschrijving in de winst
valt, terwijl de werkelijke rente- en lineair bepaalde afschrijvingskosten
eveneens terstond de winst raken: per saldo ontstaat dan - met name in het
eerste jaar - een fiscaal verlies;

~ de winstopslag voor het onderhoud in jaarlijks gelijke bedragen tot de winst
wordt gerekend.

Redenerend vanuit de visie van de leasemaatschappij zou de aannemer die belang-
hebbende was in het geschil leidend tot het arrest van 22 december 1993, BNB
1994I121 c~`, het voorgecalculeerde verlies bij inschrijving kunnen splitsen in bij-
voorbeeld een groot verlies op de bouw van een pand en een - nog niet in aanmer-
king te nemen - winst op de aanleg van de parkeerplaats. De Hoge Raad sanctio-
neert echter slechts een voorziening tot het lage niveau van het verlies.saldo.
Ook uit andere jurisprudentie volgt dat het niet aangaat een ontvangen of betaalde
vergoeding in het kader van één overeenkomst nader uit te splitsen en toe te reke-
nen aan achterliggende zaken. Koopt men alleen aandelen, dan is er niet een deel
toe te rekenen aan de overgenomen bedrijfsmiddelen en een ander deel aan de
betaalde goodwi1124. Koopt men aandelen tegen een prijs waarin tevens een
schadevergoeding voor winstderving is besloten, dan rekent de Hoge Raad de ge-
hele aankoopprijs - inclusief de schadevergoeding - tot de opbrengst van de aan-
delen25.

Het aanvaarden van de splitsingsgedachte zou overigens leiden tot opzienbarende
mogelijkheden om winsten uit te stellen en verliezen te nemen, dus als het ware tot
het rendabel maken van de asymmetrie van goed koopmansgebruik.
Wanneer een leasemaatschappij bij het bepalen van de fiscale jaarwinst aan de
opbouw en uitsplitsing van de huuropbrengst wel betekenis mag toekennen, dan
zal zij erop kunnen wijzen dat alle componenten een al dan niet gelijkblijvend aan-
deel in iedere leasetermijn hebben. Niemand kan dat overigens verifiëren: de les-
see heeft van de verdeling geen weet, want hij ziet enkel het eindresultaat van zijn
onderhandelingen: de periodiek verschuldigde leasetermijn. Zouden wij fiscaal een
dergelijke voorcalculatie moeten volgen, dan zouden leasemaatschappijen naar

24 HR 24 september 1975, BNB 1976I184'.
25 Hof Amsterdam 30 december 1993, opgenomen in het arrest van de Hoge Raad van 13 maart 1996, BNB
1996~366c'.
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willekeur - zonder dat hen dat commercieel iets uitmaakt26, doch wel op een wijze
die hen fiscaal het meeste profijt brengt - de maandelijkse leasetermijn kunnen
onderverdelen in subvergoedingen waarvan de ene aanvankelijk relatief hoog
wordt gehouden, terwijl andere aanvankelijk relatief laag worden vastgesteld.
Rekening houdend met de asymmetrie van goed koopmansgebruik wordt het dan
mogelijk dat toekomstige verliezen op een bepaalde component reeds kunnen wor-
den genomen, terwijl de - daarmee corresponderende, maar daarmee niet in ver-
band te brengen - winst op een andere component nog niet behoeft te worden
genomen. Bijvoorbeeld: de leasemaatschappij calculeert een onvoldoende dekking
op het onderhoud en een zeer ruime dekking op de rentekosten. Als we die onder-
verdeling fiscaal zouden moeten volgen, kan de leasemaatschappij een verlies
nemen op dat toekomstige dekkingstekort, terwijl zij uiteraard geen rekening hoeft
te houden met de toekomstige winst op de financiering.
Een dergelijk stelsel van winstneming - met zijn willekeurige uitkomsten - is in
strijd met goed koopmansgebruik.
Ook het arrest van 13 november 1991, BNB 1992~109~` vormt een goede illustra-
tie van het bovenstaande. "Is het toegestaan", zo luidde de vraag, "om een boven
pari aangekochte obligatie terstond tegen aflossingswaarde op te voeren en daar-
mee een zeker te lijden koersverlies tot uitdrukking te brengen?" Op het oog lijkt
dat zo gek nog niet want als er een ding zeker is, dan is het dat de obligatiehouder
voor iets waarvoor hij 1100~o heeft betaald, maar 1000~o terugkrijgt. Een andere
zekerheid evenwel is het feit dat de obligatiehouder gedurende de resterende loop-
tijd geen marktconforme rente van So~o ontvangt, maar een hoge 70~o rente. De Hoge
Raad is dan ook van oordeel dat een voorgesteld waarderingsstelsel zich niet ver-
draagt met goed koopmansgebruik:

"Dat stelsel is immers in strijd met het beginsel dat verliezen en winsten tot uit-
drukking dienen te worden gebracht in het jaar waarop ze betrekking hebben,
nu daarin in dat jaar waarin de lening of de obligatie is verworven, een verlies
tot uitdrukking wordt gebracht dat, gezien het recht op in de toekomst te genie-
ten opbrengsten, in dat jaar in feite niet is geleden."

Overigens, zou het niet in strijd zijn met de jurisprudentie om een overeenkomst
onder te verdelen in verschillende deelovereenkomsten, dan nóg resulteert dat -
zoals eerder al werd aangetoond - niet automatisch in de mogelijkheid om te pro-
fiteren van de asymmetrie van goed koopmansgebruik. Als verschillende compo-
nenten van één overeenkomst verliezen genereren, terwijl andere componenten
winsten opleveren - resultaten die nauw met elkaar zijn gecorreleerd - dan is dat
een omstandigheid waarmee de rechter rekening pleegt te houden.

26Commercieel wordt de winst, zoals te zien is onder 'de feiten' (punt 5), aangepast zodat met name het finan-
cieringsresultaat zichtbaar wordt.
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Bij leasecontracten bestaat er onmiskenbaar een recht op toekomstige opbrengsten.
En als dat nog niet voldoende is: die opbrengsten zullen ook evident leiden tot fis-
cale winsten. In de toekomstige termijnen zit namelijk een vergoeding voor
afschrijvingskosten verdisconteerd die hoger is dan de som van de toekomstige fis-
cale afschrijvingslasten. Immers, de verdeling tussen de dekking van de rente- en
afschrijvingskosten wordt gemaakt volgens het annuïteitensysteem: eerst hoge ren-
tebaten en een geringe afschrijvingsvergoeding, later weinig rentebaten en een
hoge dekking voor de afschrijvingslasten. Omdat de afschrijving fiscaal lineair
verloopt, leidt de almaar stijgende dekking in eerste instantie tot fiscale verliezen
maar later tot even zekrre tiscale winsten.

De Hoge Raad oordeelt:

"Het Hof heeft geoordeeld dat belanghebbende in haar voorcalculatie van de in
rekening te brengen leasetermijnen onder meer is uitgegaan van een vast bedrag
per kilometer voor onderhoudskosten, zulks terwijl die onderhoudskosten een
stijgende lijn vertonen naar gelang de ouderdom van de personenauto's; dat
echter, nu het in casu gaat om één doorlopende prestatie, bestaande in het ter
beschikking stellen van een deugdelijk functionerende personenauto, er geen
goede grond is om ter zake van dit gedeelte van de ontvangen leasetermijnen
een voorzieníng te vormen; dat, anders dan belanghebbende stelt, onderhouds-
kosten niet worden gemaakt tijdens de slijtage als gevolg van het gebruik, doch
deze worden opgeroepen door het feitelijk verrichten van onderhoudswerk-
zaamheden.
3.2.2. Op de gronden, vermeld in de conclusie van het Openbaar Ministerie in

de nummers 2.16 tot en met 2.20, faalt middel 2.1, omdat het Hof terecht de
gevraagde voorziening heeft afgewezen."

Het doorlopende karakter van de prestatie staat wederom centraal in de afwijzing
van de voorziening. Geen indicatie kortom, over de kracht van de argumenten om
de voorziening op andere gronden - bijvoorbeeld verplichte saldering van toekom-
stige winsten en verliezen uit hoofde van hetzelfde contract - te verwerpen.

3.2.4. De onderhoudsvoorziening bij open-calculatiecontracten

De stand van zaken, zoals die hiervoor is weergegeven aangaande de voorziening
voor onderhoud bij autoleasemaatschappijen, heeft betrekking op een bepaalde
categorie leasecontracten: de gesloten-calculatiecontracten. Bij deze contracten
maakt de vergoeding voor onderhoudskosten deel uit van de leasevergoeding. Of
die vergoeding uiteindelijk toereikend is of niet, maakt voor de lessee niets uit. Het
onderhoudsrisico, positief en negatief, is volledig afgewenteld op de leasemaat-
schappij.
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Autoleasemaatschappijen sluiten ook andersoortige contracten af: de open-calcu-
latiecontracten. Bij open-calculatiecontracten betaalt de lessee in de leasetermijnen
een aan hem bekend vast bedrag voor de voorgecalculeerde onderhoudskosten, ter-
wijl het verschil tussen de voorgecalculeerde onderhoudskosten en de werkelijke
onderhoudskosten uiteindelijk met hem wordt verrekend.
Ook in verband met de open-calculatiecontracten wil de leasemaatschappij een
voorziening vormen. Het gaat hier niet om een onderhoudsvoorziening, maar om
een voorziening voor het te restitueren verschil tussen de voorgecalculeerde onder-
houdskosten en de werkelijke onderhoudskosten. De beoogde voorziening ver-
schilt echter slechts in naam van de onderhoudsvoorziening bij gesloten-calculatie-
contracten. Zij is gebaseerd op exact dezelfde gegevens, namelijk op het per
balansdatum bestaande verschil tussen de tot dan toe voor onderhoud verkregen
dekking en de werkelijk betaalde onderhoudskosten. Deze voorziening is geba-
seerd op de mogelijkheid om een passiefpost op de fiscale balans op te voeren voor
verplichtingen die mogelijk kunnen voortvloeien uit reeds bestaande rechtsverhou-
dingen, mits een behoorlijke kans bestaat op de verwezenlijking van die mogelijk-
heid. Nu de kans op terugbetaling van een eventueel overschot 1000~o is - de lea-
semaatschappij is immers gehouden een eventueel overschot terug te betalen - zou
de leasemaatschappij die terugbetalingsverplichting mogen passiveren. Rest haar
de taak de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting te kwantificeren. In de
beleving van de leasemaatschappij voldoet zij aan de kwantificeringseis door op
iedere balansdatum het in het verleden opgebouwde dekkingsoverschot op onder-
houd te beschouwen als terugbetalingsverplichting.

Het effect van deze visie zien we in het volgende cijfervoorbeeld. Het is gebaseerd
op dezelfde voorcalculatorische gegevens als die werden gebruikt met betrekking
tot de auto's die worden geleast met behulp van gesloten-calculatiecontracten.

Uitgangspunten: totale onderhoudskosten 100 0~0
totale dekking 100 0~0

jaar 1

jaar 2

jaar 3

dekking (f 16,7) 16,7
totale kosten (~ 5) 5
terugbetalingsverplichting 11,7

dekking (~- 33,3) 50
totale kosten (f 34) 39
terugbetalingsverplichting 11

dekking (~- 33,3) 83,3
totale kosten (f 33,3) 72,3
terugbetalingsverplichting 11
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jaar 4 dekking (f 16,7) 100
totale kosten (f 27,7) 100
terugbetalingsverplichting 0

Het Hof Amsterdam27 oordeelt over deze passiefpost als volgt:

"Ingevolge de open calculatiecontracten ontvangt belanghebbende op voormel-
de wijze vergoedingen voor door haar daadwerkelijk te maken onderhouds-
kosten, onder de verplichting een voordelig verschil tussen de ontvangen ver-
goedingen en de werkelijk gemaakte kosten te restitueren. Goed koopmansge-
bruik laat alsdan toe een voorziening te vormen ter grootte van het verschil tus-
sen de aldus ontvangen vergoedingen en de reeds gemaakte kosten. Van dit ver-
schil staat immers vast dat het ófwel zal moeten worden besteed aan nog te
maken onderhoudskosten ófwel aan de lessees zal moeten worden gerestitu-
eerd.
Voor zover de inspecteur stelt dat ook ten aanzien van de open calculatiecon-
tracten sprake is van één doorlopende, onsplitsbare prestatie, bestaande in het
ter beschikking stellen van een auto en het waarborgen van het ongestoorde
genot daarvan, miskent hij dat de ter zake ontvangen vergoedingen, anders dan
bij gesloten calculatiecontracten, niet ten volle betrekking hebben op geleverde
prestaties, doch mede in de toekomst nog te verrichten prestaties (restitutie
onder aftrek van werkelijk gemaakte kosten) betreffen."

Twee aspecten verdienen de aandacht. Ten eerste - het hof komt daar overigens pas
in tweede instantie mee - breekt het hofinet de visie dat operational lease altijd een
vorm van terbeschikkingstelling is die moet worden aangemerkt als een doorlopen-
de prestatie. Dit is opmerkelijk. Wij kennen bij leasing enerzijds de prestatie en
anderzijds de vergoeding voor die prestatie. Gesloten-calculatiecontracten worden
door het hof gezien als een doorlopende prestatie, open-calculatiecontracten daar-
entegen niet. Terwijl het verschil tussen beide vormen van operational lease niet is
gelegen in de prestatie (het ter beschikking stellen van een goed onderhouden
auto), maar in de vergoeding voor de prestatie (die in werkelijkheid een weinig kan
verschillen van het bedrag dat in rekening is gebracht op basis van voorcalculatie).
Het hof staat toe dat de vergoeding bij open-calculatiecontracten wordt gesplitst,
en constateert vervolgens dat er - door de manier waarop de vaste leasetermijn is
opgebouwd - op het punt van het onderhoud een dekking is verkregen voor kosten
die nog moeten worden gemaakt. Die overdekking wordt in principe gebruikt voor
later te verrichten onderhoud - maar daartoe dient de overdekking bij gesloten-cal-
culatiecontracten ook en in verband daarmee is een passivering niet mogelijk - of

27 Opgenomen in HR 3l augusms 1998. BNB I99R1395c'.
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in uitzonderingsgevallen voor de restitutie. Die restitutieverplichting maakt het
verschil. De voorziening wordt eigenlijk gefundeerd op de restitutiegedachte. De
gevolgen daarvan zijn merkwaardig.
Ondernemers kunnen fiscaal slechts een voorziening opvoeren, indien een gerede
kans bestaat dat er uit een bepaalde verplichting uiteindelijk ook werkelijk betalin-
gen zullen voortvloeien. Aan die verwachting alleen heeft de ondernemer overi-
gens niet genoeg: die mogelijke betalingen dienen ook nog in enige mate kwanti-
ficeerbaar te zijn.
Een van de uitgangspunten van een open-calculatieleasecontract is het gegeven dat
de lessor bij het bepalen van de hoogte van de vaste leasetermijn rekening houdt
met de normale onderhoudskosten. Dit leidt tot de conclusie dat de lessor onder
normale omstandigheden zijn onderhoudskosten gedekt weet. Anderzijds mogen
wij er op basis van diezelfde feiten van uitgaan dat de onderhoudsvergoeding naar
verwachting ook de werkelijke kosten niet zal overtreffen. Een redelijke terugbe-
talingsverwachting is er dus niet. Integendeel: gaat alles zoals verwacht, dan wordt
er juist niets terugbetaald.
Mocht men daar om wat voor reden dan ook (voorzichtigheid?) geen genoegen
mee nemen, dan moet men schattingen maken. Uit alles blijkt dat de stand van het
dekkingsoverschot op de balansdatum zich daartoe in het geheel niet leent.
Integendeel, als de stand van het dekkingsoverschot op de balansdatum al iets zegt,
dan is het dat de leasemaatschappij verwacht dat bedrag juist nodig te hebben voor
de toekomstige hogere onderhoudskosten. Voor alles behalve restitutie eigenlijk.
En toch wordt het gehele bedrag van het dekkingsoverschot door het hof - anders
dan bij de gesloten-calculatiecontracten - aangemerkt als voorziening.
Men zou kunnen tegenwerpen dat de leasemaatschappij weliswaar een restitutie-
voorziening opvoerde, maar dat het hof de voorziening heeft toegestaan onder een
andere naam. Geen restitutievoorziening, maar een `onderhouds- of restitutievoor-
ziening'. Het zou dan gaan om een gemengde voorziening. Wat men ook kan zeg-
gen van het bedrag, de leasemaatschappij is het altijd kwijt: aan toekomstige dek-
kingstekorten op onderhoudskosten of aan restitutie. Als dat een argument is om de
voorziening te rechtvaardigen, dan leidt dat tot de toch wel vreemde conclusie dat
het hof - als het bedrag voor 100o~o voor dekking van toekomstige onderhouds-
kosten is bestemd, zoals bij gesloten-calculatiecontracten - geen voorziening toe-
staat. Tegelijkertijd staat het hof een voorziening voor de volle 1000~o toe als er een
kans is dat 99o~o voor toekomstige onderhoudskosten dient en 10~o moet worden
gerestitueerd.

Een derde niet te veronachtzamen opmerking betreft het feit dat het hof - door bij
open-calculatiecontracten een `onderhouds- en restitutievoorziening' toe te staan -
zonder te motiveren voorbij gaat aan alle argumenten die zijn aangereikt om de
onderhoudsvoorziening sec niet toe te staan. Aangetoond is immers dat, als de ver-
goeding voor open-calculatiecontracten moet worden gesplitst, de opgesplitste ver-
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goedingen in het ene geval leiden tot verliezen maar in het andere geval tot win-
sten. Daarenboven is aangegeven dat het splitsen van de vergoeding leidt tot wil-
lekeur in de winstbepaling. Met die conclusies zou het hof toch iets moeten doen.
Als er dus in theorie al een voorziening kan worden gevormd in verband met open-
calculatiecontracten, dan is het alleen een restitutievoorziening. Maar die is in de
praktijk weer nauwelijks te kwantificeren. Men zou de voorziening natuurlijk kun-
nen baseren op ervaringscijfers, maar bedragen die per auto in de praktijk blijken
te worden terugbetaald, zullen fors afwijken van het bedrag dat de leasemaatschap-
pij volgens haar rekenmethode zou willen passiveren aan het einde van het eerste
leasejaar. Immers, die passiefpost bevat voor het grootste gedeelte bedragen aan
vergoedingen die zien op - objectief gesproken - nog zeker te plegen onderhoud.
Niet duidelijk is op grond van welke argumenten de staatssecretaris heeft besloten
af te zien van het instellen van beroep in cassatie.

3.2.5. Het vormen van een kostenegalisatiereserve

Een voorziening voor onderhoudskosten uit hoofde van artikel 3.25 Wet IB 2001
(voorheen: artikel 9 van de Wet IB 1964) behoort volgens het hof niet tot de moge-
lijkheden. Is het wellicht mogelijk op grond van artikel 3.53, lid 1, letter a, Wet IB
2001 (voorheen: artikel 13, lid 1, van de Wet IB 1964) een kostenegalisatiereserve
te vormen?
Het is van belang te weten met welk doel artikel 13 is gecreëerd. De ondernemer
die geen juridisch afdwingbare verplichtingen had, kon in het verleden geen voor-
ziening vormen op grond van artikel 9. De wetgever was zich er evenwel van
bewust dat een ondernemer kan worden geconfronteerd met zekere toekomstige
uitgaven die voortvloeien uit de huidige bedrijfsvoering. Tot het doen van die uit-
gaven kan hij weliswaar niet worden gedwongen, maar het is alleszins aanneme-
lijk dat hij ze wel moet verrichten. Onder die omstandigheden bood artikel 13, lid
1, van de Wet IB uitkomst. Onder voorwaarden kan de ondernemer - hoewel de
toekomstige uitgaven niet juridisch afdwingbaar zijn - toch een fiscale voorziening
vormen. Met andere woorden, de bedoeling van de kostenegalisatiereserve is
alleen een alternatief voor de ondernemer die geen voorziening kan vormen omdat
er geen juridische verplichting bestaat. Indien er voor een toekomstig verlies uit
hoofde van een juridische verplichting niet mag worden voorzien omdat het ver-
lies bijvoorbeeld te onzeker is of te moeilijk kwantificeerbaar, kan de ondernemer
niet in de herkansing via het vormen van een egalisatiereserve. Wanneer de onder-
nemer juridisch is gehouden tot het doen van uitgaven, speelt de kostenegalisatie-
reserve dus geen rol. Kat28 merkt hierover op:

28 Mr. J.H. Kat, De kosten-egalisatiereserve en de reserve assurantie eigen risico, Fed's Fiscale Brochures, twee-
de druk 1976.
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"Niet uit het oog mag worden verloren dat de reserve voorziet in de verdeling
van kosten die economisch geboden zijn te maken; de kostenverdeling op grond
van juridische verplichtingen valt er niet onder."

Gelet op de omstandigheid dat de onderhoudskosten voortvloeien uit de leaseover-
eenkomst tussen lessor en lessee, kan in casu worden gesproken van kosten voort-
komend uit een juridisch afdwingbare verplichting. Van het vormen van een egali-
satiereserve kan dan geen sprake zijn.
Los van dit principiële bezwaar tegen het vormen van een egalisatiereserve, staan
argumenten die kunnen worden ontleend aan de jurisprudentie. Wil een onderne-
mer een egalisatiereserve vormen, dan moet zijn voldaan aan het zogenaamde
piekvereiste29. Het moet gaan om kosten

"welke zijn opgeroepen door de bedrijfsuitoefening van een bepaald jaar, doch
die eerst in een later jaar tot een piek in de uitgaven leiden3~."

In de eerste plaats kan men zich de vraag stellen of het beeld dat hiervoor is
geschetst van de onderhoudsuitgaven, tot de conclusie leidt dat er kan worden
gesproken van een piek in die uitgaven. Het voorbeeld van een piek in de uitgaven
is het patroon Oo~o - Oo~o - SOo~o - Oo~o - Oo~o - SOa~o. Het is zeer de vraag of er in het
werkelijke patroon zoals dat blijkt uit de feiten (150~0 - 390~0 - 460~0), een piek in de
zin van BNB 1981~1 ~` valt waar te nemen. Veeleer blijkt uit deze cijfers dat er spra-
ke is van het normale verschijnsel

"dat de onderhoudskosten van een bedrijfsmiddel stijgen naarmate het bedrijfs-
middel ouder wordt"

en enkel deze omstandigheid is naar het oordeel van de Hoge Raad in BNB 1981~1

"niet voldoende om vorming van een reserve als bovenbedoeld te rechtvaardi-
gen."

Kenmerkend voor uitgaven die voldoen aan het piekvereiste, is dat zij zich in enke-
le jaren niet voordoen en in een ander jaar weL Typerend voor de onderhoudsuit-
gaven van een leasemaatschappij is dat zij gedurende twee jaar een forse omvang
hebben, terwijl ze slechts in het eerste levensjaar laag zijn. Het verschil lijkt gra-
dueel maar is dat niet: gelet op het feit dat er niet alleen in absolute maar ook in
relatieve zin sprake moet zijn van een piek in de uitgaven, is er van een piek in de
zin van de egalisatiereserve geen sprake als het grootste deel van de uitgaven wordt

29 HR 20 au~ustus 1980, BNB 1981~1'.
30 HR 14 september 1988, BNB 198914~`.
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gedaan in twee van de drie levensjaren.
Buiten de vraag of zich bij leasemaatschappijen een piek in de zin van BNB
1981 ~ 1~` voordoet, speelt hier het probleem dat de onderhoudsuitgaven moeten
kunnen worden gespecificeerd. Het belang hiervan laat zich het beste illustreren
met een uitspraak van de RvB31: voor de toelaatbaarheid van een egalisatiereserve
is voldoende dat

"een bepaalde uitgave met min of ineer regelmatige tussenpozen van meer dan
een jaar steeds moet worden gemaakt."

Kan een leasemaatschappij dus al een onderhoudsegalisatiereserve opvoeren, dan
is dat slechts voor bepaalde onderhoudsvormen toegestaan: voor onderhoud in het
algemeen is het niet mogelijk. Dit vindt immers jaarlijks plaats en de kosten hier-
van kunnen slechts uiteen- of oplopen. Een leasemaatschappij zal het geheel van
onderhoudskosten moeten uitsplitsen in `algemeen jaarlijks onderhoud' en `inci-
denteel groot onderhoud'. Onder `incidenteel groot onderhoud' moet in dit verband
worden verstaan: niet jaarlijks te verrichten onderhoud aan of vervanging van
bepaalde onderdelen, waarvan de kosten niet

"in verhouding tot de totale onderhoudskosten van dat bedrijfsmiddel, berekend
over de gehele levensduur, gering zijn32."

Bij autoleasemaatschappijen blijkt de enige component die uit de algemene onder-
houdskosten pleegt te worden uitgesplitst, de regelmatig terugkerende vervanging
van banden te zijn. Het hof - daarin gesteund door de Hoge Raad - oordeelt daar-
over:

"In de gegeven omstandigheden doet deze piek zich niet voor ten aanzien van
de bedoelde totale onderhoudskosten. Nu de kosten van de vervanging van ban-
den in verhouding tot de totale onderhoudskosten van de auto's gering zijn, kan
ook te dier zake geen reserve worden gevormd."

3.3. Afschrijven en operational lease33

3.3.1. In[eiding

Afschrijving bij operational lease is zelden inzet van een geschil geweest. De fei-

31 RvB I Rotterdam 21 oktober 1954, opgenomen in HR 1 juni 1955, BNB 1955~253.
32HR 20 augustus 1980, BNB 198111'.
33 Zie hiervoor ook: W. Bruins Slot, Degressief afschrijven...? Een ogenblikje!, WFR 1998I1842 en W. Bruins
Slot, Depressief afschrijven, NTFR 10 juni 2004, nr. 24, 2004~839'.
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ten leidden doorgaans tot een en dezelfde conclusie: gedurende de vaste leaseperi-
ode wordt het verschil tussen de kostprijs en de verwachte restwaarde aan het eind
van de vaste leaseperiode lineair afgeschreven. Het laatst werd de juistheid hiervan
nog eens bevestigd in de eerder aangehaalde hofuitspraak, voorafgaand aan het
arrest van 8 september 1993, BNB 1994l92~`:

"Een degressief afschrijvingssysteem is voor personenauto's in het algemeen
niet in overeenstemming met goed koopmansgebruik. Belanghebbende maakt
niet waar dat haar leaseauto's in het tweede jaar in betekenende mate meer bui-
ten bedrijf plegen te zijn dan in het eerste jaar."

En het Hof Amsterdam stelt, voorafgaand aan het arrest van de Hoge Raad van 31
augustus 1998, dat goed koopmansgebruik geen ruimte biedt voor een (degressie-
ve) afschrijving naar rato van het met de auto's te behalen nettorendement geme-
ten in guldens. Het is een symptoom van het feit dat fiscus en rechter jarenlang
geen verschil maken in de behandeling van een auto die door de ondernemer als
vervoerrniddel wordt gebruikt en een auto die door de ondernemer als verhuurob-
ject wordt beschouwd. De Hoge Raad ziet dat verschil in zijn arrest van 8 septem-
ber 1993 niet, maar in zijn arrest van 31 augustus 1998, BNB 1998I395c~`, plotse-
ling weL Met afschrijven brengen we de nutsprestaties van een bedrijfsmiddel tot
uitdrukking en bij leasing is

"de in aanmerking te nemen nutsprestatie (... ) het nettorendement van het
bedrijfsmiddel (HR 3 december 1975, nr. 17744, BNB 1977~248), dat wil zeg-
gen de opbrengst van het bedrijfsmiddel, verminderd met alle kosten, waaron-
der de onderhoudskosten. Indien die kosten in de toekomst toenemen, terwijl de
bruto-opbrengsten gelijk blijven, staat goed koopmansgebruik degressieve
afschrijving toe."

De Hoge Raad komt aan dit vraagstuk toe omdat de leasemaatschappij, als laatste
poging om de invloed van stijgende onderhoudskosten in de vorm van een voor-
ziening of anderszins in de balans uitdrukking te brengen, de stelling poneert dat
een degressieve afschrijving op zijn plaats is. Aldus krijgt de procedure met betrek-
king tot de onderhoudsvoorziening, bekend onder BNB 1998I395c~`, wat betreft de
behandeling van de gesloten-calculatiecontracten dus een vervolg. De leasemaat-
schappij zet haar zinnen op een degressieve afschrijving. Het resulteert uiteindelijk
het arrest van 7 februari 2001, BNB 200II158c~`.

3.3.2. De opbrengsten en de kosten die bij leasing het nettorendement bepalen:
een over~icht

De Hoge Raad verwijst met het doel te onderzoeken of het verloop van opbreng-
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sten en kosten van het leaseobject zodanig is, dat het een degressieve afschrijving
rechtvaardigt. De prealabele vraag is dan: wat behoort tot de opbrengsten van het
bedrijfsmiddel en - moeilijker te beantwoorden - wat behoort tot de kosten ervan?
Eerder in dit hoofdstuk is aanschouwelijk gemaakt dat leasemaatschappijen een
maandelijks gelijke leasetermijn ontvangen, onderverdeeld in vaste bedragen ter
dekking van de afschrijvings-, rente- en onderhoudskosten en tevens een winstop-
slag. Daarnaast werd duidelijk dat de onderhoudskosten stijgen en de financie-
ringskosten dalen. Hoe het verloop van de fiscale afschrijvingskosten is, kan niet
worden aangegeven: dat is juist de inzet van deze procedure.
De leasemaatschappij stelt dat zij maandelijks een gelijke vergoeding ontvangt,
terwijl de onderhoudskosten - weer de onderhoudskosten - een stijgend verloop
hebben. Het nettorendement (gelijkblijvende ontvangsten minus stijgende onder-
houdskosten) daalt dus in de loop van de leaseperiode. Een degressieve afschrij-
ving is dan gerechtvaardigd en draagt ertoe bij dat het rendement over de leasepe-
riode (met inachtneming van de fiscale afschrijvingskosten) een gelijkmatig
patroon vertoont: het doel dat de Hoge Raad nastreeft.
De leasemaatschappij acht het verschijnsel dat de financieringskosten een dalend
verloop kennen en wel zodanig dat de toekomstige dekking ervan de tekortschie-
tende dekking van de onderhoudskosten grotendeels compenseert, zonder beteke-
nis. Neemt men die (dekking van de) financieringskosten wel in beschouwing, dan
blijft het nettorendement gedurende de leaseperiode veelal praktisch - doch
bepaald niet per definitie34 - gelijk: tegenover de gelijke opbrengsten staan de in
de loop van de tijd stijgende onderhoudskosten en dalende financieringskosten. Er
is dan nauwelijks ruimte voor degressieve afschrijving.
De kern van het geschil dat aan het Hof 's-Gravenhage wordt voorgelegd is dus:
mag men de dalende financieringskosten bij het bepalen van het nettorendement nu
buiten beschouwing laten ofniet? En zo neen, maakt het nog verschil of, en in welke
mate, het bedrijfsmiddel is gefinancierd met eigen of inet vreemd vermogen?

3.3.3. Het oordee[ van hof en Hoge Raad

Het hof overweegt met in achtneming het oordeel van de Hoge Raad in het arrest
van 31 augustus 1998:

"Vorenbedoeld oordeel dwingt naar het oordeel van het Hoftot het in het onder-
havige geval in aanmerking nemen van (de) financieringskosten."

34 De interestbuffer en de onderhoudsvoorziening hebben niet met elkaar van doen. Ze vertonen geen correlatie
en zijn niet elkanders complement. De onderhoudsvoorziening heeft louter verband met onderhoudskosten. De
interestbuffer kan in omvang fluctueren al naar gelang de situatie. Is de rentevoet hoog, dan is de interestbuffer
dat ook. Het enige zekere van het verband tussen interestbuffer en onderhoudsvoorziening is het verschijnsel dat
ze - omdat ze beide aan een verschillende kant van de balans worden opgevoerd - een dempend effect of elkan-
ders fiscale betekenis hebben.
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Als argument voert het hof aan:

"Tot de kosten van een bedrijfsmiddel behoren, nu de werkzaamheden van
belanghebbende in belangrijke mate een financieringskarakter hebben, ook de
financieringskosten ter zake."

Ten aanzien van de vraag of het voor het bepalen van het nettorendement iets zou
mogen uitmaken of het object is gefinancierd met vreemd of inet eigen vermogen,
overweegt het hof:

"De door belanghebbende in rekening gebrachte leasetermijnen omvatten mede
financieringsvergoedingen, ook indien geen (externe) financieringskosten zijn
gemaakt, aangezien belanghebbende een rendement op het ingezette vermogen
wenst te verkrijgen.
Voor het onderhavige geval impliceert dat - voor zover er voor de bepaling van
het nettorendement al een verschil moet worden gemaakt tussen de kosten van
eigen of vreemd vermogen (gelet op de bij alternatieve aanwending van eigen
vermogen gederfde opbrengst daarvan) - dat bij een volledige financiering van
de bedrijfsmiddelen met eigen vermogen, in welk geval althans voor de fiscale
winstbepaling geen financieringskosten aanwezig zijn en een daling van die
kosten zich dus niet kan voordoen, belanghebbende bij ontvangst van elke lea-
setermijn het daarin voor rente en aflossing bestemde deel rendabel kan maken.
Voor de bepaling van het toekomstige nettorendement, dat hierdoor positief
wordt beïnvloed, mag dit gegeven hier niet buiten aanmerking blijven.
Hieruit volgt dat ook bij een volledige financiering met eigen vermogen er in
zoverre feitelijk sprake is van een positief effect op het nettorendement."

De Hoge Raad komt in zijn arrest van 7 februari 2001 tot een ander oordeel.
Moeten de financieringskosten in beschouwing worden betrokken bij het bepalen
van het nettorendement?

"Het Hof heeft geoordeeld dat in het onderhavige geval, waarin de werkzaam-
heden van belanghebbende in belangrijke mate een financieringskarakter heb-
ben, de financieringskosten daarbij in aanmerking moeten worden genomen.
Tegen dat oordeel komt het middel op.
Het middel treft doel. Voor de bepaling van het nettorendement van een
bedrijfsmiddel zijn in dit verband onder de kosten slechts te begrijpen de kosten
die door de voortbrenging van de nutseenheden van dat bedrijfsmiddel worden
veroorzaakt. De voortbrenging van die nutseenheden is niet afhankelijk van de
wijze van financiering van het bedrijfsmiddel."

Het dekkingstekort op toekomstige onderhoudskosten was voor de rechter geen
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aanleiding om het opvoeren van een transitoire passiefpost of het vormen van een
voorziening te sanctioneren. Het dekkingstekort geeft de rechter wel reden om een
degressieve afschrijving te honoreren. Materieel komt het erop neer dat de niet
gehonoreerde passiefpost is getransformeerd in een afboeking op een actiefpost tot
hetzelfde bedrag. In de praktijk schrijven leasemaatschappijen nadien dan ook niet
degressief af, maar laten zij de aloude (fiscale) onderhoudsvoorziening in stand.
Twee uitspraken en twee arresten rijker, constateert men dat alles bij het oude is
gebleven.

3.3.4. Een nadere analyse van het oordeel van hof en Hoge Raad

3.3.4.1. Inleiding
De zienswijze van de Hoge Raad staat haaks op die van het Hof's-Gravenhage, is
in strijd met de realiteit en met het realiteitsbeginsel van goed koopmansgebruik en
verdraagt zich niet met de teneur van eerdere arresten die zijn gewezen met betrek-
king tot verwante aangelegenheden.

3.3.4.2. "De opbrengst verminderd met alle kosten... "
De Hoge Raad stelt in zijn arrest van 31 augustus 1998 dat het nettorendement van
het geleaste bedrijfsmiddel wordt bepaald met in achrneming van

"alle kosten."

Een letterlijke interpretatie van dit oordeel leidt vanzelfsprekend tot de slotsom dat
de financieringskosten bij het bepalen van het nettorendement niet buiten beschou-
wing mogen blijven. Echter, ook wanneer we het begrip `alle kosten' nader uitleg-
gen en interpreteren als `alle direct en indirect op de verhuuropbrengst drukkende
kosten' leidt dat - bij financiële instellingen althans - tot een resultaat waarbij de
financieringskosten in aanmerking worden genomen.
Overigens, in het kader van een geschil over de aftrek ter voorkoming van dubbe-
le belasting in verband met in België gelegen verhuurd onroerend goed, werden de
fundingkosten ook gerekend tot de kosten die bij de berekening van de netto-
opbrengst in mindering moeten worden gebracht op de bruto-opbrengst3s.
Heeft de Hoge Raad het in zijn arrest van 31 augustus 1998 over `alle kosten', in
de hofuitspraak die aan het arrest van 3 december 1975, BNB 1977~248 - het arrest
dat de Hoge Raad expliciet noemt in zijn arrest van 31 augustus 1998 - voorafgaat,
omschrijft het hof het begrip nettorendement als

"de aan de opstallen toe te rekenen pacht verminderd met de daartegenover
staande kosten."

35 HR ll februari 1976, BNB 1976~88'.
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Ook in het geval waarin het begrip `alle kosten' moet worden opgevat als `de daar-
tegenover staande kosten', moeten bij leasing de financieringskosten in beschou-
wing worden genomen. Immers, `daartegenover staande kosten' zijn kosten die in
de leaseopbrengsten aanwijsbaar hun vergoeding vinden. Omdat de leaseopbrengst
mede een financieringsvergoeding bevat, kunnen de financieringskosten voor het
berekenen van het nettorendement niet worden veronachtzaamd.
Aandacht verdient ook het al vaker in dit hoofdstuk gememoreerde feit dat de rech-
ter met regelmaat oordeelt dat de toepassing van goed koopmansgebruik soms met
zich brengt dat activa en passiva die in een nauw onderling verband staan, niet los
van elkaar mogen worden gewaardeerd3ó. Meer essentieel dan het feit dat het in die
gevallen ging om activa en passiva, is het feit dat de nauwe band voor de toepas-
sing van goed koopmansgebruik van grote betekenis is. Afschrijving, degressieve
afschrijving dus evenzeer, is mede een kwestie van goed koopmansgebruik. Het
veronachtzamen van een nauwe band kan leiden tot strijdigheid met het realiteits-
beginsel.
Naar mijn oordeel gebiedt diezelfde realiteitszin van goed koopmansgebruik de
ondernemer rekening te houden met het feit dat hij thans financieringskosten
maakt, terwijl hij zich verzekerd weet van een vergoeding daarvoor in de toekomst.
Niet valt in te zien waarom met die nauwe band tussen kosten en vergoeding wel
rekening moet worden gehouden bij het opvoeren van (transitoire) balansposten en
bij het waarderen van activa en passiva, en niet bij het - evenzeer door goed koop-
mansgebruik begrensde - afschrijven van activa.

Langs een andere weg komen we eveneens tot de conclusie dat de rechter de finan-
cieringskosten bij het eventueel sanctioneren van degressieve afschrijving in
beschouwing moet nemen. Hij doet dat bij het bepalen van de bedrijfswaarde
namelijk ook. Nu zal het duidelijk zijn dat de bedrijfswaarde iets anders kan zijn
dan de waarde waarop een onderneming zijn activum jaarlijks afschrijft. Maar
zowel bij het bepalen van een degressieve afschrijving op, als bij het vaststellen
van de bedrijfswaarde (de indirecte opbrengstwaarde) van een verhuurd activum,
draait alles om hetzelfde fenomeen: het nettorendement.
In zijn arrest van 11 december 1985, BNB 1987~187 geeft de Hoge Raad de vol-
gende definitie van bedrijfswaarde:

"de waarde, welke een verkrijger bij overneming van de gehele onderneming,
zou toekennen aan het afzonderlijke activum, indien hij zou uitgaan van de
overnemingswaarde van het geheel en voornemens zou zijn de uitoefening van
de onderneming voort te zetten."

36 Zie de al eerder aangehaalde uitspraken van Hof 's-Hertogenbosch van 29 augustus 1975, BNB 1976I101 en
van Hof's-Gravenhage van 28 augustus 1990, BNB 1991~293.
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In zijn noot bij het arrest van 17 april 1991, BNB 1991~236~`, handelend over de
vraag of een gebouw op lagere bedrijfswaarde mocht worden gewaardeerd, merkt
Slot op:

"Het gaat bij de bepaling van de bedrijfswaarde om de schatting van de contan-
te waarde van de toekomstige netto-opbrengsten van het gebouw. Verwacht
men bijvoorbeeld een jaarlijkse winst op handelsgoederen van 1000, en daar-
voor nog te maken complementaire kosten van 300 (zonder afschrijving
uiteraard, wbs), dan resteert als opbrengst van de prestaties van het gebouw
jaarlijks 700. Als de contante waarde van deze opbrengsten lager is dan de
boekwaarde van het gebouw, dan kan worden afgeboekt op de lagere waarde,
de bedrijfswaarde."

De bedrijfswaarde wordt derhalve bepaald door toekomstige baten en lasten con-
tant te maken. Contant maken is niets anders dan het in beschouwing nemen van
financieringskosten. Sterker nog: door contant te maken, neemt men financierings-
kosten in beschouwing zonder te weten of die nu eigenlijk zijn gemaakt of niet,
zonder te weten of er nu is gefinancierd met eigen dan wel met vreemd vermo-
gen37. De marktrente wordt per definitie als uitgangspunt genomen, of die nu is
verschuldigd of niet.
Bij het bepalen van het nettorendement in het kader van de berekening van de
bedrijfswaarde, worden financieringskosten dus in aanmerking genomen. Niet valt
in te zien waarom de financieringskosten bij het bepalen van datzelfde nettorende-
ment plotseling buiten beschouwing zouden moeten blijven voor de berekening
van een degressieve afschrijving.

3.3.4.3. De bijzondere functie van het leaseobject in de onderneming van de lease-
maatschappij
Een auto op de balans van een leasemaatschappij is iets anders dan een auto op de
balans van een transportonderneming, en ook iets anders dan op de balans van een
productieonderneming. In een productieonderneming wordt de auto als transport-
middel gebruikt en vormt hij een van de vele bedrijfsmiddelen, en dan nog wel één
in een ondergeschikte rol. Bij de verhuisonderneming wordt de auto evenzeer als
transportmiddel gebruikt, maar in die situatie is hij tevens het belangrijkste acti-
vum. Bij de autoleasemaatschappij wordt de auto niet als transportmiddel gezien,
maar als onderdeel van het financiële product operational lease.
Hiervoor werd aangegeven dat de wijze waarop rechters naar ter beschikking

37 Op dit verschijnsel komen we hierna nog terug, wanneer we nader ingaan op het feit dat men - zo leert de prak-
tijk - nogal aanhikt tegen het in aanmerking nemen van financieringslasten bij het bepalen van de ( degressieve)
afschrijving, omdat daarmee de afschrijving van bedrijfsmiddelen afhankelijk zou worden van de wijze waarop
die bedrijfsmiddelen zijn gefinancierd.
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gestelde bedríjfsmiddelen kijken als het om de juiste afschrijvingsmethode gaat,
een ontwikkeling heeft doorgemaakt. In eerste instantie meent de rechter dat de
afschrijving van ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen op dezelfde wijze
geschiedt als de afschrijving van niet ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen. In
beginsel lineair, en daar waar een afschrijving op basis van afnemende nutspresta-
ties wordt bepleit, wordt met name acht geslagen op het nut van de auto als trans-
portmidde138. Met die visie breekt de Hoge Raad met zijn arrest van 31 augustus
1998, BNB 1998I395c~: als we het nut van leaseauto's moeten meten, dan kijken
we niet naar het aantal rijuren dat de auto in de loop der jaren maakt, maar we kij-
ken naar het in geld gemeten rendement van die auto. De auto, niet als transport-
middel maar als financieel product derhalve. Bij die bijzondere rol van de auto
horen ook bijzondere toetsingscriteria, waar het het nettorendement betreft.
In het algemeen speelt de wijze waarop een activum is gefinancierd geen rol bij de
keuze van het afschrijvingssysteem. Het is een hoofdregel waarop, zoals dat vaker
gaat, uitzonderingen bestaan. Een met vreemd vermogen gefinancierd bedrijfs-
middel slijt niet sneller dan een bedrijfsmiddel dat is gefinancierd met eigen ver-
mogen. Als een afschrijvingssysteem is gebaseerd op slijtage, op afnemend nut, in
fysieke prestaties gemeten tenminste, want dan spelen de wijze van financiering en
de financieringskosten ook geen rol. Anders wordt het wanneer die slijtage tot uit-
drukking komt - of moet worden gebracht - in afnemende nettorendementsver-
wachtingen. Het nettorendement wordt namelijk wel degelijk bepaald met inacht-
neming van financieringslasten.
In het geval van autoleasing, wanneer de auto niet als transportmiddel wordt aan-
gehouden maar als onderdeel van een financieel product, moet er volgens de rech-
ter worden afgeschreven of basis van het nettorendement. Afhankelijk daarvan
kiest men voor een degressieve of lineaire afschrijving.
Als we het nettorendement berekenen, is het niet meer dan normaal dat we ook de
financieringskosten in beschouwing nemen. Of beter, zoals de Advocaat-Generaal
het geschil in zijn conclusie omschrijft: is de stelling zeer wel pleitbaar dat

"(...) een rente over het geïnvesteerde eigen erl~of vreemde vermogen in aan-
merking dient te worden genomen.

Dat is overigens iets anders dan dat de wijze van financiering de afschrijving beïn-
vloedt. Sterker nog: er kan worden gesteld dat het voor het nettorendenemt niets
uitmaakt of inen het activum nu financiert met eigen of inet vreemd vermogen.
Tegenover de stelling dat de afschrijving niet afhankelijk kan zijn van de wijze van

38 HofArnhem 25 maart 1992, voorafgaand aan HR 8 september 1993, BNB 1994~92x:
"Een degressief afschrijvingssysteem is voor personenauto's in het algemeen niet in overeenstemming met
goed koopmansgebruik. Belanghebbende maakt niet waar dat haar leaseauto's in het tweede jaar in betekenen-
de mate meer buiten bedrijf plegen te zijn dan in hei eerste jaar."
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financiering, wordt een andere stelling geponeerd: de afschrijving wordt niet
bepaald door de wijze van financiering, maar de factor rente beïnvloedt het netto-
rendement, een nettorendement dat bij bepaalde vormen van afschrijving bij som-
mige bedrijfsmiddelen bepalend is voor de omvang van de afschrijving.

De afwijkende rol van de financiering en de daarmee gepaard gaande kosten in het
leasebedrijf, zien we ook terug op andere plekken in het bankbedrijf en ook in ver-
band met andere fiscale problemen. Financiële instellingen maken er hun bedrijf
van om in te lenen en weer uit te lenen. Zij beogen enkel een positieve marge te
realiseren tussen die ontvangen en betaalde rente. Om dit spel van in- en uitlenen
te kunnen spelen, dienen zij een minimum aan eigen vermogen te hebben. Maar dat
doet niet af aan de kern van het bankbedrijf: het in- en uitlenen. Een voorbeeld van
dit uitlenen is natuurlijk financial lease. Maar ook operational lease is in de kern
van de zaak vooral een financieringsproduct: de bank leent tegen So~o, koopt een
auto en probeert in de leasetermijn een financieringsvergoeding van 70~o te realise-
ren. Om die reden doen leasemaatschappijen met de combinatíe van onderhouds-
voorziening en rentebuffers in hun commerciële jaarstukken ook zo hun best om
het belangrijkste resultaat - de rentemarge - in elk geval zo zuiver mogelijk te be-
naderen. Het gaat in hoofdzaak om het financieringsresultaat, overige resultaten
(op het onderhoud, op de restwaarde) zijn bijzaak. Men is die risico's liever kwijt
dan rijk.
Waar financieringskosten bij bedrijfsmiddelen in eigen gebruik niet worden geacht
het nettorendement van het bedrijfsmiddel te beïnvloeden, daar zou het niet rea-
listisch zijn om financieringskosten bij bedrijfsmiddelen die louter in het kader van
financiële dienstverlening aan derden ter beschikking worden gesteld, bij de bere-
kening van het nettorendement van die bedrijfsmiddelen buiten beschouwing te
laten. Het verschil tussen de ontvangen en de betaalde rente immers, is voor wat
betreft het nettorendement op het leaseobject bij uitstek de alles bepalende factor.
Een afwijkende rol dus voor financieringskosten bij banken, bij financiële instel-
lingen, bij leasemaatschappijen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een uitzonde-
ring wordt gemaakt juist ten aanzien van financieringskosten bij dergelijke instel-
lingen. De financiering met vreemd vermogen speelt een rol die zij bij geen enke-
le ander bedrijf speelt. Te denken valt aan het feit dat volgens de OESO-richtlijnen
de rentebetalingen die plaatsvinden tussen een bancair hoofdhuis en een vaste
inrichting - anders dan de rentebetalingen tussen niet-bancair hoofdhuis en vaste
inrichting - niet buiten beschouwing mogen blijven voor de berekening van de fis-
cale winst van de vaste inrichting39. Ook aan deze uitzonderingsbehandeling ligt
de gedachte ten grondslag dat in- en uitlenen van geld de kern vormt van het bank-
bedrijf. Als van alle factoren die het resultaat bepalen de meest wezenlijke buiten

39 Transfer pricing and multinational Enterprises, Three taxation Issues, Reports of de OECD Committee on
Fiscal Affairs, 1984, blz. 64.
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beschouwing wordt gelaten, geeft het resultaat geen getrouw beeld meer van de
commerciële werkelijkheid.
De Hoge Raad is in zijn arrest niet ingegaan op het unieke karakter van een lea-
seauto in het bedrijf van de lessor. Geen aandacht lijkt te zijn besteed aan het feit
dat de auto in casu niet zozeer een transportmiddel is, maar een onderdeel van een
financieel product waarvan het rendement grotendeels wordt bepaald door het ver-
schil in renteopbrengsten en -kosten. Dat wekt bevreemding, want het was met
name ditzelfde unieke karakter van de leaseauto dat de Hoge Raad in een eerder
stadium van dit geschi140 deed beslissen dat bij een leaseauto

"de in aanmerking te nemen nutsprestatie (...) het nettorendement van het
bedrijfsmiddel (is)..."

en niet de rijprestaties, hetgeen bij auto's bij andere ondernemers doorgaans toch
de maatstaf is.
Het Hof 's-Gravenhage acht dat unieke karakter niet alleen van belang voor de
keuze van het te meten nut, maar ook voor het definiëren van de factoren die het
nettorendement bepalen. Het hof verbindt er ook conclusies aan:

"Tot de kosten van een bedrijfsmiddel behoren, nu de werkzaamheden van
belanghebbende in belangrijke mate een financieringskarakter hebben, ook de
financieringskosten ter zake."

De Advocaat-Generaal acht het ook geboden de financieringskosten bij de bereke-
ning van het nettorendement in aanmerking te nemen. Het is alleen niet zo dat de
specifieke positie van het leaseobject, het feit dat het leaseobject een onderdeel is
van een financieel product, hem tot deze conclusie brengt. Zijn zienswijze zou bij
het degressief afschrijven van ieder bedrijfsmiddel, bij welke ondernemer dan ook,
een rol moeten spelen. En dat is wellicht een brug te ver.

"In aanmerking nemend hetgeen ik hiervóór onder 2.26 t1m 2.28 heb opge-
merkt, acht ik het niet in overeenstemming met goed koopmansgebnaik dat een
ondernemer, die de afschrijving van een bedrijfsmiddel wenst af te stemmen op
de in guldens gemeten netto-opbrengsten daarvan, de op het aanhouden van het
bedrijfsmiddel betrekking hebbende financieringskosten daarbij buiten
beschouwing laat. De band tussen de financieringskosten en de bruto-opbreng-
sten is mijns inziens daarvoor te sterk. Het veronachtzamen van de financie-
ringskosten zou het effect van egalisatie van resultaat des te sterker maken, zon-
der genoegzame rechtvaardiging.

40 HR 31 augustus 1998, BNB 1998I395c'.
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Bij andere ondernemingen dan banken en leasemaatschappijen is de band tussen
vreemd vermogen en activa bepaald minder sterk. De roep om gelijke behandeling
maakt de kans kleiner dat de stelling het houdt voor de Hoge Raad. Een uitzonde-
ring wenst de Hoge Raad kennelijk niet te maken:

-4.2. "In het verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat indien de
kosten van een bedrijfsmiddel in de toekomst toenemen, terwijl de bruto-op-
brengsten gelijk blijven, goed koopmansgebruik degressieve afschrijving toe-
staat.
Het Hof heeft geoordeeld dat in het onderhavige geval, waarin de werkzaamhe-
den van belanghebbende in belangrijke mate een financieringskarakter hebben,
de financieringskosten daarbij in aanmerking moeten worden genomen. Tegen
dat oordeel komt het middel op.
-4.3. Het middel treft doel. Voor de bepaling van het nettorendement van een
bedrijfsmiddel zijn in dit verband onder de kosten slechts te begrijpen de kosten
die door de voortbrenging van de nutseenheden van dat bedrijfsmiddel worden
veroorzaakt. De voortbrenging van die nutseenheden is niet afhankelijk van de
wijze van financiering van het bedrijfsmiddel."

Tot de kosten die het nettorendement bepalen, rekent de Hoge Raad slechts de
kosten die worden veroorzaakt door de voortbrenging van het product. In dit geval
zijn dat naar het oordeel van de Hoge Raad slechts de onderhouds- en beheerkosten
van de leaseauto's. Omdat de wijze van financiering niet van belang is, laat de
Hoge Raad de financieringskosten buiten beschouwing, en laat hij, zoals de
Advocaat-Generaal dat omschrijft,

"(...) een rente over het geïnvesteerde eigen en~of vreemde vermogen (...)"

buiten aanmerking.

Het is opvallend dat de Hoge Raad zijn beslissing om de financieringslasten bui-
ten de berekening van het nettorendement van een financieel product te houden,
niet motiveert. Zeker in het licht van het feit dat het hofzijn (grensverleggend) oor-
deel op dit punt wel toelicht.
Opmerkelijk is niet zozeer dat de Hoge Raad van oordeel is dat onder de kosten die
het nettorendement bepalen slechts begrepen zijn

"...de kosten die door de voortbrenging van de nutseenheden van dat bedrijfs-
middel worden veroorzaakt..."

maar wel dat de financieringskosten niet onder deze definitie va11en41. Van kosten
die hun dekking vinden in de leasevergoeding - is het niet in de beleving van de
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lessee, dan toch in elk geval in die van de lessor bij wie het nu juist is te doen om
die financieringsvergoeding - mag toch worden aangenomen dat die bij uitstek een
voorbeeld vormen van kosten die worden veroorzaakt door de voortbrenging van
de nutseenheden. De Hoge Raad negeert ook ongemotiveerd zijn reeds eerder
gememoreerde visie42 waarin het nettorendement werd omschreven als

"de aan de opstallen toe te rekenen pacht verminderd met de daartegenover
staande kosten."

Gesteld nu dat - anders dan de Hoge Raad van oordeel is - financieringskosten wel
een rol zouden spelen bij het bepalen van het nettorendement, maakt het dan wat
uit of het leaseobject is gefinancierd met eigen of inet vreemd vermogen? Anders
gezegd: heeft de wijze van financiering invloed op het nettorendement en worden
we in dat licht bezien dan ook verplicht om eigen en vreemd vermogen aan bepaal-
de activa te koppelen? Als het nettorendement wordt bepaald met inachtneming
van de financieringskosten, dan lijkt het er toch op dat het nettorendement wèl
wordt gedrukt voorzover er met vreemd vermogen is gefinancierd, terwijl er van
een negatieve invloed geen sprake is bij financiering met eigen vermogen. De
wijze van financieren lijkt dan van invloed te zijn op de hoogte van de afschrij-
ving... Erg werkbaar wordt het daarmee allemaal niet. Om met Meussen43 te spre-
ken:

"Zou de opvatting van A-G Van Kalmthout worden overgenomen dan zou in elk
voorkomend geval waarin degressieve afschrijving wordt bepleit, ter bereke-
ning van de afschrijvingsruimte, een onderzoek moeten worden ingesteld naar
de mate van financiering met vreemd vermogen van het desbetreffende
bedrijfsmiddel en de daarmee gemoeide rentelasten."

Hij kan dan ook

"...om pragmatische redenen..."

vrede hebben met de uitkomst van dit arrest.
Als de mogelijkheid om degressief af te schrijven werkelijk afhankelijk wordt van
de mate waarin een activum met eigen of inet vreemd vermogen is gefinancierd,
dan is er inderdaad een praktisch probleem. Los van de vraag of dit probleem het
beste is op te lossen door alle financieringskosten om praktische redenen maar

41 Meussen, in zijn noot onder het arrest van 7 februari 2001, BNB 2001I158c',
"acht het oordeel van de Hoge Raad op dit punt dan ook onjuist."

42 HR 3 december I975, BNB 19771248.
43 Zie de noot onder het arrest van 7 februari 2001, BNB 2001~158c~.
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geheel buiten beschouwing te laten - men zou er om dezelfde redenen voor kun-
nen kiezen het eigen en vreemd vermogen naar evenredigheid toe te rekenen aan
het activum, dan zijn zowel theorie als praktijk gediend - komt een veel belangrij-
ker vraag op. Is het wel zo dat het voor het degressief afschrijven iets uitmaakt of
het object nu is gefinancierd met vreemd vermogen of inet eigen vermogen?

3.3.4.4. `Financieringskosten ' en definanciering met eigen of vreemd vermogen
De vraag komt op ofde wijze van financieren van invloed is op de uitkomsten van
een afschrijvingssysteem waarvoor het nettorendement bepalend is. Van een
dalend nettorendement is sprake indien de opbrengsten gelijk blijven terwijl de
kosten zullen stijgen. Eerder is aangegeven dat die situatie zich bij leasemaatschap-
pijen lang niet in die mate voordoet als wel wordt voorgesteld, omdat ook de finan-
cieringskosten zouden moeten worden gerekend tot `alle kosten die op de opbreng-
sten in mindering komen' Het is juist deze kostenpost die in de loop der jaren een
dalend verloop te zien geeft.
Wat nu indien een leasemaatschappij haar wagenpark gedeeltelijk met eigen ver-
mogen financiert~? Voorzover er met eigen vermogen is gefinancierd, brengt dat
geen financieringslasten mee, laat staan dalende financieringslasten... In het
navolgende wordt nader ingegaan op de invloed van financiering met eigen vermo-
gen op het nettorendement.

De leasemaatschappij ontvangt in de leasetermijnen, of er nu met eigen of inet
vreemd vermogen is gefinancierd, voortdurend een gelijkblijvende rentevergoe-
ding. Telkens als er een leasetermijn binnenkomt, kan de lessor kiezen. Hij kan het
vrijgekomen eigen vermogen aanwenden om bestaande leningen afte lossen, of hij
kan het vrijgemaakte eigen vermogen opnieuw in leaseauto's steken. Doorgaans
doet hij dit laatste (rendement: costs of funding ~ 20~0) omdat dat meer rendement
oplevert dan het aflossen van leningen (besparing van So~o rentekosten). Bij een
gelijkblijvende financieringsvergoeding zien we dus óf een daling van de kosten
(aflossing rentedragende leningen: So~o) óf een stijging van de opbrengsten (door
herinvestering van het `vrijgemaakte' eigen vermogen in nieuwe leaseauto's: 70~0).

44 In het geval waarin een historísch verband tussen activa en hun financiering ontbreekt, of daar waar geen enkel
verband kan worden gelegd, mag ervan worden uitgegaan dat alle activa naar evenredigheid worden gefinancierd

uit het beschikbare eigeo en vreemd vermogen. Zie hiervoor Hof Amsterdam, 4 juli 1990, V-N 1991~2415. Het

hof overweegt:
"Het aktief van belanghebbende is (...) tot 14 september 1981 geheel met vreemd vermogen gefinancierd. Per

14 september 1981 heeft een kapitaalstorting plaatsgevonden. Nu voor toerekening van deze kapitaalstorting

aan een bepaald aktief naar 's hofs oordeel onvoldoende gronden aanwezig zijn, dient deze storting naar even-
redigheid aan de diverse aktiva te worden toegerekend.
Voor een specifieke toerekening aan de deelneming op bedrijfseconomische gronden is onder de geschetste

omstandigheden gelet op het primaat van de historische methode bij de toepassing van artikel 13, vierde lid,
Wet Vpb geen aanleiding."

De evenredige toerekening is geen alternatief voor de historische methode, het is er een uitwerking van.
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Deze stijging van de opbrengsten, die naar mijn oordeel - in het kader van het
bepalen van het nettorendement overigens exclusief winstopslag, dus voor slechts
So~o, in beschouwing moet worden betrokken ( zie hiervoor nader mijn betoog aan
het slot van dit onderdeel) - kan worden geïnterpreteerd als `negatieve kosten', die
bij gelijkblijvende opbrengsten leiden tot toekomstige kostenreductieas.
Ook kan men de alternatieve opbrengsten daadwerkelijk als opbrengsten zien. Bij
gelijkblijvende kosten - er wordt niet afgelost: de financieringskosten blijven op
hetzelfde niveau - zien we dan (naast de ontvangen leasetermijnen) steeds stijgen-
de alternatieve opbrengsten.

Men kan zich de vraag stellen of het rendement van het herinvesteerde eigen ver-
mogen - zoals dat hiervoor is beschreven - als `negatieve kosten van het bedrijfs-
middel' of als `opbrengst van het bedrijfsmiddel' in de zin van het arrest van 31
augustus 2001 kan gelden, en dus in aanmerking mag worden genomen bij de bere-
kening van het nettorendement. Strikt genomen worden de opbrengsten namelijk
met een ander bedrijfsmiddel gegenereerd en worden de kosten niet gereduceerd in
verband met de leaseauto, maar in verband met de financiering. Maar desondanks
hebben die alternatieve opbrengsten en die kostenreducties een onmiskenbaar ver-
band met het eerder geleaste bedrijfsmiddel: de lessor houdt er namelijk rekening
mee bij het bepalen van de te betalen leasetermijn. Hij laat de lessee niet geduren-
de de gehele leaseperiode betalen voor het oorspronkelijk in de leaseauto gestopte
vermogen, hij stelt zich tevreden met een rentevergoeding over het vermogen voor-
zover en voor zolang dat in de auto is geïnvesteerd. Met andere woorden: er is een
rechtstreeks verband tussen de hoogte van de leasevergoeding en de opbrengsten
die de lessor geniet met de aflossingscomponent (de afschrijvingscomponent) in de
leasevergoeding. De lessor brengt de lessee minder rentekosten in rekening omdat
hij ervan uitgaat met de aflossingscomponent zelf zijn leningen af te lossen (en zo
tot reductie van rentekosten te komen) of het ontvangene wederom renderend te
investeren. Op hun beurt vormen die kostenreducties of alternatieve opbrengsten
dus de aanleiding om de leasetermijn benedenwaarts bij te stellen.
Men zal zijn geneigd het rechtstreekse verband tussen dalende financieringslasten
en de leasebaten vlugger aan te nemen dan het verband tussen de stijgende alterna-
tieve opbrengsten en de leasebaten. Dat laatste is begrijpelijk, omdat alternatieve
opbrengsten tenslotte per definitie worden gegenereerd met iets anders dan met het
oorspronkelijk geleaste object. In wezen bestaat er evenwel geen verschil tussen
alternatieve opbrengsten en verminderde financieringslasten. De lessor kan met de
aflossingscomponent, nieuwe auto's kopen en zijn bestaande leningen niet aflos-

45 Het rekening houden met een toekomstige reductie van de So~o-financieringskosten, respectievelijk een toena-
me van de opbrengsten in verband met het rendement van So~o op het herinvesteerde eigen vermogen, leidt tot het-
zelfde resultaat als de hierboven besproken bedrijfswaarde-benadering, waarbij toekomstige geldstromen door de
denkbeeldige koper van de leaseauto - ongeacht de wijze van financieren - tegen So~o contant worden gemaakt.
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sen, of hij kan die leningen wel aflossen en daarna - wanneer hij de investering in
de nieuwe auto moet doen - ertoe overgaan nieuw vreemd vermogen aan te trek-
ken. Economisch beschouwd komt dat op hetzelfde neer.

Bovenstaande theorie wordt bevestigd in het feit dat degressieve afschrijving op
grond van een afnemend nettorendement niet alleen mogelijk is bij activa die voor
de verhuur worden aangehouden, maar - indien daartoe aanleiding is - ook bij
`overheersende' bedrijfsmiddelen46. Bij een afnemend nettorendement van een
boerenbedrijf kan aldus worden goedgekeurd dat op het `overheersende' bedrijfs-
middel - in casu de ligboxenstal - degressief kan worden afgeschreven. Deze con-
statering leidt tot de conclusie dat het - vooraleer men in dat laatste geval aan
degressief afschrijven toekomt - zeker moet zijn dat het bedrijf waarbinnen het
bedrijfsmiddel een overheersende plaats inneemt een dalend nettorendement moet
kennen. En of een bedrijfeen dalend nettorendement heeft, wordt niet alleen mede
bepaald door de financieringskosten maar tevens met inachtneming van de inkom-
sten behaald met het herinvesteerde eigen vermogen.
Ten slotte is het hier de plaats om nogmaals te wijzen op het verschijnsel dat -
wanneer men het nettorendement berekent in het kader van een mogelijke
afwaardering op lagere bedrijfswaarde en in verband daarmee toekomstige baten
en lasten contant maakt - men door het proces van contant maken impliciet reke-
ning houdt met een financiering van het object met vreemd vermogen. Contant
maken geschiedt met behulp van een rentevoet die past bij een lening voor de ter-
mijn waarover contant wordt gemaakt, ongeacht het antwoord op de vraag hoe het
object in werkelijkheid is gefinancierd. Sterker nog, men houdt rekening met de
kosten van vreemd vermogen, ook in de situatie waarin er geheel met eigen ver-
mogen is gefinancierd.

Gelet op het bovenstaande kan dan ook worden geconcludeerd dat onder `dalende
financieringskosten' moet worden verstaan de som van de lagere rentekosten (So~o)
en de stijgende inkomsten uit herinvesteerd eigen vermogen (70~o minus de winst-
opslag van 20~0). Omdat beide voordelen op hetzelfde percentage uitkomen, vervalt
de noodzaak om te onderscheiden welk deel van het wagenpark is gefinancierd met
vreemd en welk deel met eigen vermogen. Daarmee komt vast te staan dat er wei-
nig meer over is van Meussens praktische problemen, die aan een theoretisch juiste
oplossing in de weg stonden. Het nettorendement van een geleaste auto kan onder
alle omstandigheden worden bepaald door enkel rekening te houden met de gel-
dende marktrente.

46 Zie ook de noot van Van Brunschot onder het arrest van 3 januari 1979, BNB 1979~85".
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3.4. Het verantwoorden van winstopslagen

3.4.1. Inleiding

Een leasemaatschappij maakt haar winst in hoofdzaak op de fnanciering. Zij leent
in tegen So~o en berekent in de tarieven naar de lessor een rentepercentage van 7,
om maar wat te noemen. Daarnaast zal bij operational lease, althans bij gesloten-
calculatiecontracten47, sprake zijn van een winstopslag op de onderhoudskosten.
Ook kan er al dan niet expliciet sprake zijn van een managementfee. Soms is het
de vraag op welke wijze die winstopslagen moeten worden verwerkt. De praktijk
- die nog niet is getoetst door de rechter4R - leert dat een autoleasemaatschappij de
voorcalculatorische winst op het onderhoud op driejaarscontracten door drieën
deelt, en aan elk jaar een derde deel toerekent. Aan deze bijzondere vorm van
winsttoerekening ligt de volgende gedachte ten grondslag.
Leasemaatschappijen voerden onderhoudsvoorzieningen op. De voorziening werd
gevoed door maandelijks van de ontvangen leasetermijn een deel af te zonderen -
de dekking voor onderhoudskosten - en dit deel niet te verantwoorden als
opbrengst, maar het aan de onderhoudsvoorziening toe te voegen. De werkelijk
gemaakte onderhoudskosten werden vervolgens afgeboekt op de voorziening.
Deze verwerkingsmethode leidde ertoe dat de winst op het onderhoud pas werd
verantwoord bij het einde van het leasecontract: op dat moment immers blijkt of
en zo ja, in welke mate, de dekking van de onderhoudskosten de werkelijke kosten
overstijgt. Van de zijde van de fiscus is het standpunt ingenomen dat een dergelijke
methode van winstverantwoording te zeer werd overheerst door het voorzichtig-
heidsbeginsel. Hoewel het standpunt dat een vergoeding voor een risico (dat het
onderhoud tegenvalt) pas tot de winst behoeft te worden gerekend op het moment
waarop het risico is geweken veel elementen van goed koopmansgebruik in zich
bergt, valt er - wanneer de opslag niet zozeer wordt ervaren als een risicopremie
maar als een winstopslag - veel voor te zeggen die winst te nemen al naar gelang
de winstgenererende activiteiten worden verricht. De toepassing van het beginsel
van de eenvoud bracht partijen ertoe in te stemmen met een winstverantwoording
naar tijdsgelang.
Voor financieringswinst en managementfee bestaan geen bijzondere regels. Zij
worden - net als de overige componenten van de leasetermijn - tot de winst gere-
kend zodra zij in rekening zijn gebracht.

47 Bij open-calculatiecontracten zijn de risico's van meer- en minderonderhoud volledig voor de lessee. Het ver-
schil tussen de voorgecalculeerde onderhoudskosten in de leasetermijn en de werkelijke onderhoudskosten, wordt
met de lessee verrekend.
4R De methode van winstverantwoording werd door de leasemaatschappij die partij was in het geschil dat leidde
tot HR augustus 199R, BNB 199RI395c' weliswaar gehanteerd, maar is niet in geschil geweest.
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Het winsttoerekeningsvraagstuk doet zich in drie verschillende situaties voor. In
situaties waarin een transitoire passiefpost is toegestaan voor het toenemende
onderhoud, in situaties waarin een voorziening zou mogen worden gevormd in ver-
band met de stijgende onderhoudskosten, en daar waar men via degressieve
afschrijving rekening houdt met de stijgende onderhoudskosten.

3.4.2. Het verantwoorden van winstopslagen bij transitorische passiva

Sinds het arrest van 8 september 1993, BNB 1994~92~` is het duidelijk dat lease-
maatschappijen geen transitorische passiefpost kunnen opnemen terzake van stij-
gende onderhoudslasten. De prestatie die een leasemaatschappij levert (het ter
beschikking stellen van een goed onderhouden auto) is ondeelbaar en uit de ver-
goeding voor die prestatie kan niet een element worden gehaald dat betrekking
heeft op een toekomstige deelprestatie (onderhoud).
In het arrest van 26 februari 1997, BNB 1997~218c~` werd duidelijk dat een dealer
die afzonderlijke onderhoudscontracten pleegt af te sluiten, indien nodig, wel een
deel van zijn omzet mag passiveren. Dat deel heeft betrekking op in de toekomst
te plegen onderhoud waarvoor hij reeds een vergoeding heeft ontvangen. Omdat
transitorische passiefposten zien op vooruitgeschoven opbrengsten, kunnen derge-
lijke posten - anders dan voorzieningen - ook een winstcomponent bevatten49.
Het curieuze van BNB 19971218c~` zit hem in het feit dat de Hoge Raad de link legt
tussen opbrengsten en prestaties en in verband daarmee ook bepaalt dat winst moet
worden doorgeschoven, terwijl hij de passiefpost vervolgens giet in de vorm van
een voorziening. Aardema50 houdt - overigens om andere redenen - in dit arrest

"... rekening met een argeloos gebruik van dat woord."

De vraag is hoe bij het gebruik van een transitoire passiefpost de winstopslagen
worden verantwoord. Ter illustratie diene het volgende voorbeeld.

Jaar 1 2 3 Totaal
Dekking 110 110 110 330
Kosten 50 100 150 300
Winst onderhoud 5 10 15 30

49 Zie hiervoor bijvoorbeeld HR 13 november 1957, BNB 1958I15', waarin de Hoge Raad overweegt:

"dat (...) het door belanghebbende ontvangen bedrag (... ) voor hem een bate vormt, welke voortvloeit uit een
tussen hem en C bestaande contractuele verhouding met wederzijdse prestaties, welke zich over meerdere

jaren uitstrekt; dat het bij die rechtsverhouding overeenkomstig goed koopmansgebruik is, dat bij het bepalen

van belanghebbendes jaarlijkse winst deze bate naar evenredigheid wordt verdeeld over de jaren waarop zij
betrekking heeft (...)."

50 Aardema in zijn noot onder HR 26 februari 1997, BNB 19971218c'.
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Er zijn drie mogelijkheden denkbaar om de winstopslagen als onderdeel van een
transitoire passiefpost tot uitdrukking te brengen op de balans van jaar 1. In de eer-
ste plaats kan dat zijn in een bedrag van 60, zijnde het verschil tussen de opbrengst
en de daadwerkelijk gemaakte kosten in jaar 1. In deze variant wordt de winstop-
slag die in de onderhoudsvergoeding is verdisconteerd geheel doorgeschoven naar
de toekomst. In de tweede plaats kan dat zijn een bedrag van 50, zijnde het verschil
tussen de opbrengst en de kosten inclusief (een ieder jaar gelijke) winstopslag van
10. Ten slotte is het ook nog mogelijk een bedrag van 55 te passiveren. Dit bedrag
geeft het verschil weer tussen de opbrengst en de daadwerkelijk gemaakte kosten,
inclusief de naar evenredigheid bepaalde winst van 5 in jaar 1.
Als hij het over de te passiveren winstcomponent heeft, spreekt de Hoge Raad
evenwel van

"(...) de met laatstbedoelde prestaties te behalen winst(...)."

Deze formulering duidt onmiskenbaar op een vereist verband tussen winst en
prestatie. Geen vast bedrag dus, maar een bedrag dat afhankelijk is van de gemaak-
te kosten, de geleverde prestatie, het daadwerkelijk verrichte onderhoud. De winst
van 30 zal dus naar evenredigheid van de gemaakte kosten worden toegerekend
aan de verschillende jaren. Dit impliceert dat de derde variant, passivering tot een
bedrag van 55, de juiste is.

3.4.3. Het verantwoorden van winstopslagen bij het treffen van een onderhouds-
voorziening

Bij de leasemaatschappijen is geen sprake van vooruitontvangen omzet (vergoe-
dingen voor naderhand te plegen onderhoud), omdat het verrichten van onderhoud
bij deze categorie ondernemingen niet wordt gezien als een afzonderlijke prestatie.
Bij de huidige stand van de jurisprudentie kunnen onderhoudsvoorzieningen zich
alleen voordoen bij leasemaatschappijen die open-calculatiecontracten afsluiten. In
die contractvariant is evenwel geen sprake van enige winst(opslag) op het onder-
houd. Toch komt de vraag naar de behandeling van de onderhoudsvoorziening bij
gesloten-calculatiecontacten (waarbij wel sprake is van voorgecalculeerde winst
op het onderhoud) hier wel aan de orde, omdat de praktijk leert dat leasemaat-
schappijen de lagere boekwaarde in verband met de toegestane degressieve
afschrijving bepalen door het bedrag van de onderhoudsvoorziening in mindering
te brengen op de boekwaarde van de auto's. De vraag is dus toch: is die onder-
houdsvoorziening tot het juiste bedrag opgevoerd, of is er iets mis gegaan met het
verwerken van de winstcomponent?
Ik bedien mij van hetzelfde voorbeeld als waarmee de transitorische passiefpost
werd geïllustreerd.
Centraal staat de gedachte dat een voorziening slechts kan worden gevormd voor
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toekomstige onderhoudsverliezen. Dat betekent dat de voorziening alleen al om die
reden per definitie lager is dan de transitoire passiefpost, toegestaan bij de onder-
houdscontracten pur sang.

Jaar 1 2 3 Totaal
Dekking 110 110 110 330
Kosten 50 100 150 300
Winst onderhoud 5 10 15 30

De huidige gang van zaken is dat de leasemaatschappij ieder jaar 10 aan winst op
onderhoud verantwoordt: de totale voorcalculatorisch bepaalde onderhoudswinst
wordt tijdsevenredig aan de jaren toegerekend. In de transitoire passiefpost kan,
zoals hierboven werd uiteengezet, een bedrag van 55 worden opgenomen (van de
ontvangen 110 in het eerste jaar ziet 55 op toekomstige prestaties). In het geval de
passiefpost de vorm van een voorziening aanneemt, kan evenwel slechts 30 wor-
den gepassiveerd, een bedrag gelijk aan het toekomstige verlies5l.
De huidige praktijk zou derhalve aanpassing behoeven. Aan jaar 1 dient niet een
tijdsevenredig deel van ] 0 te worden toegerekend, maar een prestatie-evenredig
bepaalde winst van 552. Dit oogt fiscaal voordelig, maar de keerzijde van de
medaille is dat de toekomstige winst op het onderhoud van 25 naar voren wordt
gehaald. Dit bedrag moet in mindering worden gebracht op de onderhoudsvoorzie-
ning zoals die door de rechter is toegestaan. Het HofAmsterdam bepaalde immers
dat bij open-calculatiecontracten het verschil tussen de dekking en de werkelijk
gemaakte kosten aan het eind van het jaar kon worden gepassiveerd53. In ons voor-
beeld derhalve een bedrag van 60. Van dat bedrag blijft in deze benadering slechtst
35 overeind.

3.4.4. Het verantwoorden van winstopslagen bij degressief afschrijven

Indien in de toekomstige dekkingstekorten op het onderhoud is voorzien door
middel van een degressief afschrijvingssysteem, is het schuiven met de winst op
het onderhoud zonder betekenis. De Hoge Raad heeft aangegeven dat de lessor tot
degressief afschrijven kan overgaan als het nettorendement afneemt. Zodra er
onderdelen van de winst op een eerder tijdstip moeten worden verantwoord dan nu
het geval is, resulteert dat in een hoger rendement bij aanvang en een lager rende-
ment naarmate de looptijd van het contract vordert. Het gevolg daarvan is dat de
degressieve afschrijving zodanig moet worden aangepast dat het rendement weer

51 100 minus 110 ( dekkingoverschot jaar 2) plus 150 minus 110 (dekkingstekort jaar 3), resulteert in een tcekom-
stig verlies van 30.
52 l00~o winst op de onderhoudskosten van 50.
53 HofAmsterdam, 28 mei 1997, gepubliceerd in BNB 1998I395c".
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overeenkomt met het oorspronkelijke gelijkblijvende rendement. Het heeft derhal-
ve geen zin om verschuivingen in de winst te bepleiten. Ze vinden hun complement
in aanpassingen in het afschrijvingssysteem.

4. DE METHODE VAN WINSTNEMING BIJ TOEPASSING VAN HET
NIEUWE FISCALE EIGENDOMSCONCEPT

In het voorgaande heb ik de wijze besproken waarop winstneming kan plaatsvin-
den bij operational en financial lease. Indien het nieuwe fiscale eigendomsconcept
wordt toegepast, heeft het onderscheid tussen operational lease en financial lease
fiscaal geen betekenis meer. Fiscaal valt of staat niets meer met deze kwalificaties.
Dat wil echter allerminst zeggen dat de hiervoor gesignaleerde methoden van
winstneming aan betekenis inboeten. Het nieuwe fiscale eigendomsconcept leidt
ertoe dat het leaseobject deels wordt opgevoerd op de balans van de lessor en deels
op die van de lessee. Voorzover het object op de balans van de lessor prijkt, is er
sprake van terbeschikkingstelling - zeg: operational lease - en voorzover het
object op de balans van de lessee wordt geactiveerd, is er sprake van koop door de
lessee en financiering door de lessor (zeg: financial lease).
Op die gesplitste eigendom zijn dan de regels van operational, respectievelijk
financial lease van toepassing.
Indien de leverancier uit hoofde van de door hem verstrekte putoptie een deel dient
te activeren, dan gaat dat ten koste van de verkoopopbrengst. Bij expiratiedatum
valt de passiefpost vrij, of gaat het gepassiveerde bedrag deel uitmaken van de
kostprijs van het teruggenomen leaseobject.

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Winstneming bij financial lease geschiedt annuïtair. De meeste winst valt derhalve
in het eerste deel van de looptijd. Bij operational lease valt de gelijkblijvende lea-
setermijn geheel in de winst. Ten laste van de winst komen de financieringskosten
(annuïtair), de afschrijvings- en de onderhoudskosten. De afschrijvingsmethode is
volgens de Hoge Raad afhankelijk van de ontwikkeling van het nettorendement.
Ter bepaling van dat nettorendement neemt de Hoge Raad de leasetermijnen in
acht, zomede de onderhoudskosten. Gelet op het feit dat de onderhoudslasten in de
loop van de vaste leaseperiode zullen stijgen, zal het nettorendement dalen. Dit
impliceert dat de afschrijving degressief mag zijn, opdat (fiscaal) een gelijkblij-
vend rendement resulteert. Tegenover een gelijkblijvende leasetermijn zien we dan
bij de lessor in de eerste helft van de vaste leaseperiode relatief hoge rentelasten,
hoge afschrijvingskosten en relatief lage onderhoudskosten. Anders dan financial
lease biedt operational lease dus de mogelijkheid van winstuitstel.
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De fiscus heeft gesteld dat bij de berekening van het nettorendement, de financie-
ringslasten niet buiten aanmerking mogen blijven. Nu die lasten in de loop van de
tijd zullen dalen, wordt daarmee de daling van het nettorendement op basis van de
stijgende onderhoudskosten grotendeels weer tenietgedaan. In zijn arrest van 7
februari 2001, BNB 2001I158c~` oordeelt de Hoge Raad echter - anders dan het
Hof `s-Gravenhage en anders ook dan Advocaat-Generaal Van Kalmthout - dat de
financieringslasten in het kader van de berekening van het nettorendement buiten
beschouwing moeten blijven. Slechts de kosten die door de voortbrenging van de
nutseenheden van het bedrijfsmiddel worden veroorzaakt, beïnvloeden het netto-
rendement. Omdat de voortbrenging van die nutseenheden niet afhankelijk is van
de wijze van financiering, is er volgens de Hoge Raad geen ruimte om die finan-
cieringskosten in aanmerking te nemen.
Het is opmerkelijk dat de Hoge Raad bij financiële instellingen (omdat die hun
bedrijf maken van het realiseren van een marge met geleend geld) geen uitzonde-
ring maakt op deze hoofdregel. Dit valt eens temeer op, daar hoofdregels bij ban-
ken vaker opzij worden gezet. Een mooi voorbeeld daarvan is... de afschrijving op
leaseauto's. Leaseauto's worden niet gezien en behandeld als transportmiddelen,
maar als financiële producten. Vandaar ook dat de afschrijving niet zozeer
geschiedt op basis van gereden kilometers, maar op basis van in geld gemeten net-
torendement.
De winst die bij leasing op het onderhoud wordt gemaakt, wordt in de praktijk pro-
portioneel naar tijdsgelang genomen. Theoretisch is het verdedigbaar om de winst
meer te nemen al naar gelang het onderhoud daadwerkelijk is verricht. Wijzigingen
in het winstnemingssysteem sorteren evenwel geen effect, zolang de te onderhou-
den bedrijfsmiddelen degressief worden afgeschreven op basis van het nettorende-
ment.
Wat hiervoor is opgemerkt over de methode van winstneming bij operational lease
en bij financial lease, is - indien het nieuwe fiscale eigendomsconcept zou worden
gehanteerd - van overeenkomstige toepassing op het deel van het leaseobject dat
bij de lessor wel, respectievelijk niet wordt geactiveerd. Activeert de lessor 300~o en
de lessee 700~0, dan wordt de leasetermijn gesplitst: 300~o vormt huuropbrengst en
700~o een betaling voor rente en aflossing.

297



Hoofdstuk 16

De grondslag voor de investeringsfaciliteiten bij
leasing

1. INLEIDING

In de loop der jaren heeft Nederland talloze belastingfaciliteiten gekend die ertoe
bijdroegen dat ondernemers werden gestimuleerd te investeren. De belangrijkste
voorbeelden van deze faciliteiten zijn de premies ingevolge de Wet Investe-
ringsrekening (de WIR) en de diverse investeringsaftrekken. Deze faciliteiten heb-
ben met elkaar gemeen dat de ondernemer een bepaald percentage van zijn
investering meteen als belastingvoordeel geniet, hetzij als reductie van de ver-
schuldigde belasting (de WIR), hetzij als reductie op zijn belastbare winst (de
investeringsaftrekken). Het percentage wisselt per object of inet de omvang van de
investering. Interessanter dan het percentage is de vraag wat in dit kader als `de
investering' heeft te gelden. Met andere woorden: wat is de grondslag waarop de
percentages worden losgelaten?
Ooit werd bij het invoeren van de investeringsaftrek onder `investeren' ver-
staan:

"het aangaan van verplichtingen ter zake van de aanschaffing of de verbetering
van een bedrijfsmiddel, zomede het maken van voortbrengingskosten te dier
zake, voorzover die verplichtingen en kosten op de belastingplichtige drukken."

Deze bepaling, die bij de introductie van de WIR in 1978 letterlijk in artikel 61a
Wet IB 1964 werd overgenomen, verwijst rechtstreeks naar de bewoordingen
van artikel 10 Wet IB 1964, waarin de afschrijving van bedrijfsmiddelen is gere-
geld:

"De afschrijving op goederen welke voor het drijven van een onderneming wor-
den gebruikt (bedrijfsmiddelen), wordt jaarlijks gesteld op het gedeelte van de
nog niet afgeschreven aanschaffings- of voortbrengingskosten dat aan het
kalenderjaar kan worden toegerekend."

De grondslag voor iedere investeringsfaciliteit bestaat dus uit aanschaffings- of
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voortbrengingskosten van een bedrijfsmiddel, en is derhalve gelijk aan de afschrij-
vingsgrondslag. Wat er zoal kan worden gerekend tot de afschrijvingsgrondslag,
leert goed koopmansgebruik ons. In dit hoofdstuk worden de bepalingen met
betrekking tot de te hanteren grondslag voor investeringsfaciliteiten bij leasing
geanalyseerd en beoordeeld op hun theoretische juistheid.

In de herziene versie van LR 2000 is een tweetal bepalingen opgenomen dat ziet
op de - in de optiek van de staatssecretaris - juiste wijze van vaststellen van de
grondslag voor investeringsfaciliteiten. Voor operational leasecontracten geldt dat

~~~...)
5. elementen, die aantoonbaar vreemd zijn aan de voor de verrichte investerin-
gen gangbare grondslag voor de berekening van de investeringsbijdragen, bui-
ten beschouwing zijn gelaten;
6. de lessor in geval van sale lease back de aanspraak op fiscale investeringsfa-
ciliteiten niet zal baseren op een hoger bedrag dan de fiscale kostprijs van het
bedrijfsmiddel die gegolden zou hebben voor de lessee zelf;"

Er zijn drie situaties denkbaar waarin de grondslag ter discussie kan staan. In de
eerste plaats kan dat zijn in situaties waarin de leasemaatschappij het bedrijfs-
middel koopt van dezelfde partij als die waaraan zij het gekochte object vervolgens
ter beschikking stelt: de zogeheten sale-and-lease-backtransacties (hierna: SBLLB-
transacties). In de tweede plaats ontstaan geschillen daar waar de grondslag onder
invloed van het fiscale begrip `goed koopmansgebruik' wordt verbreed met ele-
menten waarvoor een specifieke investeringsfaciliteit als de energie-investerings-
aftrek blijkens de bedoelingen van de wetgever niet in het leven is geroepen. En
ten slotte kunnen verschillen ontstaan indien een leasemaatschappij een object
inclusief leaseovereenkomst verwerft van een derde partij.

2. DE 1NVESTERINGSGRONDSLAG BIJ SALE-AND-LEASE-
BACKTRANSACTIES

2.1. Inleiding

Het bijzondere van een investering van een leasemaatschappij kan zijn gelegen in
de omstandigheid dat de verplichtingen zijn aangegaan ten opzichte van de partij
die na het sluiten van de koopovereenkomst de lessee wordt. Nu zijn veel SBzLB-
overeenkomsten op een of andere wijze bij de lessor uitgesloten van investerings-
faciliteiten~, maar dat geldt niet voor overeenkomsten met betrekking tot bedrijfs-
middelen die nog niet in gebruik zijn genomen voor de verkoop aan de leasemaat-
schappij2. Eigenlijk kunnen dergelijke SBzLB-transacties beter worden gezien als
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overeenkomsten waarbij de latere gebruiker een bedrijfsmiddel `tailormade3'
bestelt, terwijl hij het object op het moment waarop het bedrijfsklaar is, onder-
brengt bij de leasemaatschappij. Het voordeel hiervan is dat de betrokkenheid van
de leasemaatschappij bij het aandachtsintensieve voortraject kan worden verme-
den, zodat de leasemaatschappij zich voornamelijk kan beperken tot het aanbieden
van de juiste financieringsvorm.
De prijs waarvoor de leasemaatschappij het object koopt van de potentiële lessor,
kan verschillen van de prijs die door de verkoper daarvoor is betaald aan de lever-
ancier. De neiging om die prijs te verhogen, is een natuurlijke: hoe hoger de prijs,
des te hoger de grondslag, en des te groter het belastingvoordeel. En de leasemaat-
schappij kan de hogere aankoopsom eenvoudig compenseren door de lessor gedu-
rende de vaste leaseperiode een hogere leasetermijn in rekening te brengen.
Het is de vraag hoe met dit verschijnsel moet worden omgegaan. In dit verband
moet bij SBcLB-transacties een onderscheid worden gemaakt tussen een verhoog-
de investeringsgrondslag (waarbij de enkelvoudig verhoogde investeringsgrond-
slag weer moet worden onderscheiden van de meervoudig verhoogde investerings-
grondslag) en de opgeklopte, dat wil zeggen de kunstmatig verhoogde, investe-
ringsgrondslag.
Bij de beoordeling van de grondslag moet overigens niet uit het oog worden ver-
loren dat het vaak gaat om transacties die zijn afgesloten tussen onafhankelijke par-
tijen. De gelieerdheid - vaak toch de omstandigheid op grond waarvan aan bepaal-
de onzakelijke voorwaarden fiscaal kan worden voorbijgegaan4 - ontbreekt. Dit
betekent evenwel niet dat de bedongen overdrachtsprijs per definitie zakelijk is:

1 Bij de WIR was deze uitsluiting in de voml van een antimisbruikbepaling opgenomen. Voorkomen moest wor-
den dat men over een bedrijfsmiddel tweemaal W[R-premie kon krijgen, zonder dat zich in de situatie van de
gebruiker een wijziging voordeed. Eerst koopt en gebruikt partij A het object, waarna zodra de desinvesteringster-
mijn is verstreken, partij B het object van A koopt en het ook aan A ter beschikking stelt.
Bij de Energie-investeringsaftrek is er geen uitsluiting voor SBcLB-transacties. Echter, de afrrek wordt niet gege-
ven voor de aanschaf van reeds gebruikte bedrijfsmiddelen.
Artikel 3.42 Wet IB 20Q lid 1, handelend over de energie-investeringsaftrek, vermeldt dienaangaande:

"Indien in een kalenderjaar in een ondememing die de ondernemer voor eigen rekening drijft, wordt geïn-
vesteerd in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen (...) ;"

2 Althans, in de praktijk vonden partijen elkaar in de gemeenschappelijke gedachte dat waar geen sprake is van
misbruik, de toepassing van een antimisbruikbepaling niet op zijn plaats is. In de geschetste situatie kon er om
twee redenen niet worden gesproken van misbruik. In de eerste plaats betrof het geen bedrijfsmiddel waarvoor
tweemaal een investeringsfaciliteit werd gevraagd: de vervreemder beschouwde het object tot het moment van
vervreemding namelijk niet als zijn bedrijfsmiddel. In de tweede plaats: anders dan de situatie die de wetgever bij
het introduceren van de bepaling voor ogen had - een situatie waarin in het gebtuik van het object kwam geen
verandering kwam: zowel voor als na de vervreemding werd het object in het bedrijf van de vervreemder gebruikt
en in dat geval behoeft de investering toch niet te worden gefacititeerd - werd het object voor het moment van
vervreemding nog niet door de vervreemder gebruikt.
3 Deze bedrijfsmiddelen moeten niet worden verward met de zogeheten `specifieke bedrijfsmiddelen', zoals die
eerder in punt 13l 2.3.6.3. aan de orde zijn geweest.
4 Aanschaffingskosten welke uit overwegingen betreffende de persoon van de aandeelhouder op niet-zakelijke
wijze zijn tot stand gekomen, moeten worden gecorrigeerd tot de waarde in het economische verkeer. Zie hier-
voor o.a. HR 2 mei I951, B 9010 en HR 19 november 1958, BNB 1959123.
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beide partijen hebben immers belang bij een hoge grondslag, omdat het daarmee
samenhangende belastingvoordeel doorgaans wordt verdeeld over betrokken par-
tijen.

2.2. De enkelvoudig en meervoudig verhoogde investeringsgrondslag

2.2.1. Inleiding

Onder een enkelvoudig verhoogde investeringsgrondslag versta ik de grondslag
voor de lessor, tot stand gekomen door de prijs die de potentiële lessee eerder voor
het bedrijfsmiddel betaalde te verhogen met de kosten die volgens goed koopmans-
gebruik tot de kostprijs van het bedrijfsmiddel zouden zijn gerekend indien de les-
see zelf in het object zou hebben geïnvesteerd ( hierna: de fictieve fiscale kostprijs).
De gebruiker berekent de leasemaatschappij in de verkoopprijs alle kosten door die
zijn gemaakt om het bedrijfsmiddel gebruiksklaar te krijgen. Bouwrente is een
voorbeeld van een dergelijke kostenpost. Zou niet de gebruiker maar de leasemaat-
schappij van stond af de koopsom in termijnen hebben betaald, dan was de grond-
slag bij de leasemaatschappij eveneens opwaarts bijgesteld. Aan veel majeure
investeringen gaat enig onderzoek vooraf, bijvoorbeeld naar het verwachte rende-
ment van de investeringen. Deze kosten zijn, voor zover ze aan derden zijn betaald
en voor zover goed koopmansgebruik dat toestaat, te rekenen tot de fictieve fisca-
le kostprijs. Ook deze kosten kunnen derhalve leiden tot een verhoogde investe-
ringsgrondslag. Het is de vraag welke door de lessee intern gemaakte kosten de fic-
tieve grondslag verhogen. Kosten die de lessee bij rechtstreekse investering zelf
zou moeten maken om het object bedrijfsklaar te maken, zijn niet te beschouwen
als bijkomende aanschaffingskosten maar als bijkomende voortbrengingskosten.
Zij behoren derhalve tot de grondslag. Zelfs het constante deel der algemene
kosten kan nog via de voortbrengingskosten tot de grondslag worden gerekend5.
Een enkelvoudig verhoogde investeringsgrondslag, opgebouwd zoals hiervoor
geschetst, zou niet ter discussie moeten staan.
Anders dan bij de enkelvoudig verhoogde investeringsgrondslag verschilt bij de
meervoudig verhoogde investeringsgrondslag de fiscale kostprijs van de lessor wél
van de fictieve fiscale kostprijs van de lessee. Het kan zijn dat goed koopmansge-
bruik gebiedt of toestaat om bepaalde kosten die de lessor heeft gemaakt vooraf-
gaand aan de SBzLB-transactie tot de kostprijs van gekochte en te leasen object te
rekenen. Te denken valt aan fees die zijn betaald aan tussenpersonen zonder wie de

5 Zie hiervoor HR 30 september 1964, BNB 1966I52, waarin het feit dat het constante deel van de algemene
kosten tot de voortbrengingskosten kan worden gerekend, wordt verklaard uit goed koopmansgebruik en uit de
wens om voortbrengingskosten op identieke wijze te behandelen als aanschaffingskosten. De leverancier wordt
verondersteld het constante deel der algemene kosten in de prijs van zijn verkochte product of van zijn geleverde
dienst te hebben verdisconteerd. Datzelfde mag dan ook de ondernemer doen die het product of de dienst in eigen
bedrijf voortbrengt.
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transactie niet tot stand zou zijn gekomen. Zolang het niet in strijd is met goed-
koopmansgebruik om kosten als deze te activeren, mag ook de meervoudig ver-
hoogde investeringsgrondslag niet leiden tot verschil van mening. Wel dient de lea-
semaatschappij zich te realiseren dat niet alle in dit verband betaalde fees zijn toe
te rekenen aan het verkregen bedrijfsmiddel. Een deel moeten we zien als betaal-
de vergoeding voor het tot stand komen van een leasecontract. Een dergelijke ver-
goeding kan - afhankelijk van de omstandighedenb - terstond ten laste van de
winst worden gebracht of kan als transitoire actiefpost worden opgevoerd en gedu-
rende de looptijd van het leasecontract ten laste van het resultaat worden gebracht.
De betaalde vergoeding in verband met het afsluiten van het leasecontract heeft
geen causaal verband met de aanschaf van het bedrijfsmiddel en behoort in dat
geval niet tot de kostprijs. Deze vergoeding leidt derhalve niet tot een verhoogde
investeringsgrondslag.
Een bijzondere verschijningsvorm van de meervoudig verhoogde grondslag is die
waarbij het verband tussen de kostprijs van het overgenomen bedrijfsmiddel en de
oorspronkelijke aanschaffingskosten plus bijkomende kosten (zowel bij koper als
bij verkoper) geheel ontbreekt. Dat wil echter niet zeggen dat de overnamesom
geheel uit de lucht komt vallen: zij is gebaseerd op de rendementswaarde die kan
worden toegekend aan het verhuurde bedrijfsmiddel. De leasemaatschappij name-
lijk koopt meer dan een object alleen: zij verkrijgt met het object ook het recht om
investeringsfaciliteiten te claimen. Dat recht kan een meerwaarde vertegenwoordi-
gen. Een deel van het belastingvoordeel dat de faciliteit met zich brengt, zal de les-
sor weliswaar in de huurtermijnen aan de lessee doorgeven, maar een dee17 ook
niet. Bovendien is een operational lease van een gefaciliteerd bedrijfsmiddel, ook
in de situatie waarin het gehele bedrag van de belastingfaciliteit wordt doorgege-
ven in de huurtermijnen, fiscaal nog steeds profijtelijkg. Het belastingvoordeel
draagt ertoe bij dat de leasemaatschappij met de SBiLB een overeenkomst sluit
waarin een zeker overrendement ligt besloten. Het is een situatie die vergelijkbaar
is met die waarin hoogrentende obligaties worden aangekocht. Indien de marktren-
te óo~o bedraagt en de obligatie een coupon van 80~o heeft, genereert de obligatie een
zeker overrendement. Om die reden zal de marktwaarde van de obligatie zover
boven pari liggen dat de koper van de obligatie uiteindelijk een rendement van óo~o
op zijn investering maakt. Zo is het ook goed te beredeneren dat de leasemaat-
schappij bij SBzLB-transacties een hoger bedrag voor het bedrijfsmiddel over heeft
dan de prijs die de verkoper eerder betaalde voor het object. In feite betaalt de lea-

6 Het realiteitsbeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel strijden hier om voorrang. Bij grote ondernemingen en
weinig fluctuerende fees zal het om redenen van eenvoud stellig verdedigbaar zíjn de bedragen in een keer ten
laste van het resultaat te brengen. Zie hiervoor onder andere Hof 's-Gravenhage 10 september 1969, BNB
1970~197.
7 Thans worden leasemaatschappijen door de concurrentie gedwongen vrijwel het gehele belastingvoordeel dat
met de faciliteit is gemoeid aan de lessee door te geven.
8 Zie hiervoor hoofdstuk l7 dat geheel aan dit aspect van operational leaseovereenkomsten is gewijd.
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semaatschappij een prijs die is gebaseerd op de rendementswaarde van het object.
Daar is in het geheel niets mis mee. Het is alleen de vraag of deze (over)ren-
dementswaarde terecht wordt gezien als investeringsgrondslag.

2.2.2. De investeringsgrondslag en overrendement, goodwill

In de prijs die de lessor betaalt aan de wederpartij in de SBzLB-transactie, is een
vergoeding begrepen voor overrendement. Overrendement dat - zou er niets aan
de prijs gebeuren - zou worden behaald met de SBLLB-transactie. Is de om deze
reden betaalde hogere vergoeding voor overrendement - zo die al van de totale
aankoopsom is af te zonderen - te zien als een investering in goodwill? En zo ja,
is dat dan een investering in goodwill in de zin van artike13.45, lid 1, letter g, Wet
IB 2001, waarin goodwill wordt vermeld als bedrijfsmiddel dat is uitgezonderd
voor facilitering?
Waarom behoort goodwill tot de voor investeringsfaciliteiten uitgezonderde
bedrijfsmiddelen?

"Uitgaande van de gedachte, dat naar zijn opzet de investeringsaftrek als maat-
regel tot bevordering van de industrialisatie in beginsel beperkt dient te blijven
tot investeringen in de fysieke sfeer, zijn ook de goodwill en - wellicht ten over-
vloede - de vorderingen uitgezonderd9."

En in de Memorie van Antwoord wordt van regeringszijde opgemerkt:

"Met betrekking tot de door verschillende leden vermelde eliminering van
goodwill uit de groep van bedrijfsmiddelen waarvoor de investeringsaftrek
geldt, merken de ondergetekenden het volgende op. De goodwill brengt tot
uiting de winstcapaciteit van een bedrijf, voor zover deze een normaal rende-
ment van het daarin werkzame vermogen en een normale beloning voor de
arbeid van de ondernemer, met inachtneming van de daaraan verbonden risico-
's, te boven gaat. De goodwill heeft dus het karakter van een "ondernemer-
srent", die desnoods kan verdwijnen zonder dat daardoor de produktie geschaad
wordt. Derhalve komt het de ondergetekende niet juist voor dat de investerings-
aftrek zich zou uitstrekken tot de verwerving van zulk een bedrijfsmiddel, dat
een ander karakter heeft dan de duurzame produktiemiddelen waarvoor de
investeringsaftrek in het leven is geroepen"IO.

Een investering in goodwill behoeft niet te worden gestimuleerd: enkel investerin-
gen die de industrialisatie, de bedrijvigheid bevorderen, moeten worden gefacili-

9 MvT, blz. 35 rk., Wet IB 1964.
]0 MvA, blz. 36 Ik., Wet IB 1964.
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teerd. Voor bedrijvigheid is een normaal rendement voldoende. Betaalt de koper
voor overrendement, dan is dat aan hem. Maar de overheid doet daar niet aan mee.
De leasemaatschappij betaalt de potentiële lessee een prijs waarin een vergoeding
voor overrendement kan zijn verdisconteerd. Is dat nu een betaling voor goodwill
in de zin van artikel 3.45, lid 1, letter g, Wet IB 2001? Mede gelet op de omschrij-
ving in de Memorie van Antwoord van het begrip goodwill als

"de winstcapaciteit van een bedrijf, voor zover deze een normaal rendement van
het daarin werkzame vermogen en een normale beloning voor de arbeid van de
ondernemer, met inachtneming van de daaraan verbonden risico's, te boven
gaat"

kan goodwill in de zin van voornoemde bepaling nimmer worden geconstateerd bij
overdracht van een afzonderlijk bedrijfsmiddell l. Tenzij die overdracht in feite de
overdracht van een deel van een onderneming met zich brengt. Betaalt de lease-
maatschappij in het geval van een S8~LB-transactie in de koopsom mede een ver-
goeding voor overrendement, dan kan die vergoeding - als zij al af te splitsen is uit
de totale koopsom - niet als een investering in goodwill worden geduid. Daarmee
staat echter nog niet vast dat de aankoopprijs van het in een SBcLB-transactie be-
trokken bedrijfsmiddel geheel tot de investeringsgrondslag mag worden gerekend.

2.2.3. De splitsing van de koopsom bij de SB~LB-transactie: een deel voor het
bedrijfsmiddel, een deel voor het leasecontract

Bij een SBirLB-transactie verwerft de leasemaatschappij een terstond te verhuren
bedrijfsmiddel. Men kan - letterlijk - voor hetzelfde geld echter stellen dat de lea-
semaatschappij een leaseobject verwerft plus een daarop betrekking hebbende lea-
seovereenkomst. Dat verschil lijkt van weinig betekenis. Echter, wanneer een
investeerder één zaak verwerft, dan is de prijs die daarvoor is betaald enkel toe te
rekenen aan die ene zaak12. Wanneer hij daarentegen twee zaken verkrijgt en daar-

I 1 Zie Lugt, t.a.p. blz. 98: Nadat hij heeft geciteerd uit de MvA ("De goodwill heeft dus het karakter van een `onder-
nemersrent', die desnoods kan verdwijnen zonder dat daardoorde produktie geschaad wordt"), vervolgt hij:

"Uit de door mij gecursiveerde zinsnede blijkt dat het gaat om wat 'ongebonden goodwill' genoemd zou kun-
nen worden: de goodwill zonder welke het bedrijf even goed zou kunnen floreren, zij het met een lagere winst-
capaciteit. Deze goodwill is dan ook te zien als de gekapitaliseerde overwinst. Dit betekent dat de aan een
ander bedrijfsmiddel klevende winstcapaciteit geen uitgesloten goodwill als hier bedoeld is, ook niet bij een
onlichamelijk bedrijfsmiddel."

Zie ook G. Slot in zijn noot onder HR 16 oktober 1991, BNB 1992~42':
"Het verschil tussen goodwill en andere bedrijfsmiddelen blijkt ook hieruit, dat deze laatste afzonderlijk kun-
nen worden overgedragen, maar dat goodwill alleen overdraagbaar is met de onderneming als zodanig."

12 Zie hiervoor in het kader van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling HR 13 maart 1996, BNB
19961366c', waarin werd beslist dat de opbrengst van de verkoop van aandelen tegen een prijs waarin tevens een
schadevergoeding voor niet geleverde diensten was verdisconteerd, geheel onder de deelnemingsvrijstelling viel.
Van de opbrengst was niet een deel af te zonderen, daar enkel de aandelen object van prijsstelling waren.
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voor één totaalprijs betaalt, dan doet zich meteen een toerekeningsprobleem
voorl3,
De leasemaatschappij sluit de leaseovereenkomst tegelijk met de koopovereen-
komst af. En het lucratieve van deze - tweeledige - SBirLB-transactie is nu dat het
voordeel dat de leasemaatschappij binnenhaalt met het verwerven van het bedrijfs-
middel en het recht op investeringsfaciliteiten, door de leaseovereenkomst lang
niet geheel teniet wordt gedaan. Met andere woorden: de leasemaatschappij gene-
reert een voordee114 en ploegt dat - op grond van de modaliteiten van de leaseover-
eenkomst - slechts gedeeltelijk terug naar de lessee. De condities van de leaseover-
eenkomst zijn dusdanig dat aan de mogelijkheid om de overeenkomst te kunnen
sluiten objectief een zekere waarde moet worden toegekend. De in verband met die
gegeneerde winstpotentie gemaakte kosten dienen - althans in situaties waarin de

13 Zie hiervoor in het kader van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling HR 6 maart 1996, BNB
1996I365c'. Bij de verkoop van een deelneming plus putoptie werd de afgesproken totaalprijs voor de toepassing
van de deelnemingsvrijstelling gesplitst: de opbrengst van de putoptie ging niet onder in de opbrengst van de deel-
neming.
In het kader van de Wet Investeringsrekening: Hof 's-Gravenhage 17 januari 1992, V-N 199211493. [n een geval
waarin belanghebbenden een boerderij met landerijen voor één totaalbedrag kopen en de agrarische bestemming
ongewijzigd laten, wordt WIR-premie geclaimd op basis van een taxatierapport m.b.t. de premiabele opstallen.
Niet-premiabele investeringen zijn niet getaxeerd. Het hof overweegt:

"Aangezien voor de toepassing van de regeling omtrent investeringsbijdragen gronden, daaronder begrepen de
ondergrond van gebouwen, alsmede woonhuizen niet tot de bedrijfsmiddelen wordt gerekend (...) dient de
door de firmanten voor het geheel betaalde koopprijs te worden gesplitst in enerzijds een bedrag dat aan de (in
beginsel) voor investeringsbijdragen in aanmerking komende opstallen van de boerderij kan worden toegere-
kend (...) en anderzijds de bedragen die kunnen worden geacht voor de ondergrond en het woonhuis (...) te
zijn betaald. Aangezien het geheel in de ondememing een agrarische bestemming heeft (behouden), dient deze
splitsing van de koopsom plaats te vinden met inachtneming van de plaats die de verschillende onderdelen van
het gekochte binnen het verband van het door hen gedreven landbouwbedrijf innemen."

Ook illustratief is HR 22 februari 1978, BNB 1978~194~`. Een maatschap verwerft een pand en wil het pas ver-
worven bezit afwaarderen op lagere bedrijfswaarde. De Hoge Raad bevestigt:

"dat, nu niet is gebleken dat de maatschap zich de te dezer zake door haar opgeofferde bedragen voor iets
anders heeft getroost dan ter verwerving van het pand en ter huisvesting van haar kantoor te T, mede gelet op
de aard van de door de maatschap opgeofferde bedragen, moet worden aangenomen, dat het pand binnen de
totaliteit van de door de maatschap (...) gedreven onderneming een waarde had gelijk aan het (...) opgeoffer-
de bedrag (...) en dat de bedrijfswaarde op hetzelfde bedrag moet worden gesteld."

Uit dit oordeel valt af te leiden dat in het geval waarin zou zijn geconstateerd dat de maatschap met het opgeof-
ferde bedrag meer had gekregen dan het pand alleen, de aanschaffingskosten van het pand lager zouden zijn
geweest. Met andere woorden: de koopsom zou zijn gesplitst. Van Dijck annoteert ook:

"Als de maatschap bedragen opoffert `voor iets anders dan ter verwerving van het pand', maken deze bedra-
gen geen onderdeel uit van de kostprijs."

Zie ook P. Kavelaars, Vergunning en goodwill, WFR 1984I5658.
"Tevens brengt de uitspraak (HR 15 febmari 1984, BNB 1984~171', wbs) naar mijn mening mee dat goodwill
steeds afgesplitst moet worden ook al is hij nauw met een bepaald actief verbonden, vooral ook omdat good-
will naar zijn aard slechts de gehele ondememing kan betrefien."

14 Het behaalde voordeel bestaat uit twee gedeelten. Enerzijds heeft de lessor een belastingvoordeel in de vorm
van een belastingreductie in verband met de investeringsfaciliteit. Dit voordeel wordt geheel of nagenoeg geheel
aan de lessee doorgegeven. Anderzijds heeft de lessor het voordeel dat de belastingreductie een onbelaste bate is,
terwijl het doorgeven van die reductie tot lagere - belaste - leasetermijnen leidt. Fiscaal wordt de transactie daar-
mee verliesgevend, hetgeen tot verdere reductie van de belastingafdrachten leidt. Commercieel is de transactie
juist daarom zo lucratief. Zie hiervoor uitgebreid hoofdstuk 17.
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winst wordt genoten in meer dan een jaar, zoals bij leasecontracten - te worden
geactiveerd en kunnen geleidelijk ten laste van de winst worden gebracht geduren-
de de looptijd van de overeenkomst15. Van een bedrijfsmiddel is geen sprake, laat
staan van een te faciliteren investering in een bedrijfsmiddel.
Tegen deze benadering kan worden ingebracht dat het te behalen overrendement
kennelijk geheel wordt toegerekend aan het leasecontract. Dat is afgesloten onder
dusdanige condities dat het voordeel behaald met de aankoop van het bedrijfs-
middel deels in stand blijft. Evengoed valt te verdedigen dat het overrendement
juist wordt gegenereerd door de condities waaronder het bedrijfsmiddel is aange-
schaft. Het leasecontract beperkt dat voordeel, omdat het de lessor verplicht een
deel van het overrendement aan de lessee af te staan. Wellicht is het om deze reden
te prefereren het overrendement toe te rekenen aan zowel het bedrijfsmiddel als
aan het leasecontract. Ook de constatering dat beide elementen van de SBzLB-
transactie nooit afzonderlijk tot een overeenkomst zouden leiden, maar slechts in
combinatie denkbaar zijn, geeft steun aan deze opvatting. In dit geval wordt de
grondslag voor de investeringsaftrek weliswaar verlaagd, maar slechts in beperkte
mate.

2.2.4. Conclusies

De enkelvoudig verhoogde grondslag voor investeringsfaciliteiten kan op theoreti-
sche gronden niet worden aangetast. Het is ook niet in strijd met de bedoelingen
van de wetgever een dergelijke hogere grondslag te honoreren, daar de grondslag
via het operational-leasetraject niet afwijkt van die welke zou worden gepresen-
teerd zonder operational lease.
De meervoudig verhoogde grondslag voor investeringsfaciliteiten kan in het alge-
meen op theoretische gronden evenmin worden aangetast. Het leiden van investe-
ringen via het operational-leasetraject is bepaald niet in strijd met de bedoelingen
van de wetgever. Voorzover een dergelijk traject onder invloed van goed koop-
mansgebruik leidt tot een hogere kostprijs van het bedrijfsmiddel, dient de hogere
grondslag in aanmerking te worden genomen.
Een uitzondering dient mogelijk te worden gemaakt voor de kostprijs die is geba-
seerd op de rendementswaarde van het SBLLB-contract. Een dergelijk contract
bestaat uit twee bestanddelen waaraan elk een (meer)waarde valt toe te kennen.
Indien bij een overeenkomst twee objecten worden verkregen waarvan de een wel

l5 In veel jurisprudentie komt tot uitdrukking dat het voorzichtigheidsbeginsel - een waarschijnlijk verlies mag
fiscaal in aanmerking worden genomen zodra het wordt onderkend - wijkt voor het realiteitsbeginsel. Volgens dat
laatste beginsel kunnen kosten in aftrek komen in de jaren waarin de daartegenover staande opbrengsten worden
genoten. Wellicht wijkt het voorzichtígheidsbeginsel hier ook omdat de kosten net zo zeker zijn als de daartegen-
overstaande opbrengsten. Zie voor een duidelijke beslissing hieromtrent HR 13 november 1991, BNB 1992~109',
waarin werd beslist dat op aangekochte obligaties gekocht agio - als vergoeding voor het te genieten overrende-
ment - moet worden afgeschreven over de resterende looptijd van de obligaties.
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en de ander niet kan worden gezien als een te faciliteren bedrijfsmiddel, is splitsing
van de koopsom en daarmee verlaging van de investeringsgrondslag geboden. Zo
valt ook bij een SBcLB-transactie de koopsom uiteen in verschillende elementen.
De vergoeding voor het overrendement op de leaseovereenkomst mag de investe-
ringsgrondslag niet beïnvloeden.

2.3. De opgeklopte investeringsgrondslag

2.3.1. Inleiding

Van een opgeklopte investeringsgrondslag is sprake indien de prijs die de lease-
maatschappij heeft betaald aan de lessee voor het te leasen bedrijfsmiddel, hoger
is dan de fictieve fiscale kostprijs van de lessee, terwijl er geen deugdelijke verkla-
ringen voorhanden zijn voor het bedrag waarmee de koopsom die fictieve fiscale
kostprijs overtreft. Tot een opgeklopte kostprijs concludeert men in het geval waar-
in de verhoging van de kostprijs enkel nog is te verklaren uit de omstandigheid dat
partijen het belastingvoordeel dat de investeringsfaciliteit nu eenmaal biedt, willen
maximaliseren.
Op het eerste gezicht doet het vreemd aan dat een leasemaatschappij een willekeu-
rig bedrag over heeft voor een bedrijfsmiddel met een beperkte waarde. Snijdt de
lessor zich hiermee niet in de eigen vingers? De leasemaatschappij zal zich alleen
aan zo'n exercitie wagen indien er zekerheid bestaat dat hetgeen bij aanschaf teveel
is betaald, naderhand zal worden teruggekregen. Veelal zal de lessor datgene wat
hij bij aanschaf teveel aan de lessee geeft, terugnemen via verhoogde leasetermij-
nen gedurende de vaste looptijd van de leaseovereenkomst. Eventueel is het teveel
betaalde ook te verdisconteren in een hogere calloptie voor de lessee, hoewel dit
niet de meest zekere vorm is. Immers, hoe hoger de uitoefenprijs van de calloptie,
des te groter de kans dat de lessee de optie niet zal uitoefenen. Bij niet-uitoefening
loopt de lessor het beoogde voordeel dan alsnog mis.
Kern van de zaak is dat de lessor een hogere investeringsgrondslag creëert. Hij
wordt daarvoor gecompenseerd door betalingen die niet worden gezien als desin-
vestering (de huurtermijnen), dan wel door hogere verkoopopbrengsten die vallen
buiten de termijn waarbinnen de lessor desinvesteringsbetalingen of -bijtellingen
moet plegen. De volgende casus moge als voorbeeld dienen.

Een object dat een fictieve fiscale kostprijs heeft van ~ 1 miljoen en dat - als
het voor ~ 1 miljoen zou worden verkocht - gedurende vijf jaar zou worden
geleast voor ~ 250.000,-, wordt nu verkocht voor ~ 2 miljoen, waarbij tezelfder-
tijd een leasetermijn van ~ 500.000,- 's jaars wordt overeengekomen.

Partijen kunnen naar believen metfancy aankoopsommen en huurtermijnen spelen,
zonder dat dit spel materieel verandering brengt in de positie van partijen. Met
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name deze willekeur waarmee men belastingvoordelen genereert, maakt dat de
geschetste handelwijze in strijd moet worden geacht met doel en strekking van de
wet16. Maar is een bevredigende fiscale behandeling ook denkbaar zonder de
woorden `fraus legis' in de mond te nemen?

2.3.2. De opgeklopte investeringsgrondslag: een weerwoord

Het nieuwe artikel 8b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - in het leven
geroepen om verrekenprijzen eventueel fiscaal aan te passen in situaties waarin
geen sprake is van aandeelhouderschap - biedt de Belastingdienst geen mogelijk-
heden dit onbedoelde gebruik een halt toe te roepen. Partijen zijn in de regel niet
gelieerd, terwijl de leasemaatschappij ook niet participeert in de leiding van, of toe-
ziet op de lessee. Wel is het is mogelijk dat de Belastingdienst stelling neemt tegen
transacties als deze door te verwijzen naar hetgeen eerder is aangegeven in dit
hoofdstuk, onder punt 2.3.1. Met de SBcLB-transactie verkrijgt de leasemaatschap-
pij zowel een object als een contract. Er kan aanleiding zijn de koopsom te split-
sen. En anders dan bij de bedrijfsmiddelen met een kostprijs gebaseerd op de ren-
dementswaarde, kan bij objecten met een opgeklopte kostprijs de verdeling van het
overrendement tussen object en contract wel eenvoudig worden gemaakt. Het
bovenmatige deel van de koopsom kan worden gekoppeld aan de waarde van de
leaseovereenkomst, die leidt tot hogere leasetermijnen dan normaal.
Aandacht moet worden gegeven aan het argument dat een voordelig verhuurd
object een meerwaarde heeft. Wanneer men zo'n object koopt, is het geen gebruik
om een deel van de kostprijs toe te rekenen aan het voordelige huurcontract en niet
aan het verhuurde object. Deze situatie onderscheidt zich echter van de S8cLB-
transactie, en wel in die zin dat er bij een SócLB-transactie niet met een voordelig
huurcontract wordt gekocht. De leasemaatschappij koopt het object en sluit daar-
na het leasecontract af. Twee transacties derhalve, met beide hun eigen merites.
Ter bestrijding van de effecten van een opgeklopte investeringsgrondslag kan ook
aansluiting worden gezocht bij de rechtspraak die ziet op het claimen van investe-
ringsfaciliteiten bij de inruil van bedrijfsmiddeleni7. Die inruil vormt voor sommi-
ge ondernemers een gelegenheid om optimaal te profiteren van investeringsfaci-

161n zijn brief d.d. 16 juni 1993, nr. AFP 93~165 (ten dele weergegeven in V-N 8 juli 1993, punt 3) heeft de staats-
secretaris van Financiën te kennen gegeven dat z.i. van handelingen in strijd met doel en strekking van de wet
sprake is bij

"het naar willekeur creëren van leningen binnen een groep met als doel een rente-aftrek en heffing over de
rente daar te laten plaats hebben waar en wanneer de groep dat wenst."

Zie ook HR 26 april 1989, na conclusie van advocaat-generaal Verburg, BNB 19891217c~:
"De gekozen constructie zou ertoe leiden dat een vennootschap naar willekeur aanzienlijke bedragen ten laste
van haar winst zou kunnen brengen zonder dat zulks betekenis heeft voor haar vermogenspositie of de zeg-
genschap van degenen bij wie het belang in haar berust."

17 HofAmsterdam 26 maart 1986, Infobulletin 86I602; Hof Leeuwarden 11 februari 1983, BNB 1984~152; Hof
's-Gravenhage 17 januari 1984, V-N 1984I1953 en Hof Arnhem 8 februari 1989, V-N 1989, blz. 1579.
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liteiten zonder dat zij worden geconfronteerd met de keerzijde ervan: de desin-
vesteringsbetalingen of- bijtellingen. De standaardsituatie:

De catalogusprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel is ~ 100.000,-, terwijl de boek-
waarde van het in te ruilen object ~ 10.000,- bedraagt. Nadat hij zijn oude
bedrijfsmiddel heeft ingeruild, betaalt de koper
~ 70.000,- bij en geeft de transactie fiscaal de vorm waarin voor ~ 100.000,- is
aangekocht en - buiten de desinvesteringstermijn - een inruilprijs is verkregen
van ~ 30.000,-.

Het blijkt nu dat rechters in de verhouding tussen de gepresenteerde bedragen -
met name die tussen de aangegeven koopsom en inruilprijs - een wijziging aan-
brengen en daarmee een negatief oordeel uitspreken over de omvang van de
geclaimde investeringsaftrek of -bijdrage. Dat gebeurt niet zonder slag of stoot: de
inspecteur zal feitenmateriaal moeten aandragen waaruit blijkt dat de gepresenteer-
de bedragen objectief beschouwd wel onjuist moeten zijnlg.

3. DE INVESTERINGSGRONDSLAG IN RELATIE TOT HET DOEL
VAN DE VAMIL EN DE ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK

De introductie van de Energie-investeringsaftrek ( hierna: EIA) en de VaMil heeft
ook tot grondslagperikelen geleid die door de wetgever niet zijn voorzien. Het punt
is dat men op het departement van Economische Zaken (hierna: EZ) heeft beoogd
de investering in bepaalde milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmidde-
len te faciliteren. Het begrip bedrijfsmiddel in de zin van de VaMil is als volgt toe-
gelicht19:

"1. De hieronder vermelde bedrijfsmiddelen dienen, zoals aangegeven in arti-
kel 1 van de Aanwijzingsregeling, de aangegeven bestemming te hebben (voor
zover aangegeven), alsmede opgebouwd te zijn uit de aangegeven bestandde-
len. Tot deze bestanddelen kunnen tevens gerekend worden voorzieningen
(zoals leidingen en appendages, meet- en regelapparatuur), die technisch nood-

18 [n de casus waarover HofAmhem op 8 februari 1989 (V-N 1989I1579) moest oordelen was het genoeg dat de
inspecteur aantoonde dat het in de desbetreffende branche usance was om met kortingen te werken. Daarop her-
kwalificeerde het hof een deel van de inruilprijs tot korting op de catalogusprijs. In het geschil waarover Hof's-
Gravenhage op 17 januari 1984 oordeelde, speelde het gegeven dat in de branche kortingen aan de orde van de
dag waren ook een rol. Daamaast voerde de inspecteur aan dat uit de boeken van de leverancier bleek - en uit de
latere verkoopopbrengst van het ingeruilde object - dat de werkelijke inruilprijs een lage was dan die welke
belanghebbende presenteerde. Omstandigheden als deze maken het kennelijk mogelijk om objectief vast te stel-
len wat de juiste verhouding is tussen aanschafprijs en de opbrengst bij inruil.
l9 Bijlage bij de Aanwijzingsregeling vervroegde afschrijving milieuinvesteringen (regeling van 22 juli 1991, no.
MBB08791018)
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zakelijk en uitsluitend direct dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en der-
halve geen zelfstandige betekenis hebben.

2. (...).

De beperking die de wetgever in het kader van de investeringsfaciliteiten aan-
brengt in het begrip `te faciliteren bedrijfsmiddel' is wellicht te begrijpen wanneer
we de investeringsfaciliteit bezien vanuit het perspectief van EZ. Echter, men heeft
ervoor gekozen de subsidieregelingen niet door EZ te laten uitvoeren maar door
een andere overheidsinstantie. En dat betekent dat men bij het uitleggen van
begrippen is gebonden aan de regels die wet en jurisprudentie de aan de uitvoeren-
de instantie - in casu de Belastingdienst - opleggen. Zo gaat dat ook met het begrip
`bedrijfsmiddel', zomede met het begrip `kostprijs van een bedrijfsmiddel'.
Wanneer een investeerder een windmolen bouwt, zal hij zich daaraan voorafgaand
laten adviseren. Dat kan zijn op het vlak van de beoogde en te realiseren energie-
opbrengst, maar dat kan zeer wel ook zijn op het vlak van de bouw en de locatie-
keuze. En mocht de beslissing positief uitvallen, dan zal hij wellicht besluiten een
weg aan te leggen waarlangs zijn windmolen zal kunnen worden bezocht of- daar-
aan voorafgaand - waarlangs de onderdelen van de windmolen kunnen worden
aangevoerd ten tijde van de bouw. En als de bouw zich uitstrekt over een zekere
periode, dan zal bouwrente zijn verschuldigd. De adviezen en de bouwrente zijn
`bestanddelen' noch `voorzieningen' en vallen om die reden al buiten het begrip
`bedrijfsmiddel in de zin van de VaMil', terwijl er omtrent het technisch noodza-
kelijk en uitsluitend direct dienstbaar zijn van de weg - zeker indien deze niet is
opgebouwd uit een verzameling, met name in de bouw gebruikte stelconplaten -
op enige weerstand van de zijde van EZ moet worden gerekend. Maar in de fisca-
liteit - en daaraan heeft EZ zich uitgeleverd - is er geen wolkje aan de lucht. Zijn
de kosten gemaakt om het object bedrijfsklaar te maken, dan behoren zij tot de
kostprijs20 en daarmee tot de grondslag van de investeringsaftrek.
De wetgever heeft, wijs geworden door de opgedane ervaringen, de Energie-
investeringsaftrek nadien op twee manieren aangepast met het oogmerk zijn
bedoelingen beter tot hun recht te laten komen. Enerzijds is nadrukkelijk aangege-
ven dat bepaalde advieskosten inderdaad tot de grondslag voor de EIA kunnen
worden gerekend21. Niet genoemde advieskosten echter, en andere bijkomende

20 Deze hoofdregel kan worden afgeleid uit HR 19 november 1958, BNB 195916', waarin de Hoge Raad over-

weegt
"dat, indien een belastingplichtige ten behceve van zijn bedrijf een pand koopt en daaraan werkzaamheden
dcet verrichten teneinde het in een staat te brengen, waarin hij het voor zijn bedrijf wil gebruiken, de kosten

van die werkzaamheden, onverschillig of zij voor het onderhoud dan wel ter verbetering van het pand zijn ver-

richt, deel uitmaken van de aanschafïingskosten van het pand en tezamen met de met den aankoop gemoeide
kosten behoren te worden geactiveerd, (...)."

21 Artikel 3.42, vijfde lid, Wet IB 2001.

311



DE GRONDSLAG VOOR DE INVESTERINGSFACILITEITEN BIJ LEASING

kosten zouden niet mogen worden gefaciliteerd. Eerder in dit hoofdstuk is overi-
gens al aangegeven dat exercities als deze geen vruchten afwerpen, nu de reikwijd-
te van de `kostprijs van het te faciliteren bedrijfsmiddel' niet door EZ wordt
bepaald maar door het fiscale goed koopmansgebruik. Anderzijds heeft de wetge-
ver voorwaarden verbonden aan bepaalde investeringen, voordat ze voor facilite-
ring in aanmerking kunnen komen. Vaak is de voorwaarde gesteld dat de milieu-
opbrengst (de in geld uitgedrukte besparing, de reinigende werking etc.) een mini-
mumomvang moet hebben, een omvang die is gerelateerd aan de kostprijs.
Wanneer een windmolen sec een milieuopbrengst heeft die - uitgedrukt in de kost-
prijs in enge zin - juist voldoende is, dan zal diezelfde milieuopbrengst ontoerei-
kend zijn indien belanghebbende de kostprijs hoger stelt door er allerhande bijko-
mende kosten in op te nemen. Wellicht heeft de wetgever gemeend belanghebben-
den hierdoor te kunnen stimuleren om bepaalde bijkomende kosten niet te betrek-
ken in de grondslag. Hij is er dan evenwel aan voorbijgegaan dat het ter zake van
de meeste bijkomende kosten niet aan de belastingplichtige is om te kiezen voor
activering of niet. Dat bepaalt - andermaal - goed koopmansgebruik. Met deze
maatregel lijkt de wetgever dus het kind met het badwater weg te gooien: investe-
ringen die in enge zin moeten worden gestimuleerd, vallen buiten de boot, omdat
zij - fiscaal verplicht - niet in enge maar in brede zin worden gedaan.

4. DE VERHOOGDE INVESTERINGSGRONDSLAG BIJ OVERNAME
VAN LOPENDE OPERATIONAL-LEASECONTRACTEN

4.1. Inleiding

Ondernemers die over nieuwe bedrijfsmiddelen wensen te beschikken en hun
voornemens realiseren via operational-leasecontracten, maken soms gebruik van
brokers. Een broker brengt lessors en lessees tot elkaar. Hij koopt een bedrijfs-
middel en sluit vervolgens met een lessee een operational-leasecontract. Omdat de
broker echter zelfniet als leasemaatschappij wenst op te treden, gaat hij vervolgens
op zoek naar een leasemaatschappij die het object in verhuurde staat wenst over te
nemen. Die leasemaatschappij zal voor het object een bepaalde prijs betalen. Het
is de vraag of deze prijs elementen kan bevatten waarvan het niet de bedoeling is
dat die zijn opgenomen in de te faciliteren investeringsgrondslag.
Bij het zoeken naar een antwoord moeten we ons goed realiseren waarin deze
investeringsfiguur zich onderscheidt van de hiervoor besproken S8zLB-transactie,
een transactie die zeer gevoelig is voor onbedoelde willekeurige verhogingen van
de investeringsgrondslag. De broker koopt het object van de leverancier. Hij zal
daar uiteraard een correcte prijs voor willen betalen. De broker sluit een leasecon-
tract af inet de lessee, waarbij de onafhankelijkheid van partijen wederom een
waarborg is voor zakelijk bepaalde leasetermijnen. De leasemaatschappij die het
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object en het contract overneemt van de broker zal op haar beurt niet meer dan
nodig voor het object betalen, nu de opbrengst die zij met het leasen kan verkrij-
gen al vastligt in de overeenkomst tussen broker en lessee.
Toch kunnen er omstandigheden zijn waaronder de leasemaatschappij voor het
object meer wenst te betalen dan de broker deed: het contract kan voor de lease-
maatschappij voordeliger zijn dan voor de broker, bijvoorbeeld omdat de funding-
kosten bij de leasemaatschappij - vaak onderdeel van een grote financiële instel-
ling - lager liggen. Onder punt 2.2.3. is aangegeven dat de koopsom onder deze
omstandigheden mogelijk kan worden gesplitst in een te faciliteren deel - de koop-
som voor het object - en in een deel dat van de faciliteit moet worden uitgezon-
derd: de leaseovereenkomst. Voordat een dergelijke splitsing ook in deze situatie
wordt bepleit, is enige bezinning op haar plaats.

4.2. Praktische bezwaren tegen splitsing van de koopsom bij aankoop van
geleaste objecten

Zoals duidelijk werd in de uitspraak van het Hof 's-Gravenhage van 17 januari
1992, V-N 1992~1493, gaat het niet aan de splitsing van een koopsom te maken
door één zaak te taxeren en de andere niet. Door bijvoorbeeld alleen het overren-
dement te berekenen dat de leasemaatschappij maakt op de rentecomponent in het
leasecontract en daaruit de kostprijs van de te faciliteren zaak te destilleren. Beide
componenten moeten worden getaxeerd met inachtneming van de prijs die is
betaald voor het geheel.
Is voor het berekenen van het overrendement al diepgaand onderzoek noodzake-
lijk, het taxeren van de `zuivere' kostprijs van het geleaste object is evenmin een
sinecure. Natuurlijk kan aansluiting worden gezocht bij de marktwaarde. Maar
welke marktwaarde is maatstafgevend? Die voor de lessee, die zonder hulp van de
broker één object zou hebben gekocht? Of die voor de broker, die het object wel-
licht en gros en met korting heeft ingekocht. En wat is de invloed van de kosten
van de broker, die uiteraard moeten worden vertaald in een hogere verkoopprijs
aan de leasemaatschappij?
De grondslag bij de aankoop van een reeds geleast object kan dus zowel in posi-
tieve als in negatieve zin afwijken van de kostprijs bij rechtstreekse aanschaf door
lessor of lessee. En de ene afwijking dient fiscaal-theoretisch wel in beschouwing
te worden genomen en de andere niet. Bovendien staat niet vast of de fiscaal `zui-
vere' kostprijs nu lager is of hoger dan die welke uit een aankoop buiten de broker
om zou voortvloeien. Dit is de reden dat de door de broker gehanteerde verkoop-
prijs geen bijzonder aandachtspunt is bij de toetsing van leasecontracten. Ook in de
leaseregelingen zijn geen bijzondere bepalingen opgenomen omtrent dergelijke
doorverkoopsituaties.
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In de laatste leaseregeling (LR 2000) zijn (alsnog) bepalingen opgenomen waarin
eisen worden gesteld aan de investeringsgrondslag bij operational lease. Deze
eisen gelden zowel ten aanzien van investeringsleases als ten aanzien van active-
ringsleases. De eerste eis - in de grondslag zitten geen elementen die aantoonbaar
vreemd zijn aan de gangbare grondslag voor de investeringen - maakt het niet
onmogelijk om alle kosten die zijn gemaakt voordat het bedrijfsmiddel in gebruik
kon worden genomen, tot de kostprijs en dus tot de grondslag te rekenen.
De tweede eis - bij sale-and-lease-backtransacties is de grondslag voor de lessor
dezelfde als die voor de verkopende oorspronkelijke investeerder - is moeilijker te
verenigen met goed koopmansgebruik. De lessor kan additionele kosten hebben
gemaakt die nooit tot de kostprijs van de oorspronkelijke investeerder kunnen heb-
ben behoord, maar strikt genomen wel tot de kostprijs van zijn bedrijfsmiddel zou-
den moeten kunnen worden gerekend.
Kunstmatig verhoogde grondslagen kunnen worden genegeerd door een deel van
de (verhoogde) kostprijs van het object toe te rekenen aan het - voordelige - lea-
secontract.
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Hoofdstuk 17

Operational lease: het belastingeffect van fiscale
investeringsfaciliteiten~

1. INLEIDING

De mogelijkheid om langs indirecte weg in aanmerking te komen voor fiscale
investeringsfaciliteiten2 vormt voor bepaalde investeerders een belangrijke stimu-
lans om te kiezen voor operational lease. Fiscale investeringsfaciliteiten werken,
op een enkele uitzondering na3, doorgaans pas echt wanneer de investerende
ondernemer belasting betaalt. Doet hij dat niet - omdat hij fiscaal verlies maakt of
omdat hij is vrijgesteld - dan blijven de investeringsprikkels zonder effect. Om die
situatie uit de weg te gaan, bewandelt de potentiële investeerder het operational-
leasetraject, waarbij hij `zijn' investering door een leasemaatschappij laat verrich-
ten. Daarna wordt het bestelde object hem in operational lease gegeven.
De leasemaatschappij activeert het bedrijfsmiddel en komt in aanmerking voor de
investeringsfaciliteiten4. De gedachte is dat het belastingvoordeel dat de lease-
maatschappij op deze wijze genereert, aan de lessee wordt doorgegeven in de -
verlaagde - periodiek verschuldigde leasetermijnen.
In dit hoofdstuk komt de invloed van het belastingvoordeel op de verschuldigde
leasetermijnen aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op het effect van dat
belastingvoordeel op de belastingopbrengst. Ten slotte sta ik nog stil bij de effec-
tiviteit van de investeringsfaciliteiten.

I Dit hoofdstuk is een bewerking van mijn artikel `Aandachtspunten bij de keuze van een nieuwe faciliteit voor

milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen', WFR 1989~5895.
2 De meest bekende faciliteiten van de laatste decennia zijn: de WIR, de investeringsaftrek en de Energie- en

M i I i eu-inve steringsa ftrek.
3 Er is een periode geweest waarin de WIR-premie niet werd verrekend met de betaalde belasting, maar waarin

de premie tot een negatieve aanslag kon leiden.
4 Met uitzondering van de huidige investeringsaftrek en - gedurende een zekere periode ook de WIR-premie op

verhuurd onroerend goed - komt de leasemaatschappij in aanmerking voor dezelfde faciliteiten als de `directe'

investeerder.
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2. DE AARD VAN DE VERSCHILLENDE INVESTERINGS-
FACILITEITEN: DE DEFINITIEVE EN DE TIJDELIJKE
BELASTINGREDUCTIE

Investeringsfaciliteiten doen zich in drie gedaanten voor: investeringsaftrekken,
belastingsubsidies en afschrijvingsfaciliteiten5.
Indien een ondernemer investeringsaftrek geniet, kan hij een bepaald percentage
van de kostprijs als fictieve kostenpost ten laste brengen van zijn fiscale resultaat.
Hierdoor behoeft hij minder belasting te betalen. Zijn investeringsstimulans krijgt
hij dus in de vorm van een definitieve belastingreductie. Definitieve belastingre-
ducties zijn onbelaste baten.
Het bekendste voorbeeld van een belastingsubsidie is de WIR-premie. De investe-
rende ondernemer krijgt een bepaald percentage van zijn investering terug in de
vorm van negatieve belasting. Enige jaren na de inwerkingtreding van de Wet
Investeringsrekening werd de faciliteit in zoverre ingeperkt dat de WIR het te beta-
len belastingbedrag slechts kon reduceren. De WIR kon daarna niet meer leiden tot
negatieve aanslagen. De belastingsubsidie is net als de investeringsaftrek een defi-
nitieve belastingreductie, een onbelaste bate.
Anders dan eerder genoemde faciliteiten leidt de vervroegde afschrijving niet tot
een definitieve maar tot tijdelijke belastingreductie. Het is een liquiditeitsvoordeel.
De kostprijs van het object kan eerder dan normaal in de vorm van een vervroeg-
de afschrijving ten laste van het resultaat worden gebracht. De belasting die
daardoor in het jaar van investeren niet is verschuldigd, dient later, wanneer er zon-
der vervroegde afschrijving zou zijn afgeschreven, alsnog te worden betaald. De
vervroegde afschrijving leidt dus niet tot een belastingvoordeel maar tot een rente-
voordeel. Een rentevoordeel vormt een belaste bate.

3. HET BELASTINGEFFECT BIJ INVESTERINGSFACILITEITEN IN
COMBINATIE MET EEN OPERATIONAL LEASE

Een leasemaatschappij sluit een leasecontract waarbij een object met een kostprijs
van ~ 10.000.000 in het geding is. Het object wordt voor acht jaar geleast en heeft
nadien een geschatte restwaarde van ~ 2.000.000. De aankoop wordt gefinancierd
met vreemd vermogen. De leasemaatschappij berekent in de jaarlijkse leasetermijn
de afschrijving van ~ 1.000.000 door, en wenst haar winst te behalen met de rentes-
pread die zij fixeert op 2~~0. Bij een funding van óo~o leidt dat dan tot een rekenren-
te van 80~0. Netto resteert dan bij een belastingtarief van 350~o een winst van 1,3o~0.

5 In voorgaande hoofdstukken zijn de afschrijvingsfaciliteiten niet onder de investeringsfaciliteiten begrepen. Zij
kregen toen als 'activeringsfaciliteiten' een afzonderlijke positie, omdat de faciliteit niet zozeer degene toekomt
die investeert, maar degene die activeert.
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Als de leasemaatschappij profiteert van een investeringsaftrek ter grootte van SSo~o,
dan zal de lessee die belastingreductie vertaald willen zien in de vorm van een
lagere leasetermijn. Een investeringsaftrek van SSo~o leverde destijds een bedrag op
van ~ 10.000.000 ~ 0,55 ~` 0,35 -~ 1.925.000. Aan afschrijvingskosten hoeft de
leasemaatschappij dus geen ~ 1.000.000 per jaar in rekening te brengen, maar
slechts ~ 759.375 (~ 1.000.000 minus 1l8 van het bedrag van het belastingvoordeel
ad ~ 1.925.000). Zo handelend wordt het bedrag van de belastingreductie, zoals dat
heet, geheel doorgegeven aan de lessee.

Een leasemaatschappij die haar termijnen op die wijze calculeert, doet de cliënt die
recht meent te hebben op het gehele voordeel van de transactie evenwel tekort. De
periodiek verschuldigde leasetermijn wordt weliswaar gekort met het totale bedrag
van het genoten belastingvoordeel, maar geen rekening is gehouden met het feit dat
de leasemaatschappij tegenover de extra onbelaste bate (de belastingreductie) een
last plaatst die haar fiscale winst in negatieve zin beïnvloedt: de reductie van de
belaste leasetermijn.
Zij schrijft fiscaal per jaar ~ 1.000.000 af, terwijl zij als vergoeding voor de
afschrijvingskosten in de leasetermijn slechts ~ 759.375 ontvangt. Naast de posi-
tieve rentespread (in het eerste jaar 20~o van ~] 0.000.000 -~ 200.000) boekt de les-
sor een fiscaal verlies van ~ 240.625. In verband hiermee ontvangt de lessor dus
~ 84.218 aan belasting terug (0,80~0). De leasetransactie levert de lessor dus, naast
een nettorendement van 1,30~0 op de rentespread, nog een jaarlijks belastingvoor-
deel op van ruim 0,80~0. De totale nettowinst per jaar komt daarmee op ruim 2,l0~0
van de geleende hoofdsom.
Bij de schatkist zien we een omgekeerd beeld. Dacht men dat er met de Energie-
investeringsaftrek (EIA) een belastingderving was gemoeid van 35o~o van het
bedrag van de investeringsaftrek, in werkelijkheid derft de fiscus daarnaast nog de
belasting over het gegeven belastingvoordeel6. Nog dramatischer wordt het beeld
indien de lessee, zich bewust van het nettokarakter van het door de lessor genoten
belastingvoordeel, bedingt dat de lessor de leasetermijnen verder verlaagt: het fis-
cale verlies - en daarmee de schade voor de schatkist - zal dan verder oplopen7.
Nu kan daar tegenin worden gebracht dat de lessee door zijn lagere leasetermijn
ook een lager bedrag in aftrek van zijn winst mag brengen. Met andere woorden,
het onbelaste belastingvoordeel dat de lessor geniet, is gelijk aan het bedrag dat de
lessee minder kan aftrekken. Dit compenserend effect treedt inderdaad op bij les-

6 Elke E 1000 aan investeringsafrrek leidt - indien de lessor de investeringsaftrek netto doorgeeft - tot een ~rrra

belastingreductie van 350~o van E 10001(1 -~- 0,35), dus van 350~o van E 1540 - E 539
7 Geeft de lessor de energie-investeringsaftrek gebruteerd door, dan is het extra negatieve effect op de opbrengst
van de vennootschapsbelasting als volgt te becijferen: 350~o van E 1.539 I(I -~- 0,35), is 350~o van 8 2.367, zijnde
E 828.
Voorts zij erop gewezen dat in het geval waazin de lessee geen vennootschapsbelasting betaalt maar inkomsten-
belasting, de tarieven kunnen oplopen tot 520~0. De belastingschade krijgt dan een nog grotere omvang.

317



OPERATIONAL LEASE: HET BELASTINGEFFECT VAN FISCALE INVESTERINGSFAC[LITEITEN

sees die belasting betalen. Bij lessees die dat om wat voor reden dan ook niet of in
mindere mate doen - te denken valt aan bedrijven die fiscaal structureel verlies
maken, of subjectief zijn vrijgesteld - wordt die fiscale compensatie niet gevon-
den. En het is geen toeval dat juist die partijen veelal optreden als lessee in opera-
tional leasetransacties, omdat zij niet of in zeer bescheiden mate direct kunnen pro-
fiteren van fiscale stimuli.
Vermeend en Van der Vaart maken in hun - Engelstalig - overzicht van het
Nederlandse beleid ten aanzien van de vergroening van het belastingstelsel mel-
ding van grote successen op dit terrein. Successen voor het milieugebied wel te
verstaan. De kostenkant blijft onderbelicht. Over de kosten van de EIA, begroot op
f 250 miljoen, wordt opgemerkt:

"If the Dfl. 250 million is fully used for the scheme, about Dfl. 1.500 million of
energy saving investments would profit from it every year."g

In een noot wordt een en ander nader gepreciseerd:

"Assuming a corporate income tax rate of 35a~o and an energy investment tax
credit of 450~0."

Als over een bedrag van f 1.5 miljard een EIA van 450~o wordt geclaimd, terwijl
dat een besparing van 350~o vennootschapsbelasting oplevert, dan kost dat de schat-
kist inderdaad f 236 miljoen. Geschiedt een belangrijk deel van die energie-
investeringen evenwel via het operational-leasetraject, dan kan de schatkist op een
schade rekenen die anderhalf maal groter is. Wordt de lease dan ook nog gedaan
door lessors die geen vennootschapsbelasting maar inkomstenbelasting betalen -
particulieren die participeren in een besloten commanditaire vennootschappen die
optreedt als lessor - dan kan de belastingschade verder oplopen9.
In de jaren van Vermeend is voor de EIA in de begroting ruimte gemaakt tot een
bedrag van f 250 miljoen. Daarbij behoort - volgens de eerder gememoreerde
berekeningen - een investeringsbedrag van f 1,5 miljard. De faciliteit wordt (tij-
detijk) ingetrokken wanneer dit investeringsplafond is bereikt. Niet dus als het
bedrag van de begrote kosten ad f 250 miljoen is bereikt. Als de berekening van
de kosten per gulden investering onjuist is, kan het dus voorkomen dat de faciliteit
de overheid veel meer kost dan was begroot, hoewel het hier - anders dan bij de
WIR - niet gaat om een zogenaamde `open eind-regeling'.

8 Vermeend en Van der Vaart, Greening Taxes, The Dutch Model, Kluwer, 1998, blz. 68.
9 Het doorgeven van de netto belastingreductie leidt bij een investeringsaftrek van E 1.000 en bij een marginaal
IB-tarief van 52a~o (afgezien van de normale belastingschade van 52"~o van f 1.000 - f 520) tot een extra belasting-
derving van 52"~o van f 1000 ~(1 -~- 0,52), dus van 52"~o van f 2083 - f 1.083.
Wanneer de lessor het belastingvoordeel bruto in deze situatie bruto doorgeeft, dan derft de schatkist extra: 520~0
van f 2.083 I(1 -~- 0,52), is 520~o van f 4.340, is f 2.257.
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De negatieve budgettaire gevolgen van het belastingeffect kunnen overigens een-
voudig worden voorkomen door de EIA in het geval van terbeschikkingstelling te
beperken tot de helft, of tot tweederde deel van de normale faciliteitlo. Met het
belastingeffect erbij, benadert het totale voordeel dan het effect van de EIA bij
directe investeerders.
Zolang niet al het voordeel van het nettokarakter van de belastingbate geheel wordt
doorgegeven aan de lessee, is de transactie met name voor de leasemaatschappij
extrall profijtelijk.

Omdat vervroegde afschrijving geen onbelast belastingvoordeel is maar een belast
rentevoordeel, doet het bovenbeschreven positieve effect op het nettorendement
van de leasemaatschappij zich niet voor bij toepassing van de VaMil-faciliteit.

Een ander aspect van ons vergroende belastingstelsel dat door de grondleggers
ervan minder prominent naar voren wordt gebracht, is het verschijnsel dat investe-
ringsaftrekken voor hetzelfde object bij verschillende investeerders ook verschil-
lend werken. Enerzijds zal een investeerder die belasting betaalt direct van de faci-
liteit kunnen gebruikmaken. Een investeerder die om welke reden dan ook geen
belasting betaalt, komt slechts indirect voor de faciliteit in aanmerking, namelijk
door het duurdere operational-leasetraject te bewandelen12. Anderzijds toucheert
een investeerder met een hoog marginaal tarief een hogere subsidie dan een
investeerder die in een lagere tariefgroep zit. Dat is een niet verteerbaar element
van de vergroening van het belastingstelse113. Het is ook geheel iets anders dan het
verschijnsel dat degene die een hoog inkomen geniet, meer heeft aan de hypo-
theekrenteaftrek dan degene met een laag inkomen. Dat heeft namelijk met draag-
kracht te maken: degene met veel draagkracht betaalt over zijn laatstverdiende
euro meer belasting dan degene met een laag inkomen. Hij zal daarom ook meer
belasting terugkrijgen over zijn laatste aftrekbare euro. Die euro vermindert zijn
(hoge) draagkracht. De fictieve onkostenpost die EIA heet, vermindert de draag-
kracht niet. Het is een objectsubsidie en het enige dat bepalend zou moeten zijn
voor de omvang van de subsidie, is het antwoord op de vraag of en zo ja, voor welk
bedrag het object is aangeschaft. De persoon van de investeerder, noch zijn (mar-
ginale) belastingtarief zou er toe moeten doen.

10 Net zoals de wetgever in het begin van het WIR-tijdperk bedrijfsmiddelen, die waren bestemd om ter beschik-
king te worden gesteld, van premiëring uitsloot, zou men nu dergelijke bedrijfsmiddelen voor een lager tarief in
aanmerking kunnen laten komen. Ook verschillende tarieven zijn niet uniek. Toen ten tijde van de WIR de
Rabobank nog een lager belastingtarief kende, kreeg de bank voor haar investeringen ook een lagere WIR-pre-
mie.
11 `Extra', want het betreft hier winst bovenop de normale rentespread.
12 Hoe goed men ook onderhandelt, de lessor wil altijd worden gehonoreerd voor zijn dienstverlening.
13 Het verschijnsel doet zich ook buiten het operational-leasetraject voor. Een agrariër die veel belasting betaalt
heeR meer baat bij de EIA op zonnepanelen dan zijn collega die het fiscaal minder voor de wind gaat. Door van
het leasen via besloten commanditaire vennootschappen een bancair product te maken, wordt evenwel met name
het segment bestookt dat wordt gevormd door de grootste inkomstenbelastingbetalers.
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4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Investeringsfaciliteiten, zoals de Energie-investeringsaftrek, leiden bij de lessor tot
definitieve belastingreductie. Met activeringsfaciliteiten, zoals de vervroegde
afschrijving, genereert de lessor een tijdelijk belastingvoordeel, dus in feite slechts
een rentevoordeel. Een belastingvoordeel is onbelast, een rentevoordeel niet.
Door investeringsfaciliteiten via het operational leasetraject indirect toe te kennen
aan niet belastingplichtige lichamen, komt niet alleen een belangrijk bedrag aan
belastinggeld toe aan niet-belastingplichtige lichamen (hetgeen overigens bewust
is nagestreefd via de introductie van diverse wettelijke `terbeschikkingstellingsbe-
palingen'), maar derft de schatkist ook belastinggeld vanwege het feit dat zo'n fis-
caal geïnspireerde operational lease vaak fiscaal verliesgevend zal zijn. Belaste
leasetermijnen worden verlaagd. In plaats daarvan ontvangt de leasemaatschappij
onbelaste belastingbaten. Al naar gelang de leasemaatschappij dit belastingvoor-
deel ook aan de lessee doorgeeft, komt de bate ten goede aan lessee en~of lessor.
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Slotbeschouwing en conclusies

1. SLOTBESCHOUWING

1.1. De materieel-economische uitgangspunten

Centraal in dit onderzoek staat de fiscale eigendom in de vennootschapsbelasting.
Hoe moet in een situatie waarin - zoals bij leasing - een bedrijfsmiddel ter
beschikking is gesteld, voor de toepassing van de vennootschapsbelasting de fisca-
le eigendomsvraag worden beantwoord? Volgens de heersende leer is de partij die
naast de juridische eigendom nog enig economisch belang heeft, de fiscaal eige-
naar. Of, met andere woorden: fiscaal eigenaar is de juridisch eigenaar, tenzij een
ander het gehele economische belang heeft. De huidige praktijk volgt de `alles of
niets-benadering': óf de één is fiscaal eigenaar, óf de ander.
Ik heb die heersende leer getoetst aan de materieel-economische uitgangspunten
die de rechter in het algemeen hanteert wanneer hij geschillen in de winstsfeer
beslecht. Hij lijkt die uitgangspunten overigens, in de geschillen die zich op mijn
onderzoeksterrein afspelen, niet altijd aan te leggen. Hij is daarin althans niet altijd
consequent en ook niet altijd even duidelijk.

1.2. Het nieuwe fiscale eigendomsconcept

Door materieel-economische toetsingscriteria te hanteren, ben ik tot een nieuw
concept gekomen aan de hand waarvan kan worden bepaald wie fiscaal eigenaar is
van een ter beschikking gestelde zaak. Het begrip `nieuw' is in zekere zin betrek-
kelijk: het concept is namelijk opgebouwd uit louter ingrediënten die door de rech-
ter zijn aangedragen. In die zin bevat het concept niets nieuws. Wel nieuw is ech-
ter dat alles wat door de rechter is opgebracht ten aanzien van de fiscale eigendom,
is geïnventariseerd. Daarna is alles ontdaan van elementen die in mijn optiek strij-
dig zijn met de materieel-economische toetsingscriteria, die we nu juist op instiga-
tie van de rechter in dit soort gevallen moeten aanleggen.

Het Lease-arrest - HR 8 mei 1985, BNB 1986I75~` - heeft belanghebbenden niet
de gewenste duidelijkheid gebracht. Datgene wat ik hiervoor als `heersende leer'
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bestempelde, is er in bevestigd. De Hoge Raad liet echter meer vragen open dan hij
beantwoordde. Ik heb gepoogd om al die openstaande vragen te inventariseren en
er vervolgens een antwoord op te vinden. Ik heb dat mede gedaan om iets te doen
met de nooit geheel verstomde kritiek op het verondersteld gebrekkige theoretische
fundament van de leaseregeling, die in alle varianten in overleg tussen
Belastingdienst en leasebranche is opgesteld. Die leaseregeling - ingesteld vooraf-
gaand aan het Lease-arrest, maar nadien op basis van het Lease-arrest nader inge-
vuld - is overigens nooit gezien als een theoretisch zuiver antwoord op openstaan-
de vragen, maar meer als een instrument om de fiscale leasepraktijk werkbaar te
houden. Of ik mij na het voltooien van mijn onderzoek in de rij van de critici zou
scharen, was voor mij bij aanvang van mijn onderzoek een open vraag.

Tot de vragen die telkenmale weer verschillend worden beantwoord, reken ik die
naar de definitie van `economisch belang'. Onder `economisch belang' moet naar
mijn mening worden verstaan: het belang bij waardeveranderingen van het
bedrijfsmiddel en bij de nutseenheden die het bedrijfsmiddel produceert. Deze
twee begrippen staan voor respectievelijk `het belang bij restwaardeveranderingen'
(de waarde bij en na afloop van het beëindigen van de vaste leaseperiode) en `het
belang bij de waardeveranderingen gedurende de vaste leaseperiode'. Is er sprake
van optieverlening, dan hebben normaliter de lessor, de lessee (met een calloptie)
enlof de leverancier (door de putoptie) belang bij de restwaarde. De lessee heeft als
enige belang bij de waardeontwikkeling tijdens de vaste leaseperiode. Hij verbruikt
dan de in het bedrijfsmiddel opgesloten nutseenheden. Door zijn toedoen vermin-
dert het bedrijfsmiddel in waarde, hetgeen tot uitdrukking komt in de afschrijving.
Heeft de lessee al het belang bij de restwaarde, dan heeft hij met het economische
belang gedurende de vaste leaseperiode het gehele economische belang. `Belang
bij de huuropbrengsten' wordt - anders dan door sommige schrijvers wel wordt
aangenomen - niet geduid als economisch belang bij het bedrijfsmiddel. Dat valt
niet alleen direct uit de jurisprudentie af te leiden, maar ook indirect: zouden deze
schrijvers gelijk hebben, dan heeft de verhuurder altijd economisch belang bij het
object, waardoor de huurder nooit meer al het economische belang zou kunnen
hebben. Toch is het vaste jurisprudentie dat de huurder zeer wel economisch eige-
naar kan zijn. Hij wordt in die situatie dus geacht al het economische belang te heb-
ben.
Niet iedere huurder heeft overigens economisch belang. Een huurder heeft econo-
misch belang bij waardeontwikkelingen gedurende de vaste huurperiode. Is er geen
vaste huurperiode, dan is het economische belang niet te kwantificeren. Heeft de
huur een koopoptie, dan heeft hij (ook) economisch belang in de vorm van een
belang bij de restwaarde van het object.
`Het dragen van het risico van tenietgaan' heeft definitief afgedaan als noodzake-
lijk vereiste voor het zijn van economisch eigenaar, althans waar het de heffing van
overdrachtsbelasting betreft. Het heeft er weliswaar veel van weg dat het vereiste
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daarmee ook voor de heffing van directe belastingen is komen te vervallen, maar
van een definitieve beslissing daaromtrent - door rechter, staatssecretaris of wet-
gever - is het tot op heden niet gekomen. Afgezien daarvan wijst veel erop - hof-
uitspraken en het feit dat het voldoende is om nagenoeg geheel het economische
belang te hebben, wil men economisch eigenaar zijn - dat het risico van tenietgaan
bij een materieel-economisch getinte belasting als de vennootschapsbelasting, het
niet zal brengen tot bepalend element van de economische eigendom.
`Beschikkingsmacht' is wel een relevant toetsingscriterium. Een beperkte beschik-
kingsmacht vormt echter alleen een inbreuk op economisch belang, voor zover het
een beperking betreft in het gebruik van het object binnen de onderneming van de
lessee. De omstandigheid dat de potentieel economisch eigenaar het object niet kan
verkopen, vormt geen beletsel om hem daadwerkelijk te zien als economisch eige-
naar. Het recht om te verkopen - het voorbeeld van een recht om het object buiten
de onderneming van de lessee te doen gebruiken - is uitsluitend voorbehouden aan
de juridisch eigenaar. Desondanks heeft de economisch eigenaar in het belasting-
recht zijn sterke positie ten koste van de juridisch eigenaar veroverd. Dat had nim-
mer het geval kunnen zijn, indien `de bevoegdheid om te verkopen' van beslissen-
de betekenis zou zijn geweest.
Ik kom zowel via een taalkundige interpretatie van het woord `geheel' als via de
bekende materieel-economische benadering tot de conclusie, dat er sprake is van
economische eigendom indien nagenoeg het gehele economische belang bij een
ander dan de juridisch eigenaar is komen te liggen.
De vraag is opgekomen of verschillende economisch belanghebbende partijen
gezamenlijk als economisch eigenaar kunnen worden aangemerkt. Die vraag is
door mij bevestigend beantwoord. Is, bij leasing bijvoorbeeld, één partij econo-
misch eigenaar, dan speelt de lessor volgens de Hoge Raad slechts de rol van finan-
cier. Hebben méér partijen al het economische belang, dan speelt de lessor toch
wederom slechts de rol van financier. Eén of ineer partijen: het zou niets mogen
uitmaken.
Als meer partijen gezamenlijk economisch eigenaar zijn, dient ook die gezamen-
lijke economische eigendom van grotere betekenis te zijn dan de juridische eigen-
dom van de lessor. De economisch eigenaars dienen hun aandeel in de economi-
sche eigendom te activeren.
Indien de lessor naast zijn juridische eigendom ook enig economisch belang heeft,
zou hij naar mijn mening niet het gehele belang - zoals dat volgens de heersende
leer zou moeten gebeuren - moeten activeren, maar slechtst zijn aandeel in de
gezamenlijke economische eigendom. Deze gang van zaken schetst de Hoge Raad
in het (overigens niet op leasecontracten betrekking hebbende) arrest van 12 okto-
ber 1983, BNB 1984~87~`. Ook bij de inbreng van de economische eigendom in een
vennootschap onder firma ziet men een vergelijkbaar patroon.

Uit het onderzoek is gebleken dat de wijze waarop men in het buitenland de kwa-
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lificatieproblematiek het hoofd biedt, niet tot leidraad kan dienen wanneer wij zoe-
ken naar oplossingen voor het Nederlandse kwalificatievraagstuk. Deels vindt dat
zijn oorzaak in het feit dat bijvoorbeeld Frankrijk weinig oog wenst te hebben voor
de materieel-economische kant van de zaak. Het Franse systeem leidt daarom tot
uitkomsten die naar Nederlandse begrippen te willekeurig zijn. Anderzijds hanteert
men in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk dezelfde of vergelijkbare
(achterhaalde) toetsingscriteria als in Nederland, of dreigt men dat te gaan doen.
Wel verdient de wijze waarop men in het VK met de verlengde leases omgaat -
men voorkomt dat de laatste lease welhaast per definitie een financial lease is - en
waarop de IRS de voor gezamenlijke rekening geëxploiteerde leaseobjecten fiscaal
behandelt, onze aandacht.

1.3. De verdeling van de economische eigendom tussen partijen

Indien alle bij een leaseovereenkomst betrokken partijen hun respectievelijke eco-
nomische belang op hun balans moeten verantwoorden, komt de vraag op welke
verdeelsleutel zij daarbij moeten hanteren. Indien sprake is van gedeelde economi-
sche eigendom - alle waardeveranderingen gaan A voor l00~o aan, B voor 200~o en
C voor 700~0 - dan kan het belang proportioneel worden toegerekend. Bij leasing is
geen sprake van gedeelde, maar van verdeelde economische eigendom. Betrokken
partijen delen niet in alle waardeontwikkelingen. De één voelt bijvoorbeeld iets
van waardestijging boven een bepaalde waarde, de ander iets van waardedaling
beneden een bepaalde waarde en een derde voelt iets van zowel waardestijgingen
als waardedalingen. Ook de kans dat betrokkenen met bepaalde waardeontwikke-
lingen worden geconfronteerd, verschilt van geval tot geval.
Ik heb aangegeven, dat de lessee op twee manieren economisch belang kan heb-
ben. Enerzijds is dat het belang bij de waardeontwikkeling gedurende de vaste lea-
seperiode: dit belang kan worden gekwantificeerd aan de hand van de verhouding
tussen de vaste leaseperiode en de verwachte objectief gemeten economische
levensduur. Anderzijds kan de lessee met een koopoptie belang krijgen bij de
restwaarde. Het belang bij de restwaarde wordt verdeeld met behulp van ringen
rond de verwachte restwaarde, ringen die elk een afwijking van 2,So~o ten opzich-
te van de verwachte restwaarde vertegenwoordigen. Iedere ring krijgt een wegings-
factor. Die factor wordt groter naarmate de ring dichter bij de verwachte
restwaarde ligt. Is de verwachte restwaarde bijvoorbeeld 7,So~o en zijn de uitoefen-
prijzen van de call- en putoptie respectievelijk l0o~o en 2,So~o, dan heeft de lessor
een relatief belang bij de restwaarde van 8 ( tweemaal een belang in de eerste ring,
factor 3, en eenmaal een belang in de tweede ring, factor twee). De lessee heeft
alleen belang bij een waardestijging boven de l00~0. Hij heeft dus eenmaal een
belang in de tweede ring, factor 2. De leverancier ten slotte, heeft enkel belang bij
een waardedaling beneden de 2,So~o. Hij heeft een belang in de derde ring, factor 1.
Het te activeren aandeel van de lessor in de restwaarde is daarmee te bepalen op
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8~11 van l0oro, is 7,2oro.
Overigens kan ook een verdelingssysteem worden bepleit waarin de ringen niet
bestaan uit percentages van 2,So~o van de kostprijs en veelvouden daarvan (vaste
bedragen) maar uit percentages van de restwaarde. De eerste ring bedraagt dan bij-
voorbeeld l00~o van de verwachte restwaarde, de tweede 200~0, etc. Hoge rest-
waarden - waarbij absoluut omvangrijke afwijkingen normaler zijn dan bij lage
restwaarden - leiden dan ook tot grotere marges, waardoor partijen sneller een re-
latief groot belang bij de restwaardeontwikkeling hebben dan met kleinere marges.
Zolang mag worden aangenomen dat de kans op een afwijking van 2,So~o ten
opzichte van de verwachte restwaarde bij een verwachte restwaarde van 600~0
gelijk is aan diezelfde kans bij een verwachte restwaarde van So~o, heeft niet de
variant maar het oorspronkelijke verdelingssysteem mijn voorkeur.

1.4. Het verschil tussen `activeren' en `investeren'

Eigenlijk is het bij het nieuwe fiscale eigendomsconcept in het geheel niet meer
van belang een onderscheid te maken tussen financial en operational lease. Er hoeft
geen kwalificatie in deze zin meer plaats te vinden. Bij beide leasevormen immers,
wordt het economische belang volgens een bepaalde verdeelsleutel gespreid over
diverse balansen. Past men de verdeelsleutel toe op - wat wij voorheen noemden
- financial lease, dan blijkt het economische belang geheel op de balans van de les-
see te worden opgevoerd. Bij operational lease komt ook een deel van het belang
tot uitdrukking op de balansen van de lessor en (eventueel) de leverancier. Maar
van het constateren van een omslagpunt (`het kwalificeren') is geen sprake meer.
Partijen schrijven af op het geactiveerde deel van de economische eigendom. Een
andere kwestie is of die verschillende partijen, voor zover zij hebben geactiveerd,
ook worden geacht te hebben geïnvesteerd. Ik heb aangegeven dat de economisch
eigenaars (degenen die activeren) ook als investeerders gelden, tenzij er in feite
sprake is van een zekere koop op termijn door de lessee. Van een `zekere koop op
termijn' kan worden gesproken bij huurkoop, bij koop op afbetaling, maar ook bij
leasecontracten met relatief lage (`urgerende') koopopties. Ook een leasecontract
dat een bedrijfsmiddel tot object heeft dat naar zijn aard louter door de lessee kan
worden gebruikt, wordt gezien als een `zekere koop op termijn'. Een `zekere koop
op termijn' maakt het volgens de leaseregeling onmogelijk een leaseovereenkomst
te kwalificeren als `operational lease'.
Omdat zowel de activeringsvraag als de investeringsvraag tot op heden met behulp
van dezelfde leaseregeling wordt beantwoord, vormt `de zekere koop op termijn'
in de praktijk niet alleen een beletsel voor de lessor om als investeerder te kunnen
worden gezien, maar óók om hem te zien als activerende partij. Dit laatste
geschiedt veelal ten onrechte. Met name als er sprake is van `een zekere koop op
termijn' tegen een prijs die afhankelijk is van de waardeontwikkeling, heeft de les-
sor wel degelijk economisch belang bij de restwaarde. In het verleden zou dat vol-
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doende moeten zijn geweest om hem fiscaal tenminste toch het recht te geven het
bedrijfsmiddel te mogen activeren. De `technolease' zou dus in beginsel mogelijk
moeten zijn geweest. Toch blijft het bezwaar dat de Belastingdienst destijds tegen
de gepresenteerde technoleases maakte, terecht. Als de Rabobank al mocht active-
ren, dan was de door de bank gehanteerde afschrijvingsmethode strijdig met het-
geen goed koopmansgebruik voorschrijft.

1.5 Mogelijke gevolgen van het toepassen van het nieuwe fiscale eigendoms-
concept

Het nieuwe fiscale eigendomsconcept - waarbij de prominente rol die dejuridische
eigendom speelde, wordt overgenomen door het over verschillende balansen ver-
deelde economisch belang bij het bedrijfsmiddel - leidt ertoe dat bedrijfsmiddelen
die object zijn van operational lease slechts voor een relatief gering deel van hun
kostprijs op de balans van de lessor worden geactiveerd. Leasetransacties die
voortvloeien uit de wens om (vervroegde) afschrijvingsmogelijkheden of het recht
op investeringsfaciliteiten over te hevelen van lessee naar lessor, zullen in belang-
rijke mate aan effectiviteit verliezen. Een fors deel van het economische belang zal
bij de lessee komen te berusten. In zoverre kan er geen sprake zijn van een over-
heveling. Een ander gevolg zal zijn dat niet-vennootschapsbelastingplichtige of
fiscaal verlieslijdende lichamen, die niet direct in aanmerking komen voor investe-
ringsfaciliteiten of ze niet te gelde kunnen maken, deze faciliteiten niet meer via
het operational leasetraject op indirecte wijze deelachtig kunnen worden. De over-
heid zal dan moeten zoeken naar andere subsidiekanalen. Het zou een impuls kun-
nen zijn voor de defiscalisering van de subsidiestroom. Belastingeffecten -
belastingsubsidies kosten de schatkist méér dan de subsidies alleen - en progres-
sievoor- en nadelen bij de subsidiegerechtigden (ook IB-ondernemers kunnen
immers aanspraak maken op investeringsfaciliteiten) behoren dan tevens tot het
verleden.
Deze ontwikkelingen zouden ertoe kunnen bijdragen dat men het nieuwe concept
begroet met de nodige scepsis. Bij het beoordelen van de bruikbaarheid en de wen-
selijkheid ervan, moet men zich echter ook realiseren dat het concept een tendens
volgt die ook buiten het fiscale terrein zichtbaar is: op het vlak van de commerci-
ële verslaglegging zijn namelijk soortgelijke ontwikkelingen waar te nemen. Uit de
Verenigde Staten komen voorstellen om bij leasing de ook commercieel gangbare
`alles of niets-benadering' in te ruilen voor een methode waarin het economische
belang bij het bedrijfsmiddel op de diverse balansen wordt opgevoerd. Aan het
maken van een onderscheid tussen operational en financial lease zou dan ook com-
mercieel de noodzaak komen te ontvallen. De commerciële benadering verschilt
slechts in één opzicht van het nieuwe fiscale eigendomsconcept: fiscaal verdelen
wij de kostprijs, terwijl men commercieel een verdeling van de actuele waarde
voorstaat.
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Ook het accent bij het tot uitdrukking willen brengen van leasetransacties op de
balans, ligt commercieel overigens anders. Commercieel is men niet zozeer geïn-
teresseerd in relatief langlopende leaseovereenkomsten, maar meer in leaseover-
eenkomsten met een looptijd die in absolute ~in lang is. Dit accentverschil vindt
zijn oorzaak in het feit dat accountants mede de verantwoordelijkheid hebben voor
de getrouwheid van het gegeven beeld van de liquiditeitspositie van de onderne-
ming op lange termijn.

1.6. Het afwijzen van het nieuwe concept en het voortgaan op de gebaande
wegen

Indien men, in weerwil van het bovenstaande, het toepassen van het nieuwe fisca-
le eigendomsconcept om fiscaal-theoretische, praktische, beleidstechnische of
politieke redenen als onwenselijk beschouwt, zou men kunnen beslissen voort te
gaan op reeds lang betreden paden. De `alles of niets-benadering' blijft dan van
toepassing. In verband daarmee blijft ook het onderscheid tussen operational en
financial lease relevant. Dat onderscheid zal moeten worden gemaakt aan de hand
van de bestaande leaseregeling. Het verdient aanbeveling deze leaseregeling op
onderdelen aan te passen, nu tijdens dit onderzoek enkele toetsingscriteria bij het
wegen te licht zijn bevonden.
In de eerste plaats zullen kwalificatiecriteria waarbij de economische levensduur
een rol speelt, moeten worden geschrapt. Wat men met criteria met betrekking tot
de economische levensduur wenst te bewerkstelligen - de lessee moet aan het
einde van de vaste leaseperiode voldoende economisch belang overhouden - kan
ook worden nagestreefd via het stellen van eisen aan restwaarde en koopopties. Dat
laatste gebeurt óók in de leaseregeling. De eisen ten aanzien van de - overigens
lastig in te schatten - economische levensduur zijn derhalve overbodig.
Het wegnemen van een tweede onvolkomenheid in de bestaande leaseregeling is
belangrijker. Er moet een verschil worden gemaakt in de behandeling van opera-
tional-leasecontracten waarbij investeringsfaciliteiten in het geding zijn (operatio-
nele investeringsleases) en leasecontracten die slechts leiden tot een verschuiving
van het afschrijvingspotentieel (operationele activeringsleases). Een lessor komt
eerder in de positie om te activeren dan in de positie om investeringsfaciliteiten te
claimen.
Ten slotte: het verbod om restwaarderisico tot een omvang van 7,Sa~o in te dekken
(het relatieve afdekkingsverbod), dient - om het voor operational lease benodigde
restwaarderisico bij de lessor te creëren - te worden gehandhaafd. Het verbod om
het wél voor afdekking in aanmerking komende deel van het restwaarderisico bij
de lessee af te dekken (het absolute afdekkingsverbod), moet - zeker voor wat
betreft de activeringsleases - worden ingetrokken: ook al dekt de lessor bij de les-
see af, hij loopt 7,So~o restwaarderisico en daarmee heeft hij gewoon voldoende
economisch belang. Als er bij een lessee is afgedekt die geen kooprecht heeft
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bedongen, is er geen sprake van een put-callarrangement. Een `zekere koop op ter-
mijn' is niet aan de orde. In die situatie is de bepaling zelfs bij investeringsleases
niet op zijn plaats.

1.7. Technolease

Wanneer er in het vervolg verschillende leaseregelingen zouden komen voor acti-
verings- en investeringsleases en de voorwaarden voor de operationele activering-
slease worden gematigd, kunnen technoleases worden gezien als operationele acti-
veringsleases. Of daarmee de technolease een tweede jeugd gaat beleven, is even-
wel zeer de vraag. De weigering om de technolease destijds spontaan goed te keu-
ren, vloeide weliswaar enerzijds voort uit het op een onjuiste wijze hanteren van
de toetsingscriteria, maar anderzijds was zij ook gebaseerd op de onmiskenbaar
onjuiste wijze waarop er werd afgeschreven. Hoe meer aanvaardbaar de gekozen
wijze van afschrijven, des te geringer zal het belastingvoordeel zijn.

1.8. De invloed van het nieuwe fiscale eigendomsconcept op de jaarwinst

Ook voor de jaarwinstberekening is het van belang te weten wat er door welke par-
tij moet worden geactiveerd. Voor zover er wordt geleend, worden de rentebaten -
net als de lasten - annuïtair verantwoord. De winst wordt derhalve gelijkmatig over
de looptijd genomen. Voorzover er wordt verhuurd, zijn er meer mogelijkheden om
met baten en lasten te `schuiven'. Die mogelijkheden bestaan met name bij de
lasten, nu de baten - de huurtermijnen - in beginsel geheel tot de winst worden
gerekend in het jaar waarin ze zijn vervallen. De lasten kunnen bij operational
lease naar voren worden gehaald in de vorm van een door de Hoge Raad gesancti-
oneerde degressieve afschrijving op basis van een verondersteld dalend nettoren-
dement. Bij een gelijkblijvende vergoeding en stijgende onderhoudslasten is er in
de optiek van de Hoge Raad sprake van een dalend nettorendement. Er wordt ech-
ter geen acht geslagen op het feit dat de stijgende onderhoudslasten maar één kant
van het verhaal vormen. Een daling van de financieringslasten gedurende de loop-
tijd van het contract, doet de stijging van de onderhoudskosten grotendeels teniet.
Volgens de Hoge Raad echter, dienen de financieringskosten bij de berekening van
het nettorendement buiten beschouwing te blijven. Een beslissing die in het alge-
meen wel te billijken is. Dat laatste gaat evenwel niet op bij het berekenen van het
nettorendement bij instellingen waarvan de werkzaamheden in belangrijke mate
een financieringskarakter hebben.

1.8. De grondslag voor investeringsfaciliteiten

In de huidige leaseregeling zijn grondslagbepalingen opgenomen die voorkomen
dat de grondslag voor fiscale investerings- en activeringsfaciliteiten kunstmatig
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wordt verhoogd. Ik heb beargumenteerd aangevoerd dat de eis dat bij sale-and-
lease-backtransacties de grondslag voor de lessor dezelfde moet zijn als die van de
lessee die oorspronkelijk investeerde, zich niet met goed koopmansgebruik ver-
draagt.
De staatssecretaris van Financiën heeft daarenboven aan de grondslag voor som-
mige investeringsfaciliteiten bíj operational lease paal en perk gesteld. Deze eisen
verdragen zich niet altijd met goed koopmansgebruik. Daarmee wordt eens te meer
duidelijk dat de fiscalisering van de subsidiestroom niet alleen voor- maar ook
nadelen heeft. De subsidiegever kan wel zijn eigen wensen hebben: voor het reali-
seren daarvan zal hij zich toch moeten onderwerpen aan de regels waaraan degene
die de subsidieregelingen uitvoert, is onderworpen. De praktijk leert echter dat
juist die regels worden aangepast.

1.9. Het belastingeffect bij operational lease

Ten slotte is aangegeven dat het belastingvoordeel dat de lessor bij operational
lease geniet - als er investeringsfaciliteiten in het geding zijn die tot onbelaste
baten leiden, zoals WIR en investeringsaftrek - groter is dan het bedrag van de
bespaarde of terugontvangen belasting sec. De lessor transformeert een belaste
bate (de huurtermijn) in een onbelaste bate (belasting), waardoor de leasetransac-
tie fiscaal verliesgevend wordt. Ook hierdoor toucheert de lessor opnieuw een
onbelaste belastingbate.

2. CONCLUSIES

1. Is er een basis voor een meer genuanceerd fiscaal eigendomsconcept?

Dit onderzoek heeft tot doel te bezien of er binnen de kaders van het positieve ven-
nootschapsbelastingrecht ruimte bestaat voor het ontwikkelen van een meer genu-
anceerd fiscaal eigendomsconcept dan datgene waaruit de thans gangbare `alles of
niets-benadering' voortvloeit.
Er zijn in de bestaande jurisprudentie veel aanknopingspunten te vinden voor een
nieuw fiscaal eigendomsconcept dat als volgt kan worden samengevat:

~ meer partijen die tezamen het gehele of nagenoeg het gehele economisch
belang hebben, kunnen gezamenlijk economisch eigenaar zijn;

~ de huurder kan een te kwantificeren economisch belang hebben: hij kan der-
halve mede economisch eigenaar zijn;

~ de gemeenschappelijke economische eigendom gaat fiscaal vóór de juridi-
sche eigendom;

~ de economisch eigenaars activeren ieder hun aandeel in de gemeenschappe-
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lijke economische eigendom op hun balans;
~ de juridisch eigenaar die mede economisch eigenaar ís, is slechts naar rato

van zijn aandeel in de economische eigendom fiscaal eigenaar en
~ de juridische eigendom is voor de heffing van vennootschapsbelasting fiscaal

irrelevant.

2. Moet de vraag of iemand mag activeren langs dezelfde lijnen worden beant-
woord als de vraag of iemand wordt geacht te hebben geïnvesteerd?

Ik heb geconstateerd dat de begrippen `investeren' en `activeren' in het verleden
ten onrechte vaak aan elkaar werden gelijkgesteld. Een lessor kan fiscaal eigenaar
zijn, terwijl hij toch niet wordt geacht te hebben geïnvesteerd. Die situatie doet zich
voor indien met het aangaan van het leasecontract in feite sprake is van een zeke-
re koop op termijn tegen een nog niet bepaalde prijs. Juist de omstandigheid dat de
prijs nog niet is bepaald, maakt dat de lessor - als economisch belanghebbende -
het object nog wel mag activeren.

3. Acceptabele alternatieven voor het nieuwe fiscale eigendomsconcept?

Het kan zijn dat men het door mij bepleite nieuwe fiscale eigendomsconcept om
praktische, beleidsmatige of politieke redenen als onwenselijk ervaart en men de
voorkeur geeft aan het bewust handhaven van de gangbare `alles of niets-benade-
ring'. In dat geval kan de leaseregeling haar prominente rol bij het toedelen van de
fiscale eigendom aan één der betrokken partijen blijven spelen. Het verdient dan
echter aanbeveling de leaseregeling te ontdoen van enkele theoretisch niet goed te
motiveren elementen, zoals het verbod om het in principe voor afdekking in aan-
merking komende deel van het restwaarderisico, bij de lessee af te dekken.
Ook zouden er minder stringente voorwaarden mogen worden gesteld aan active-
ringsleases dan aan investeríngsleases. Specifieke bedrijfsmiddelen bijvoorbeeld,
zouden niet op voorhand mogen worden uitgesloten bij operationele activeringsle-
ases.

4. Gevolgen voor de jaarwinstbepaling?

Voorzover een leaseobject bij de lessee wordt geactiveerd, dient de lessee af te
schrijven. Betalingen aan de lessor vormen voor dat deel rente en aflossing. De in
de winst te begrijpen rentecomponent wordt annuïtair bepaald. Voorzover het lea-
seobject bij de lessor wordt geactiveerd, schrijft hij af. Indien de onderhoudskosten
niet gelijkmatig over de leaseperiode zijn verdeeld, behoort degressieve afschrij-
ving tot de mogelijkheden, hoewel het nettorendement - ondanks de toenemende
onderhoudskosten, maar dankzij de afnemende financieringslasten - veelal nage-
noeg gelijk blijft. Het is niet goed te verklaren waarom financieringskosten bij het
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bepalen van de afschrijvingsmethode van een frnancieel product buiten aanmer-
king moeten blijven.

5. De wijze waarop de grondslag voor de investeringsfaciliteiten wordt bepaald

Het kunstmatig verhogen van de grondslag voor het toepassen van investeringsfa-
ciliteiten dient te worden onderscheiden van de natuurlijke verhoging van die
grondslag, zoals die zich ook kan voordoen bij het bewandelen van het operatio-
nal-leasetraject. Tegen het kunstmatig verhogen zou de fiscus zich teweer moeten
kunnen stellen, tegen het natuurlijk verhogen niet.

6. Nadelen verbonden aan het fiscaliseren van de subsidiestroom

Voor het subsidiërende departement vormt de natuurlijke verhoging van de grond-
slag bij leasing een nadeel dat is verbonden aan het fiscaliseren van de subsidie-
stroom. Andere nadelen verbonden aan het fiscale instrumentalisme zijn: het
belastingeffect (het verschijnsel dat fiscale subsidiëring ook leidt tot verlaging van
de belastingopbrengsten) en het feit dat het effect van objectsubsidies bij IB-onder-
nemers afhankelijk wordt van het marginale belastingtarief van de gesubsidieerde.
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Het Salomonsoordeel waarover in het voorwoord werd gerept, bestaat uit twee ele-
menten. Het - zelfstandig beoordeeld - toch enigszins radicale tussenvonnis
("Snijdt het levende kind in tweeën en geeft de helft aan de ene en de helft aan de
andere") en het alleszins redelijke eindoordeel ("Geeft haar het levende kind en
doodt het in geen geval: zij is de moeder").

In mijn voorwoord maakte ik melding van het feit dat ik mij eertijds bij het toepas-
sen van het fiscale recht enigszins had laten leiden door het bijbelse recht, en met
name door Salomo's eindoordeel. Na het lezen van dit proefschrift zou men tot de
slotsom kunnen komen dat ik meer aansluiting heb willen zoeken bij Salomo's tus-
senvonnis.

Zou men tot deze conclusie komen, dan hoop ik dat de lezer wil aannemen dat mijn
radicale oplossing, net als die van Koning Salomo, niet alleen op zichzelf moet
worden beoordeeld. Meer nog zou mijn nieuwe benadering van `de economische
eigendom' de opmaat moeten vormen naar een brede discussie over de fiscale
eigendomsvraag, een discussie die moet resulteren in een voor (nagenoeg) alle
betrokkenen acceptabel eindoordeel.
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Volgens de heersende leer is voor de toepassing van de Wet Vpb 1969 de juridisch
eigenaar van een zaak ook de fiscaal eigenaar, tenzij het economische belang een
ander toekomt. Anders gezegd: zolang de juridisch eigenaar enig economisch
belang heeft bij de zaak, is hij ook fiscaal eigenaar. Op het punt waar `enig' econo-
misch belang omslaat in `geen' economisch belang, verschuift het object van de
ene balans naar de andere. Dat omslagpunt is bij leasing en andere vormen van ter-
beschikkingstelling een vaak terugkerend discussiepunt.
Aan dit onderzoek ligt de vraag ten grondslag of er in de jurisprudentie aanwijzin-
gen zijn die ruimte bieden voor het ontwikkelen van een minder ruw werkend fis-
caal eigendomsconcept. Een concept ook dat meer aansluit bij de economische rea-
liteit.

Deze dissertatíe bestaat uit vier delen. In deel I (de hoofdstukken 2 tlm 9) komen
alle factoren aan de orde die de fiscale eigendom bepalen, met name in situaties
waarin bedrijfsmiddelen ter beschikking zijn gesteld. Nadat ik al die elementen in
kaart heb gebracht en heb bezien hoe de rechter zijn afwegingen maakt met inacht-
neming van die elementen, geef ik in deel II (de hoofdstukken 10 trm 12) een
bevestigend antwoord op de vraag ofdie afwegingen ook zouden kunnen leiden tot
een andere uitkomst: een nieuw fiscaal eigendomsconcept. In datzelfde deel wordt
het nieuwe fiscale eigendomsconcept in de steigers gezet en wordt een parallel
getrokken met uit de Verenigde Staten afkomstige voorstellen om ook tot een nieu-
we commerciële wijze van verantwoorden te komen. In deel III schets ik een beeld
van de gevolgen die een strikte toepassing van het nieuwe concept zouden kunnen
hebben. Uitvoerig wordt daarnaast ook ingegaan op een alternatief van het toepas-
sen van het nieuwe concept: het continueren van de `alles of niets-benadering'.
Mocht men aan dat laatste om bijvoorbeeld beleidsmatige afwegingen de voorkeur
geven, dan doe ik enige suggesties om die bestaande kwalificatietechnieken - neer-
geslagen in voorwaarden van de leaseregeling - in elk geval te verbeteren.
In deel IV (de hoofdstukken IS tlm 17) wordt nader ingegaan op de jaarwinstbe-
rekening bij leasetransacties.

Uit de in hoofdstuk 2 weergegeven basisjurisprudentie volgt dat de rechter in
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geschillen die de vennootschapsbelasting betreffen, veelal niet kiest voor een for-
mele benadering maar de geschillen doorgaans oplost door de feiten materieel-eco-
nomisch te interpreteren. Meer toegespitst op fiscale eigendomsvraagstukken: de
juridische eigenaar wordt als fiscaal eigenaar gezien, tenzij het economische
belang een ander geheel toekomt. Die ander is dan economisch eigenaar en die is
bij het beantwoorden van de fiscale eigendomsvraag weer van groter gewicht dan
de juridísch eigenaar.
Hoofdstuk 3 handelt over de `economische eigendom', waarvan eerder in hoofd-
stuk 2 de cruciale betekenis is geschetst. Civielrechtelijk kennen we het begrip
`economische eigendom' wel, maar niet als civielrechtelijk erkende vorm van
eigendom. In het jaarrekeningenrecht - dat niet alleen is gebaseerd op het civiele
recht maar ook op normen die in het maatschappelijk verkeer zijn aanvaard en
wenselijk worden geacht - heeft de economische eigendom daarentegen wel een
volwaardige plaats gekregen. Het is een even prominente plaats als die welke de
economische eigendom in het fiscale recht is gaan innemen. Dat wil overigens niet
zeggen dat erjaarrekeningrechtelijk en fiscaalrechtelijk onder dezelfde omstandig-
heden wordt gesproken van `economische eigendom'.
In hoofdstuk 4 ga ik in op de kenmerken van het begrip `economisch belang'. Van
economische eigendom is namelijk pas sprake indien economisch `het belang' aan
een ander toebehoort dan de juridisch eigenaar.
Bij leasing - maar in feite bij iedere vorm van terbeschikkingstelling - kan men
twee vormen van economisch belang onderscheiden. Belang bij (de nutsprestaties
van) het bedrijfsmiddel gedurende de vaste leaseperiode en belang bij de
restwaarde na afloop van diezelfde vaste leaseperiode. Belang bij de leaseopbreng-
sten of de huurtermijnen vormt geen economisch belang in de hiervóór bedoelde
zin. De lessee is exclusief economisch belanghebbende gedurende de vaste lease-
periode. Heeft hij ook het volledige economische belang bij de restwaardeontwik-
keling, dan is hij economisch eigenaar. Het risico van tenietgaan genereert naar
mijn mening geen economisch belang.
In hoofdstuk 5 komt de vraag aan de orde of de economisch eigenaar nu het gehe-
le economische belang moet hebben vooraleer hij zich economisch eigenaar kan
noemen of dat `nagenoeg het gehele economisch belang' daartoe reeds voldoende
is. Mede omdat de rechter - en de wetgever - op grond van de materieel economi-
sche benaderingswijze op meer plaatsen in het fiscale recht onder `nagenoeg
geheel' eigenlijk verstaat ` materieel geheel', is geconcludeerd dat de economisch
eigenaar materieel het gehele economische belang moet hebben.
De betekenis van het fenomeen `beschikkingsmacht' wordt in hoofdstuk 6 geana-
lyseerd. Een beperking in de beschikkingsmacht, een beperking in de mogelijkheid
om over het economische belang te beschikken, kan er de oorzaak van zijn dat een
gebruiker niet wordt gezien als economisch eigenaar. Uit de jurisprudentie blijkt
dat een beperking in de mogelijkheid om een object buiten de eigen onderneming
van de gebruiker aan te wenden ( te verkopen bijvoorbeeld) als een niet-relevante
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inbreuk op het economische belang wordt gezien. Anders ligt dat met beperkingen
die aan de lessor zijn opgelegd om het leaseobject binnen zijn eigen bedrijf te
gebruiken.
Hoofdstuk 7 handelt over de betekenis van de (economische) levensduur voor het
antwoord op de vraag wie economisch eigenaar is. De staatssecretaris relateert de
vaste leaseperiode in de leaseregeling aan de economische levensduur, waarbij hij
onder dat laatste begrip verstaat `de periode gedurende welke het object op econo-
misch verantwoorde wijze binnen het bedrijf van de lessee kan worden gebruikt'.
Zijn beide periodes aan elkaar gelijk, dan wordt de lessee geacht de totale waarde
van het object te hebben verbruikt. Hij is dan economisch eigenaar. Aangegeven is
dat deze uitleg van het begrip `economische levensduur' bij het bepalen van het
economische belang tekort schiet. Het object heeft vaak na afloop van de econo-
mische levensduur `binnen het bedrijf van de lessee' nog wel degelijk (markt)waar-
de. Om deze reden heeft de juridisch eigenaar die het leaseobject na die vaste lea-
seperiode wederom ter beschikking krijgt, nog wel degelijk belang bij de
restwaarde(ontwikkeling) hetgeen het mogelijk maakt hem te kwalificeren als fis-
caal eigenaar. Een vaste leaseperiode die gelijk is aan de economische levensduur
van het object binnen de onderneming van de lessee, is op zich onvoldoende om
de lessee aan te merken als economisch eigenaar.
In hoofdstuk 8 wordt de vraag opgeworpen wat het effect is op de economische
eigendom indien behalve lessor en lessee nog een partij participeert in de lease-
overeenkomst, bijvoorbeeld een leverancier die de lessor een restwaardegarantie
heeft verstrekt. Ook wordt de vraag aan de orde gesteld of het voor de positie van
de lessor iets mag uitmaken of het economische belang geheel bij de lessee ligt of
dat het gehele economische belang over twee partijen - niet zijnde de lessor - is
verdeeld. In beide gevallen heeft de lessor naast zijn juridische eigendom geen eco-
nomisch belang: naar mijn mening mag hij dus in beide situaties niet worden
beschouwd als fiscaal eigenaar.
De behandeling van leasecontracten in de Verenigde Staten, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk passeert de revue in hoofdstuk 9. Dit geschiedt met het oog-
merk hieraan mogelijk nieuwe criteria te ontlenen voor het beantwoorden van de
Nederlandse fiscale eigendomsvraag. Vergelijking met de situatie in die drie lan-
den levert evenwel weinig bruikbare nieuwe toetsingscriteria op. Weliswaar ver-
deelt men in de Verenigde Staten het leaseobject over verschillende balansen, maar
deze handelwijze is alleen gangbaar indien de exploitatie van het object door meer
partijen gezamenlijk ter hand wordt genomen.

In hoofdstuk 10 wordt de kern van het nieuwe fiscale eigendomsconcept verwoord.
Alle economisch belanghebbenden zijn tezamen economisch eigenaar. Hun geza-
menlijke positie dient fiscaal zwaarder te wegen dan de positie van de juridisch
eigenaar. Iedere partij die een aandeel heeft in de gemeenschappelijke economi-
sche eigendom, activeert dat aandeel op de balans. Voor zover ieders aandeel
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slechts qua omvang verschilt, wordt het aandeel pro rata verdeeld. Verschilt ieders
aandeel qua aard - de één heeft belang bij waardedalingen, de ander bij -stijgingen
- dan is een meer geavanceerd toerekeningssysteem vereist. In de door mij gepre-
senteerde methode wordt niet alleen rekening gehouden met een verschil in aard
van het respectievelijke belang bij (rest)waardeontwikkelingen, ook het feit dat de
ene ontwikkeling waarschijnlijker is dan de andere is erin verwerkt.
Hoofdstuk 11 laat zien dat mijn voorstellen niet op zichzelf staan. Ook op het
gebied van de commerciële verslaglegging zijn voorstellen gedaan die zouden kun-
nen leiden tot een vergelijkbare wijze van verantwoorden van economisch belang.
In het voorgaande zijn alleen de activeringsmogelijkheden aan de orde gesteld.
Wie is de fiscaal eigenaar, wie activeert het bedrijfsmiddel uit dien hoofde en in
welke mate? Een heel andere vraag is of de partij die activeert ook moet worden
geacht te hebben geïnvesteerd. Deze vraag - die van betekenis is voor het maken
van aanspraak op fiscale investeringsfaciliteiten - is door mij in hoofdstuk 12
beantwoord. Met name in het geval waarin het objectief gesproken zeker is dat de
lessee na afloop van de vaste leaseperiode - tegen een onzekere prijs - zal kopen,
is een situatie mogelijk waarin de lessor mag activeren en waarin de lessee wordt
geacht te hebben geïnvesteerd.

In hoofdstuk 13 schets ik in vogelvlucht een beeld van het fiscale leaselandschap
indien het nieuwe eigendomsconcept zou worden toegepast. Voor het geval men
om wat voor reden dan ook dit beeld geen wenkend perspectief acht en men een
voorkeur heeft voor continuering van de bestaande `alles of niets-benadering', doe
ik in dit hoofdstuk ook suggesties om de bij het praktiseren van deze benadering
veelvuldig gebruikte leaseregeling te ontdoen van haar meest in het oog springen-
de onvolkomenheden. In hoofdstuk 14 geef ik een beeld van de toekomstige behan-
deling van drie soorten leaseovereenkomsten: de standaard VaMi1~EIA-lease, de
open-calculatiecontracten bij autoleasing en de technolease. De laatste leasevorm
lijkt in theorie een tweede jeugd te kunnen beginnen, maar de praktijk zal wellicht
weerbarstiger zijn. Om de technolease namelijk werkelijk profijtelijk te maken,
moet men afschrijvingsmethodes gebruiken die op gespannen voet staan met goed
koopmansgebruik.

In hoofdstuk IS behandel ik de bepaling van de jaarwinst bij leasecontracten. Hoe
wordt de winst genomen als de leasetermijn wordt gezien als een betaling van rente
en aflossing (indien en voorzover de lessee activeert) en hoe gebeurt dat als we de
leasetermijn moeten zien als een gebruiksvergoeding (indien en voorzover het
bedrijfsmiddel op de balans van de lessor wordt opgevoerd)? Activering op de
balans van de lessor maakt volgens de Hoge Raad degressieve afschrijving moge-
lijk. Aangegeven is dat de Hoge Raad, door deze methode van afschrijving te sanc-
tioneren, onvoldoende rekening heeft gehouden met het feit dat bij (operational)
lease het bedrijfsmiddel van status verandert: het wordt van - bijvoorbeeld - ver-
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voermiddel tot financieel actief. Bij het kiezen van een afschrijvingsmethode van
een financieel actief dienen de financieringskosten wél een rol te spelen.
In hoofdstuk 16 bespreek ik de grondslag voor de investeringsfaciliteiten bij lea-
sing. Die grondslag kan om verschillende redenen afwijken van de grondslag waar-
van sprake zou zijn geweest bij rechtstreekse investering. Onderscheid is gemaakt
tussen kunstmatig verhoogde grondslagen en grondslagen die op een natuurlijke
wijze hoger zijn uitgevallen. De mate waarin de fiscus zich tegen die verhogingen
teweer stelt, zou moeten variëren met het karakter van de verhogingen. Het feit dat
men voor subsidiëring gebruikmaakt van het fiscale traject, maakt dat de subsidi-
ëring ook zou moeten plaatsvinden volgens de fiscale regels. De fiscale kostprijs
zou derhalve de grondslag voor investeringsfaciliteiten moeten vormen.
Het belastingeffect van investeringsfaciliteiten op ter beschikking gestelde
bedrijfsmiddelen komt in hoofdstuk 17 aan de orde. De schatkist keert niet alleen
objectsubsidies uit, maar mist daarenboven ook belastingopbrengsten: de onbelaste
subsidie wordt doorgegeven via een verlaging van de belaste leasetermijnen, dik-
wijls aan partijen die zelf niet aan een belastingheffing naar de winst zijn onder-
worpen. Het resultaat kan een leasetransactie zijn die fiscaal verliesgevend is. Van
dit belastingeffect wordt in evaluatierapportages geen gewag gemaakt. Het vormt,
met het verschijnsel dat gefiscaliseerde objectsubsidies die aan IB-ondernemers
worden verstrekt qua omvang variëren met het marginale belastingtarief van de het
subject (de ontvangende partij), een van de argumenten om tot defiscalisering van
het subsidiestelsel over te gaan.

In de slotbeschouwing som ik de conclusies op die uit dit onderzoek kunnen wor-
den getrokken. De stelling dat de rol van de juridische eigendom bij het toedelen
van de fiscale eigendom - wat mij betreft - volledig is uitgespeeld, is wellicht van
alle conclusies de meest vergaande. Leasing, welke vorm men ook kiest, zal naar
mijn mening moeten leiden tot het opvoeren van het economische belang bij het
leaseobject bij de lessee. Hoeveel belang er nog op de balans van de lessor achter-
blijft, is afhankelijk van de gekozen leasevorm.
De vraag welke bij een leasetransactie betrokken partij wat mag activeren, is een
andere dan de vraag wie wordt geacht te hebben geïnvesteerd. Een lessor die als
investeerder wil gelden, moet voorkomen dat de leaseovereenkomst kan worden
beschouwd als een `zekere koop op termijn'.
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Under the current doctrine, a legal owner of a good is also considered its owner
from a tax perspective, for the purposes ofthe Dutch Corporate Income Tax Act of
1969, unless the beneficial interest in the good is held by another party. In other
words, as long as the legal owner holds any beneficial interest whatsoever in the
good, it is the owner the tax purposes. As soon as `any beneficial interest
whatsoever' changes to `no beneficial interest,' the good will move from the
balance sheet of one party to that of another party. In the case of leasing and other
forms of making assets available, the moment at which that change occurs is often
the subject of heated debate.
The present research was conducted to answer the question of whether case law
offers any scope for developing a less abrupt and more refined concept of
ownership for tax purposes - a concept that ties in more closely with economic
reality.

This thesis consists of four parts. Part I(Chapters 2 through 9) describes all the
factors that determine ownership for tax purposes, particularly those pertaining to
situations in which assets have been made available. After having identified those
elements and considered how Dutch courts reach their decisions in view of those
elements, I answer the question ofwhether those decisions might just as well result
in a different outcome (a new concept of ownership for tax purposes) in part II
(Chapters 10 through 12). Also, I provide an outline of that new concept of
ownership for tax purposes, drawing a parallel with the proposals made in the U.S.

1 This summary expresses and describes Dutch legal concepts in English, which language is not necessarily

capable of expressing such concepts in full and complete conformity with their original Dutch counte~pazts. This

is because Anglo-Saxon legal concepts differ substantially from Roman-law concepts. Doctrines goveming

ownership and title aze a prime example of such discrepancies. This means that the Dutch concepts of

`economische eigendom,' `economisch belang', `juridische eigendom', `beschikkingsmacht', etc. are not

necessarily identical to such Anglo-Saxon concepts as `beneficial ownership', 'beneficial interest', 'legal

ownership', and 'power of disposal'.
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for introducing a new accounting method for financial reporting purposes. In part
III (Chapters 13 and 14), I describe the potential consequences of strictly applying
the concept. I also extensively address the alternative for applying the new concept,
which is continuing the `all or nothing' approach. In the event that the latter option
is preferred, perhaps for policy reasons, I make a few suggestions for at least
improving the existing qualification techniques set out in the conditions that form
part of the Dutch Lease Regulation. Part IV (Chapters IS through 17) deals in
more detail with computing annual profits in the event of lease transactions.

It follows from the body of basic case law described in Chapter 2 that, in disputes
concerning corporate income tax, Dutch courts generally do not adopt a formalistic
approach, but usually resolve disputes by interpreting the facts based on
substantive and economic reality. Seen in light of issues concerning ownership for
tax purposes, this means that a legal owner is deemed to be the owner for tax
purposes, unless the beneficial interest in a good is fully held by another party. That
other party is considered the good's beneficial owner, who is considered more
important than the legal owner when dealing with issues concerning ownership for
tax purposes.
Chapter 3 describes the concept of `beneficial ownership,' the crucial importance
ofwhich is emphasized in Chapter 2. Although the concept does exist under Dutch
civil law, it is not recognized under civil law as a type of ownership. By contrast,
the law governing financial statements - which is not only based on civil law, but
also on standards that are generally accepted and considered desirable - fully
recognizes the concept of beneficial ownership, which has become as equally
prominent in this area as it is in tax law. This is not to say, however, that a particular
situation will always qualify as beneficial ownership both under the law governing
financial statements and under tax law.
In Chapter 4, I address the characteristics of the concept of `beneficial interest'.
This is because beneficial ownership only exists if a party other than the legal
owner holds the `interest' in a good, viewed from an economic perspective. In the
event of a lease - and, indeed, whenever assets are made available - two types of
beneficial interest may be identified. These are an interest in the asset itself (or the
function it performs during the fixed term ofthe lease) and an interest in the asset's
residual value after that lease has expired. An interest in the lease proceeds or lease
installments does not qualify as a beneficial interest within the meaning referred to
above. During the fixed lease term, a lessee holds the exclusive beneficial interest
in an asset. If the lessee also holds the full economic interest in any changes in that
asset's residual value, it qualifies as its beneficial owner. In my view, the risk of
loss does not give rise to any economic interest.
In Chapter S, I address the question of whether a party must hold the full beneficial
interest to an asset to qualify as its beneficial owner or whether an `almost full
beneficial interest' suffices. Partly because the courts and the legislature have
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interpreted the term `almost full' as `substantially full,' based on the substantive
and economic approach adopted with respect to several other tax law-related
issues, I conclude that a beneficial owner must hold the substantially full beneficial
interest to an asset.
In Chapter 6, I analyze the meaning of the Dutch concept of `power of disposal'.
A restriction in the power of disposal, i.e., in a party's power to dispose of the
economic interest, may result in the user of an asset not being considered its
beneficial owner. Case law shows that a restriction in the ability to use an asset
outside of the user's own business (e.g., to sell it) is considered an irrelevant breach
of the beneficial ownership. This is not the case if restrictions imposed upon a
lessor obligate it to use the leased asset in the context of its own business.
Chapter 7 deals with the significance of an asset's (economic) useful life when
answering the question of who its benefícial owner is. In the Lease Regulation, the
Dutch Under Minister of Finance relates the fixed lease term to an asset's useful
life, which he deems to mean: "the period during which the asset may be used in
the lessee's business in an economically responsible manner". If both periods are
the same, the lessee will be deemed to have consumed the asset's entire value. The
lessee will then be the beneficial owner. This chapter explains that this
interpretation of the `useful life' concept is inadequate for determining the
beneficial interest. This is because after its useful life, an asset may well have a
certain (fair market) value "in the lessee's business". For this reason, a legal owner
to whom the leased asset is returned after the fixed lease term does have a certain
interest in its residual value or changes therein, which enables it to qualify as the
owner for tax purposes. In itself, a fixed lease term that equals the useful life an
asset has in the lessee's business is insufficient for qualifying a lessee as the
beneficial owner.
In Chapter 8, I address the question of how beneficial ownership is affected if
another party, in addition to the lessor and the lessee, is involved in the lease, such
as a supplier providing a residual-value guarantee to the lessor. Another question
that is addressed is whether it should make a difference to the lessor's position
whether the lessee holds the full beneficial interest, or that the entire beneficial
interest is divided between two parties, neither of whom is the lessor. In neither
situation does the lessor have an economic interest in addition to its legal
ownership; for that reason, I take the view that it should not qualify as the owner
for tax purposes in either situation.
The treatment of leases in the U.S., France, and the U.K. is described in Chapter
9. The aim is to investigate whether these treatments might result in new criteria to
be used in resolving the Dutch issue of ownership for tax purposes. However, a
comparison with the situations in these three countries results in few useful test
criteria. In the U.S., a leased asset may be spread across different balance sheets,
but only if it is operatedjointly.
Chapter 1 D introduces the essence of the new concept of ownership for tax
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purposes. All parties holding a beneficial interest have a share in an asset's joint
beneficial ownership. For tax purposes, more importance should be given to their
combined positions than to the position of the legal owner. Each party having a
share in the joint beneficial ownership must show its share in its own balance sheet.
If the parties' shares differ in size, it is prorated between the parties. If they differ
in terms of their nature (with one party having an interest in value increases, and
another in value decreases) a more sophisticated allocation system is required. The
method I present not only takes account of the different characters of the various
interests in changes in the asset's (residual) value, but also the fact that one change
is more likely to occur than another.
Chapter 11 demonstrates that my proposals are not unique. Similar proposals have
been made with respect to accounting for beneficial interests for financial reporting
purposes.
So far, I have only discussed asset recognition questions, such as: Who is an asset's
owner for tax purposes? Who carries it in its balance sheet as such, and to what
extent? A completely different question, however, is whether the party showing the
asset in its balance sheet must also be deemed to have made an investment. In
Chapter 12, I answer this question, which is relevant in terms of eligibility for tax-
related investment incentives. Particularly in a situation in which, objectively
speaking, it is certain that the lessee will purchase the asset (at an uncertain price)
once the fixed lease term has expired, it is conceivable that a lessor can recognize
the asset, while the lessee is deemed to have made an investment.
Chapter 13, provides a bird's-eye view of what the leasing world would look like
from a tax perspective if the new ownership concept were to be applied. To allow
for the possibility that, for one reason or another, policymakers will not consider
this an attractive scenario, and instead will prefer to continue the existing `all or
nothing approach', I make a number of suggestions for removing the most obvious
weaknesses from the Lease Regulation, which is often used as part of this
approach.
In Chapter 14, I describe the future treatment of three types of leases: the standard
VaMi1~EIA2 lease, the open-calculation contracts used in car leasing, and the
technolease. Theoretically speaking, the latter type of lease could well be making
a comeback, but many practical problems must be resolved first. For a technolease
to be truly profitable, write-down methods must be used that conflict with sound
business practice.
In Chapter 1 S, I address the computation of annual profits under leases. I
investigate how profits are recognized if lease installments are considered to be
interest and redemption payments (if and to the extent the lessee carries the asset
in its balance sheet) and how they are recognized if lease installments are viewed

Z ~'aMil: rc~.~ulation governing the free depreciation of environmental investments; EIA: energy investment
allow~ance.
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as a fee for the use of the asset (if and to the extent the lessor carries the asset in
its balance sheet). The Supreme Court has ruled that if the lessor carries the asset,
it may be written down on a declining-balance basis. I explain that by sanctioning
this write-down method, the Supreme Court took insufficient consideration of the
fact that, under an operating lease, an asset's status changes. For instance, a vehicle
may acquire the status of a financial asset. When choosing a write-down method
for a financial asset, the cost of financing must also play a role.
In Chapter 16, I discuss the basis for investment incentives in the event of a lease.
For a variety of reasons, that basis may be different from that of a direct
investment. I make a distinction between bases that are artificially increased and
those that are increased for logical reasons. The degree to which the Dutch
Revenue contests those increases should vary according to the nature of the
increases. The fact that tax rules are used for granting subsidies means that
subsidies should be granted according to those tax rules. Therefore, an asset's cost
for tax purposes should be the basis for investment incentives.
The tax effect investment incentives have on assets made available is addressed in
Chapter 17. Not only does the State pay object-linked subsidies, it also misses out
on revenues - after all, tax-free subsidies are often passed on in the form of reduced
taxable lease installments, often to parties that are not subject to a tax on profits.
This may result in leases that are loss-making for tax purposes. Assessment reports
usually make no mention of this tax effect. It is one of the arguments for removing
the subsidies system from the area of taxation, together with the fact that tax-
related, object-linked subsidies granted to private individuals carrying on a
business subject to personal income tax vary with the recipient's marginal tax rate.
In the final observations, I list the conclusions that may be drawn from the present
research. The most far-reaching of my conclusions is probably that, in my view,
legal ownership should no longer play any role in the allocation of ownership for
tax purposes. Whatever the type of lease, I take the view that the lessee should
always account for the economic interest. The extent ofthe interest that remains on
the lessor's balance sheet will depend on the type of lease that is chosen. The
question of which party involved in a lease can recognize how much in its balance
sheet, is quite different from the question of which party must be deemed to have
made the investment. A lessor wishing to qualify as an investor will need to prevent
the lease from being considered a`certain future purchase'.
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BIJLAGEN

BIILAGE 1

Leaseregeling 1984

Nadat het Ministerie van Financien te kennen heeft gegeven regelingen op dit terrein aan het beleid
van de inspecties over te laten zijn vertegenwoordigers van de Inspecties der vennootschapsbelasting
te Almelo, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht met de Nederlandse Vereniging van lease-
mij.'en te Amsterdam het volgende overeengekomen:

I. Uitgangspunten

- het wordt door partijen wenselijk geacht om met het oog op een zoveel mogelijk gelijke fiscale
behandeling van lease-contracten het onderscheid tussen financiele en operationele leasing nader te
omschrijven;
- voor de aanduiding van het genoemde onderscheid kan ermee worden volstaan om aan te geven
onder welke voorwaarden de lease-mij. in ieder geval als economisch eigenaar van het lease-object
wordt aangemerkt, in welke gevallen er derhalve sprake is van operationele leasing;
- de Inspecteurs hebben zich bereid verklaard aan deze overeenkomst zoveel mogelijk bekendheid te
geven door de afspraak over alle Inspecties der VpB. te verspreiden;
- door de betrokken Inspecteurs wordt gestreefd naar een gelijke behandeling van alle belastingplich-
tigen m.b.t. leasing.

II. Inhoudelijk
De lessor zal in ieder geval fiscaal als eigenaar van een door hem op basis van leasing ter beschik-
king gesteld bedrijfsmiddel worden aangemerkt en zich als zodanig gedragen indien hij:
1. de juridische eigendom van het bedrijfsmiddel heeft; in voorkomende gevallen zal ontheffing van
deze voorwaarde worden verleend, waarbij in beginsel slechts wordt gedacht aan situaties waarin
zowel de lessor als de lessee in Nederland zijn gevestigd;
2. positief en~of negatief risico t.a.v. het bedrijfsmiddel loopt.
In concreto betekent dit:
a. Voor contracten met een koopoptie en~of verlengingsoptie voor de lessee:
1. De vaste lease-periode is niet langer dan 800~o van de geschatte economische levensduur (- de tijd,
gedurende welke het bedrijfsmiddel overeenkomstig zijn primaire doel binnen de onderneming kan
worden aangewend).
2. De optieprijs is reeel, d.w.z. is gebaseerd op de op het moment van aangaan van het lease-contract
geschatte waarde van het bedrijfsmiddel aan het einde van de vaste lease-periode.
3. De optieprijs (het bedrag van de koopoptie, dan wel de contante waarde van de verlengingsoptie-
bedragen) mag nimmer lager zijn dan IOo~o van de fiscale kostprijs (d.w.z. kostprijs zonder aftrek van
de WIR- bijdragen). [ndien de lessee bij rechtstreekse investering eveneens recht op WIR zou heb-
ben, wordt dit minimumpercentage verlaagd tot 5.
4. Het bedrijfsmiddel wordt na de vaste lease-periode niet voor een lager bedrag dan uit de punten
a.2 en a.3. voortvloeit, aan de lease ter beschikking gesteld c.q. vervreemd.
b. Voor contracten zonder koop- en~of verlengingsoptie voor de lessee:
l. De vaste lease-periode is niet langer dan 800~o van de geschatte economische levensduur.
2. Op het moment dat het contract wordt afgesloten, díent de reele verwachting te bestaan dat het
bedrijfsmiddel na afloop van de vaste lease- periode nog een substantiele waarde heeft (min. l00~o van
de fiscale kostprijs c.q. So~o van de fiscale kostprijs).
3. Als een object na afloop van de vas[e lease-periode tegen een lagere vergoeding dan correspon-
deert met de hiervoor onder b.2. genoemde waarde aan de lessee ter beschikking wordt gesteld c.q.
vervreemd, wordt aangenomen dat niet aan de hiervoor onder 2 genoemde voorwaarde is voldaan.
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c. Voor contracten m.b.t. speciale objecten, zoals een Sprinklerinstallatie en specifieke software, die
na afloop van een lease-contract uitsluitend nog bij de lessee op economisch verantwoorde wijze kun-
nen worden gebruikt, zal de economische eigendom van het lease-object aan de lessee worden toe-
gerekend.
3. Bovendien moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:
a. De leverancier van het bedrijfsmiddel en de lessee zijn niet gelieerd.
b. Het restwaarderisico wordt niet afgedekt bij de lessee, noch een andere partij welke gelieerd is met
de lessee.
c. De lessee beschikt niet - via andere overeenkomsten - toch in feite over het volledige economi-
sche belang bij het lease-object.
d. Het contract vermeldt expliciet welke partij aanspraak kan maken op WIR-premie. Indien blijkt dat
zowel de lessee als de lessor investeringsbijdragen hebben geclaimd t.z.v. hetzelfde lease-object zal
de lessor verplicht zijn de door hem geclaimde investeringsbijdragen te restitueren dan wel niet gel-
dend te maken.
III. Algemeen
De regeling wordt door beide partijen te goeder trouw nageleefd en naar haar strekking uitgelegd.
Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld dat:
- ingeval de lessor aantoonbaar alle mogelijke inspanningen heeft verricht om de lessee te bewegen
de WIR-bijdrage te restitueren, hij van de verplichting zoals vermeld onder punt I 3.d. wordt ontsla-
gen;
- ingeval door externe factoren de vooraf ingeschatte marktomstandigheden wezenlijk zijn veran-
derd, de lessor, na overleg met de Inspecteurs, het object na de vaste lease-periode aan de lessee kan
aanbieden tegen een vergoeding die afwijkt van het bepaalde onder punt 2;
- elementen welke aantoonbaar vreemd zijn aan de grondslag voor de berekening van de investe-
ringsbijdrage buiten beschouwing worden gelaten.
Door de Inspecties der Vpb. wordt gestreefd naar een gelijke behandeling van belastingplichtigen
m.b.t. leasing; tevens zal aan de thans overeengekomen regeling een ruime bekendheid binnen de
belastingdienst worden gegeven.
[V. De regeling zal ingaan op O1-12-1984 en zal, met inachtneming van een redelijke termijn kunnen
worden opgezegd, indien zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven; hierbij wordt
m.n. gedacht aan het te verwachten arrest van de HR n.a.v. de op 27-10-1983 door het Hof te
Amsterdam gedane uitspraak i.z. leasing.
V. Deze regeling wordt door partijen aangeduid als „de lease-regeling".
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BIJLAGE 2

Leaseregeling 1987
De bestaande overeenkomst met de Nederlandse Vereniging van Leasemij.'en betreffende de fiscale
behandeling van leasecontracten, aangeduid als "de leaseregeling" en gepubliceerd in het Infobulletin
van januari 1985 onder volgnr. 85~30 is m.i.v. 01-03-1987 door een nieuwe overeenkomst vervangen.
De níeuwe overeenkomst beoogt duidelijker aan te geven welke belastingplichtigen op de regeling
een beroep kunnen doen en brengt voorts ondubbelzinnig tot uitdrukking dat de lessor een deel van
het economisch belang dient te behouden om fiscaal als eigenaar te kunnen worden aangemerkt.

De regeling heeft het karakter van safe-harbour-rules.

De NVL-leden hebben zich verplicht in hun contracten een clausule als omschreven in C.5 op te
nemen. Voor niet-leden van de N.VL. geldt uiteraard evenzeer dat zij hun contracten van een derge-
lijke clausule moeten voorzien willen zij met succes een beroep op de regeling kunnen doen.
De tekst van de nieuwe overeenkomst luidt als volgt:

l. De Insp. der VpB. te Amsterdam, als vertegenwoordiger van de Inspecteurs der VpB. h.t.l., hierna
te noemen: "de Inspecteurs" en

2. de N.V.L., gevestigd te Amsterdam,

gezamenlijk te noemen: "(de) partijen",

overwegende, dat:

- het door partijen wenselijk wordt geacht om met het oog op een zoveel mogelijk gelijke fiscale
behandeling van leasecontracten het onderscheid tussen financiele en operationele leasing nader te
omschrijven;
- voor de aanduiding van het genoemde onderscheid ermee kan worden volstaan om aan te geven
onder welke voorwaarden de leasemij. als economisch eigenaar van het lease-object wordt aange-
merkt, in welke gevallen er derhalve sprake is van operationele leasing;
- het evenwel niet de bedoeling van de regeling is, dat er investeringsbijdragen worden toegekend
aan een lessee die niet als economisch eigenaar kan worden aangemerkt, in de gevallen waarin geen
sprake is van operationele leasing ingevolge deze overeenkomst;
- de Inspecteurs zich bereid hebben verklaard aan deze overeenkomst zoveel mogelijk bekendheid te
geven door de afspraak over alle Inspecties der VpB. te verspreiden en deze in het Infobulletin te
publiceren met het verzoek om overeenkomstig de afspraak te handelen;
- door de betrokken Inspecteurs m.b.t. leasing wordt gestreefd naar een gelijke behandeling van alle
belastingplichtigen die als lessor optreden;
- het Ministerie van Financien -waarvan een vertegenwoordiger bij de onderhandelíngen aanwezig is
geweest- het treffen van een regeling aan het beleid van [nspecties der VpB. heeft overgelaten,

zijn overeengekomen als volgt:

I. De lessor zal fiscaal als eigenaar van een door hem op basis van leasing ter beschikking gesteld
lease-object worden aangemerkt en zich als zodanig gedragen, indien:

- de lessor de juridische eigendom van het lease-object heeft en
- de lessor het economisch belang in de vorm van positieve enlof negatieve waardeveranderingen bij
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het lease-object ter grootte van 5o~o van de fiscale kostprijs (d.w.z.: de kostprijs zonder aftrek van de
investeringsbijdrage) heeft behouden.
Hieraan wordt geacht te zijn voldaan:

A. Voor contracten met een koopoptie en~of verlengingsoptie voor de lessee, indien:
l. de optieprijs reeel is, d.w.z. is vastgesteld op basis van de op de op het moment van het aangaan
van het leasecontract redelijkerwijs te schatten waarde van het lease-object aan het einde van de vaste
leaseperiode;

2. het bedrag van de koopoptie, dan wel de contante waarde van de verlengingsoptiebedragen niet
lager is dan So~o van de fiscale kostprijs;

3. het lease-object na de vaste leaseperiode niet voor een lager bedrag dan uit de punten 1 en 2 voort-
vloeit, ter beschikking wordt gesteld c.q. wordt vervreemd aan de lessee.

B. Voor contracten zonder koop- en~of verlengingsoptie voor de lessee, indien:
- op het moment dat het contract wordt afgesloten, de reele verwachting bestaat dat het lease-object
na afloop van de vaste leaseperiode nog een substantiele waarde heeft (minimaal So~o van de fiscale
kostprijs);
- als een object na afloop van de vaste leaseperiode tegen een lagere vergoeding dan correspondeert
met de hiervoor genoemde waarde aan de lessee ter beschikking wordt gesteld c.q. vervreemd, wordt
aangenomen dat hieraan niet is voldaan.

C. Bovendien moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

I. De vaste leaseperiode is niet langer dan 800~o van de geschatte economische levensduur van het
lease-object.
2. De leverancier van het lease-object en de lessee zijn niet gelieerd.
3. Het restwaarderisico mag worden afgedekt bij een derde, evenwel niet bij de lessee noch een ande-
re partij die gelieerd is met de lessee; bij de lessor blijft in elk geval een positief en~of negatief risi-
co t.z.v. de waardeveranderingen van het object berusten ter grootte van So~o van de fiscale kostprijs
van het object.
4. De lessee beschikt niet -via andere overeenkomsten- toch in feite over het volledige economische
belang bij het lease-object.
5. Het contract vermeldt expliciet welke partij aanspraak kan maken op de investeringsbijdrage.
[ndien blijkt, dat zowel de lessee als de lessor investeringsbijdragen hebben geclaimd t.z.v. hetzelfde
lease-object zal de lessor verplicht zijn zijn aanspraak op de investeringsbijdragen niet geldend te
maken dan wel een reeds ontvangen investeringsbijdrage te restitueren.

D. Hoewel in beginsel voor alle lease-objecten dezelfde uitgangspunten kunnen gelden, leent de rege-
ling zich niet voor ongenuanceerde toepassing op objecten met een geschatte economische levens-
duur die langer is dan 12,5 jaar.

E. Indien het gaat om contracten m.b.t. speciale lease-objecten die na afloop van het leasecontract uit-
sluitend nog bij de lessee op economisch verantwoorde wijze kunnen worden gebruikt, wordt de eco-
nomische eigendom van het lease-object niet aan de lessor toegerekend.

II. Algemeen.

A. De regeling wordt door beide partijen te goeder trouw nageleefd en naar haar strekking uitgelegd.
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Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld, dat
1. ingeval de lessor aantoonbaar alle mogelijke inspanningen heeft verricht om de lessee te bewegen
de investeringsbijdrage te restitueren, hij van de verplichting zoals vermeld onder punt LC.S wordt
ontslagen;
2. Ingeval door externe factoren de vooraf ingeschatte marktomstandigheden wezenlijk zijn veran-
derd, de lessor, na overleg met de Insp., het object na de vaste leaseperiode aan de lessee kan aanbie-
den tegen een vergoeding die afwijkt van het bepaalde onder punt IB;
3. elementen, welke aantoonbaar vreemd zijn aan de grondslag voor de berekening van de investe-
ringsbijdragen buiten beschouwing worden gelaten.

B. Door de Inspecties der VpB. wordt m.b.t. leasing gestreefd naar een gelijke behandeling van
belastingplichtigen die als lessor optreden; tevens zal aan de thans overeengekomen regeling een
ruime bekendheid binnen de Belastingdienst worden gegeven.

III. De regeling zal ingaan op 01-03-1987 en zal, met inachtneming van een termijn van zes maan-
den, kunnen worden opgezegd. Indien er wijzigingen komen in de voor deze regelingen van belang
zijnde wettelijke bepalingen, is opzegging op korte termijn mogelijk.

IV. 1. Deze regeling wordt door partijen aangeduid als "de Leaseregeling".
2. Op de regeling kan slechts een beroep worden gedaan door belastingplichtigen die als lessor optre-
den en die zich op voorhand met de regeling akkoord hebben verklaard.
3. Deze overeenkomst vervangt de overeenkomst d.d. 30-11-1984.
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BIJLAGE 3

Leaseregeling 1994

Overeenkomst
1. De Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam, gevestigd te Diemen hiema te noemen:
„de BGOA"

en

2. de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen, gevestigd te Amsterdam hierna te noemen:
„de NVL",

gezamenlijk te noemen: „(de) partijen",

overwegende dat

het door de partijen wenselijk wordt geacht om met het oog op een zoveel mogelijk gelijke fiscale
behandeling van leasecontracten, zowel voor de vennootschapsbelasting als voor de omzetbelasting,
het onderscheid tussen financiële en operationele leasing nader te omschrijven; voor de aanduiding
van het genoemde onderscheid ermee kan worden volstaan om aan te geven onder welke voor-
waarden de lessor als fiscaal eigenaar van het lease-object wordt aangemerkt, in welke gevallen er
derhalve sprake is van operationele leasing;

de inspecteurs zích bereid hebben verklaard aan deze overeenkomst zoveel mogelijk bekendheid te
geven door de afspraak over alle eenheden te verspreiden en deze in het Infobulletin te publiceren
met het verzoek om overeenkomstig de afspraak te handelen;

door de belastingdienst met betrekking tot leasing wordt gestreefd naar een gelijke behandeling van
alle belastingplichtigen die als lessor optreden; dit uitgangspunt zal ook worden nagestreefd indien
het leasetransacties betreft van leasemaatschappijen c.q. andere belastingplichtigen, die geen partij bij
deze overeenkomst zijn;

zijn overeengekomen als volgt:

I. De lessor zal in ieder geval fiscaal als eigenaar van een door hem op basis van leasing ter beschik-
king gesteld lease-object worden aangemerkt en zich als zodanig gedragen indien hij:
- de juridische eigendom van het lease-object heeft; in voorkomende gevallen kan ontheffing van
deze voorwaarde worden verleend. Ontheffing zal evenwel in ieder geval niet worden verleend als
tengevolge van de ontheffing de fiscale regelgeving van een ander land op oneigenlijke wijze - d.w.z.
op een wijze die niet met de aldaar geldende wetgeving correspondeert - zou worden doorkruist.
- en positief en~of negatief risico ten aanzien van het lease-object loopt.
Hieraan wordt geacht te zijn voldaan

A. voor contracten met een koopoptie en~of verlengingsoptie voor de lessee, indien:

1. de optieprijs reëel is, dat wil zeggen is vastgesteld op basis van de op het moment van het aangaan
van het leasecontract redelijkerwijs te schatten waarde van het lease-object aan het einde van de vaste
leaseperiode;
2. het bedrag van de koopoptie, danwel de contante waarde van de verlengingsoptiebedragen, niet
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lager is dan So~o van de fiscale kostprijs;
3. het lease-object na de vaste leaseperiode niet voor een lager bedrag dan uit de punten 1 en 2 voort-
vloeit, ter beschikking wordt gesteld, c.q. wordt vervreemd aan de lessee.

B. voor contracten zonder koop- en~of verlengingsoptie voor de lessee, indien:
op het moment dat het contract wordt afgesloten, de reële verwachting bestaat dat het lease- object
na afloop van de vaste leaseperiode nog een substantiële waarde heeft (minimaal So~o van de fiscale
kostprijs); als een object na afloop van de vaste leaseperiode tegen een lagere vergoeding dan corres-
pondeert met de hiervoor genoemde waarde aan de lessee ter beschikking wordt gesteld c.q. ver-
vreemd, wordt aangenomen dat hieraan niet is voldaan.

C. bovendien moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:
1. de vaste leaseperiode is niet langer dan 900~o van de geschatte economische levensduur van het
lease-object;
2. het restwaarderisico mag niet worden afgedekt bij de lessee noch een andere partij die gelieerd is
met de lessee;
3. de lessee beschikt niet - via andere overeenkomsten - toch in feite over het volledige economische
belang bij het lease-object;
4. indien op basis van een contract recht bestaat op Nederlandse investeringsfaciliteiten, wordt in het
betrokken contract vermeld welke partij fiscaal eigenaar is. Indien zou blijken, dat zowel de lessee
als de lessor terzake van hetzelfde object een beroep op investeringsfaciliteiten hebben gedaan, zal
de lessor van zijn aanspraak op de betrokken investeringsfaciliteiten afzien.

D. Hoewel in beginsel voor alle lease-objecten dezelfde uitgangspunten kunnen gelden, leent de rege-
ling zich niet voor ongenuanceerde toepassing op objecten met een geschatte economische levens-
duur die langer is dan 12,5 jaar.

E. Indien leasecontracten in geding zijn, die specifieke lease-objecten betreffen wordt de fiscale
eigendom van het lease-object niet aan de lessor toegerekend.
Als specifieke objecten in vorenvermelde zin zullen worden beschouwd:
- de objecten waarvan de waarde in het economisch verkeer na afloop van de vaste leaseperiode voor
andere gegadigden dan de lessee niet meer substantieel is
- en~of de objecten die naar hun aard aan het einde van de vaste leaseperiode door geen ander dan de
lessee gebruikt kunnen worden.

IL Algemeen

De regeling wordt door beide partijen te goeder trouw nageleefd en naar haar strekking uitgelegd.

Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld,
l. dat, ingeval door externe factoren de vooraf ingeschatte marktomstandigheden wezenlijk zijn ver-
anderd, de lessor, na overleg met de inspecteur, het object na de vaste leaseperiode aan de lessee kan
aanbieden tegen een vergoeding die afwijkt van het bepaalde onder de punten I.A en I.B;
2. dat, door de belastingeenheden met betrekking tot leasing gestreefd wordt naar een gelijke behan-
deling van belastingplichtigen die als lessor optreden; tevens zal aan de thans overeengekomen rege-
ling een ruime bekendheid binnen de belastingdienst worden gegeven;
3. dat, de inspecteurs zich tot nader overleg bereid verklaren, indien relatief complexe lease- transac-
ties in geding zijn, danwel meer in het algemeen behoefte aan nader overleg aanwezig is over de cri-
teria die aan deze leaseregeling ten grondslag liggen;
4. dat, deze regeling zal ingaan op 1 februari 1993;
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5. dat, deze regeling met inachtneming van een termijn van drie maanden kan worden opgezegd. Van
dit recht zal van de zijde van de fiscus zeker gebruik gemaakt worden, indien er zich op het gebied
van de investeringsfaciliteiten belangrijke wijzigingen voordoen;
6. dat, deze regeling in principe slechts van toepassing zal zijn op contracten die worden afgesloten
na de inwerkingtreding van deze regeling.
In verband met het ontbreken van een soortgelijke regeling sedert 1 maart 1988 zal de bovenstaande
regeling, indien de betrokken leasemaatschappij althans te kennen geeft daarop prijs te stellen, ech-
ter mede geacht worden van toepassing te zijn op contracten die vanaf 1 maart 1988 tot de datum van
ondertekening zijn aangegaan;
7. dat, voor de onder het regime van deze regeling getroffen contracten geldt dat eventuele latere wij-
zigingen van (één of ineer onderdelen van) de regeling niet van belang kunnen zijn voor de fiscale
kwalificatie van deze contracten.
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BIJLAGE 4

Leaseregeling 2000

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Vast te stellen de volgende regeling:

Leaseregeling
Strekking
Het is wenselijk geoordeeld in het kader van de invordering en voor de heffing van inkomstenbe-
lasting en vennootschapsbelasting te komen tot een zoveel mogelijk gelijke behandeling van leas-
econtracten. Deze regeling strekt toe om voor de toepassing van het bodemrecht ex artikel 22, derde
lid, van de Invorderingswet 1990, alsmede voor de toepassing van artikel 10, eerste lid, van de Wet
op de inkomstenbelasting 1964 en van de investeringsfaciliteiten, zoals die voorkomen in laatstge-
noemde wet, het onderscheid tussen financiële en operationele lease nader te omschrijven.

In de regeling is er mee volstaan voor de aanduiding van het genoemde onderscheid aan te geven
onder welke voorwaarden de lessor als fiscaal eigenaar van het lease-object wordt aangemerkt. Wordt
aan die voorwaarden voldaan, dan is sprake van operationele leasing.

I. Criteria

De lessor zal in ieder geval fiscaal als eigenaar van een door hem op basis van leasing ter beschik-
king gesteld lease-object worden aangemerkt indien hij:
a. zich als zodanig gedraagt;
b. de juridische eigendom van het lease-object heeft;
c. positief en~of negatief restwaarderisico ten aanzien van het lease-object loopt.
Geacht wordt sprake te zijn van positief en~of negatief restwaarderisico ten aanzien van het lease-
object indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

A. Voor contracten met een koopoptie enlof verlengingsoptie voor de lessee, indien:

1. de optieprijs reëel is, dat wil zeggen is vastgesteld op basis van de op het moment van het aangaan
van het leasecontract redelijkerwijs te schatten waarde van het lease-object aan het einde van de vaste
leaseperiode;
2. het bedrag van de koopoptie, dan wel de contante waarde van de verlengingsoptiebedragen, niet
lager is dan 7,50~o van de fiscale kostprijs;
3. het lease-object na de vaste leaseperiode niet voor een lager bedrag dan uit de punten 1 en 2 voort-
vloeit ter beschikking wordt gesteld, c.q. wordt vervreemd, aan de lessee.

B. Voor contracten zonder koop- en~of verlengingsoptie voor de lessee, indien op het moment dat het
contract wordt afgesloten, de reële verwachting bestaat dat het lease-object na afloop van de vaste
leaseperiode nog een substantiële waarde heeft ( minimaal 7,So~o van de fiscale kostprijs); als een
object na afloop van de vaste leaseperiode tegen een lagere vergoeding dan correspondeert met de
hiervoor genoemde waarde aan de lessee ter beschikking wordt gesteld c.q. vervreemd, wordt aange-
nomen dat hieraan niet is voldaan.
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C. Voorts geldt voor de in de onderdelen A en B genoemde contracten dat:
1. de vaste leaseperiode niet langer is dan 850~o van de geschatte economische levensduur van het
lease-object
2. geen afdekking heeft plaatsgevonden van het restwaarderisico bij de lessee of bij een aan de les-
see gelieerde partij;
3. geen afdekking heeft plaatsgevonden van het restwaarderisico bij een ander dan de lessee of bij
een ander dan een aan de lessee gelieerde partij voor een bedrag van minimaal 7,So~o van de fiscale
kostprijs;
4. de lessee in feite toch niet beschikt - via andere overeenkomsten - over nagenoeg het volledige
economisch belang bij het lease-object;
5. indien op basis van een contract recht bestaat op Nederlandse fiscale investeringsfaciliteiten, in het
betrokken contract wordt vermeld welke partij fiscaal eigenaar is. Indien zou blijken dat zowel de les-
see als de lessor terzake van hetzelfde object een beroep op investeringsfaciliteiten hebben gedaan,
dient de lessor van zijn aanspraak op de betrokken investeringsfaciliteiten af te zien.

D. Bij contracten met een langere looptijd dan 5 jaren wordt het vereiste minimum restwaarderisico,
zoals dat hierboven is aangegeven onder de onderdelen A.2 en B en C.3, per jaar met 0,50~o van de
fiscale kostprijs verhoogd, vooaover de periode van 5 jaren wordt overschreden.

E. [n afwijking van het vorenstaande geldt dat indien leasecontracten in geding zijn die specifieke
lease-objecten betreffen, de fiscale eigendom van het lease-object niet aan de lessor wordt toegere-
kend. Als specifieke objecten in voormelde zin zullen worden beschouwd:
- de objecten waarvan de waarde in het economisch verkeer na afloop van de vaste leaseperiode voor
andere gegadigden dan de lessee niet meer substantieel is;
- en~of de objecten die naar hun aard aan het einde van de vaste leaseperiode door geen ander dan de
lessee gebruikt kunnen worden.

II. Invordering

Indien op grond van de hiervoor onder [ genoemde bepalingen de lessor fiscaal als eigenaar van een
door hem op basis van leasing ter beschikking gesteld lease-object kan worden aangemerkt, valt het
betreffende leaseobject niet onder het bereik van het bodemrecht ex artikel 22, derde lid, van de
Invorderingswet 1990.

III. Bijzondere bepalingen

1. ingeval door externe factoren de vooraf ingeschatte marktomstandigheden wezenlijk zijn veran-
derd, kan de lessor, na overleg met de inspecteur, het object na de vaste leaseperiode aan de lessee
aanbieden tegen een vergoeding die afwijkt van het bepaalde hiervoor onder de onderdelen LA en LB.
2. Voor de toepassing van de heffing van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting komt
het afdekkingsverbod, zoals dat hierboven is opgenomen onder onderdeel LC.3, te vervallen indien
geen beroep op Nederlandse fiscale investeringsfaciliteiten wordt gedaan.
3. Indien relatief complexe lease-transacties in geding zijn kan men zich voor nader overleg wenden
tot de inspecteur danwel ontvangec Zo ook indien in het algemeen behoefte aan nader overleg aan-
wezig is over de toepassing van de criteria die aan deze leaseregeling ten grondslag liggen.
4. Voor de onder het regime van deze regeling getroffen contracten geldt dat eventuele latere wijzi-
gingen van (één of ineer onderdelen van) de regeling niet van belang zijn voor de fiscale kwalifica-
tie van deze contracten.
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IV Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
Deze regeling is tot stand gekomen in overleg met de Nederlandse Vereniging van Lease-
maatschappijen. De regeling van 4 december 1992 tussen de Belastingdienst Grote Ondernemingen
Amsterdam en de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen komt met ingang van 1 januari
2000 te vervallen.
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BIJLAGE 5

Wijzing Leaseregeling 2000

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Artikel I

De Leaseregeling, besluit van 15 november 1999, nr. AFZ 99~3262M, Stcrt. 225, wordt gewijzigd als
volgt:

A. In onderdeel I, Criteria, onder C, worden, onder vemummering van het vijfde lid in zevende lid,
twee nieuwe leden ingevoegd, die komen te luiden:
5. elementen, die aantoonbaar vreemd zijn aan de voor de verrichte investeringen gangbare grondslag
voor de berekening van de investeringsbijdragen, buiten beschouwing zijn gelaten;
6. de lessor in geval van sale lease back de aanspraak op fiscale investeringsfaciliteiten niet zal base-
ren op een hoger bedrag dan de fiscale kostprijs van het bedrijfsmiddel die gegolden zou hebben voor
de lessee zelf;
B. In onderdeel II "Invordering" wordt "valt het betreffende leaseobject niet onder het bereik van het
bodemrecht ex artikel 22, derde lid, van de Invorderingswet 1990" vervangen door: is met betrekking
tot het betreffende leaseobject sprake van reële eigendom in de zin van artikel 22, ~ 5, vierde lid, van
de Leidraad Invordering 1990.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.

Toelichting
Artikel I
In artikel I, onderdeel A, zijn twee voorwaarden toegevoegd voor de in de onderdelen A en B van de
regeling bedoelde contracten. De voorwaarde onder 5 moet voorkomen dat de in de leasetermijnen
begrepen vergoedingen voor bijvoorbeeld onderhoud, de fiscale kostprijs van de lessor verhogen en
daarmee zouden leiden tot een hogere grondslag voor de fiscale investeringsfaciliteiten. Opgemerkt
wordt dat deze voorwaarde ook reeds was opgenomen in de op 1 maart 1987 in werking getreden lea-
seregeling.
De voorwaarde onder 6 dient ter voorkoming van mogelijk misbruik, bijvoorbeeld het overeenkomen
van een gekunsteld hoge kostprijs.

De wijziging in artikel I, onderdeel B, strekt ertoe de tekst van de regeling in overeenstemming te
brengen met het beleid zoals dat geldt met ingang van 1 januari 2000 ingevolge het besluit van 23
december 1999, nummerAFZ 99~3402M, Stcrt. 251, tot wijziging van de Leidraad Invordering 1990.
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BIJLAGE 6

HOGE RAAD, 8 MEI 1985, NR. 22 635, BNB 1986I75c`, HET LEASE-ARREST

ARREST

gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financien tegen de uitspraak van het
Gerechtshof te Amsterdam van 27 oktober 1983 betreffende de beschikking van de inspecteur der
vennootschapsbelasting te Amsterdam strekkende tot het niet opleggen van een aanslag in de ven-
nootschapsbelasting voor het jaar 1979 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BV X gevestigd te Z.

1. Aangifte en beschikking
Belanghebbende heeft voor hetjaar 1979 een aangifte vennootschapsbelasting gedaan naar een
belastbaar bedrag van negatief f 1648,28, daarbij aanspraak makende op verrekening van investe-
ringsbijdragen van f 7974. De Inspecteur heeft bij beschikking het besluit genomen geen aanslag in
de vennootschapsbelasting voor genoemd jaar op te leggen.

2. Geding voor het Hof
Belanghebbende is met schriftelijke toestemming van de Inspecteur van diens beschikking recht-
streeks in beroep gekomen bij het Hof.
Het Hof heeft als tussen partijen vaststaande aangemerkt: „Belanghebbende is een dochtermaat-
schappij van Y NV en heeft ten doel het verstrekken van krediet, welke doelstelling zij tracht te ver-
wezenlijken door middel van het afsluiten van zogenoemde leasecontracten. In het onderhavige jaar
heeft X op haar naam ten behoeve van cliënt v.o.f. R te P twee bedrijfsmiddelen (computerappara-
tuur) gekocht voor de prijs van f 31 270 per stuk exclusief omzetbelasting.
Deze computerinstallaties zijn na aankoop ingevolge lease-overeenkomsten van 24 januari 1979
nummers WL-792 401 respectievelijk WL-792 402 aan cliënt R ter beschikking gesteld. De overeen-
komsten, waarin belanghebbende wordt aangeduid met lessor en haar cliënt met lessee, luiden voor
zover van belang:
A. Lease-overeenkomst nummer WL-792 401
„Overwegende, dat lessee zich het gebruik van het in de onderhavige overeenkomst genoemde objekt
wil verschaffen en lessor, nadat hij de eigendom van het objekt verworven heeft, bereid is lessee hier-
toe door middel van leasing in staat te stellen,
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1. Lessor verhuurt aan lessee, gelijk lessee van lessor in huur aanvaardt hetlde navolgende
goed(eren), hierna zowel te zamen als ieder afzonderlijk te noemen „het objekt":
Een remote batch terminal, merk Data 100, met toebehoren, volgens aangehechte specifikatie.
2. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van twee jaar en zal aanvangen op de dag waarop
het objekt naar het oordeel van lessor bedrijfsklaar is afgeleverd resp. geinstalleerd, in casu heden.
3. De huurprijs bedraagt f 1167 per maand, bij vooruitbetaling te voldoen, zonder enige korting of
schuldvergelijking door overschrijving of storting op de rekening van lessor bij Y NV te Z.
4. Lessee is gerechtigd, nadat hij aan al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst zal hebben vol-
daan, per het einde van de huurperiode het objekt te kopen voor f 3127, mits hij zijn wens daartoe
uiterlijk drie maanden voor het einde van de huurperiode aan lessor schriftelijk te kennen heeft gege-
ven.
5. Lessee verklaart het objekt in goede staat van lessor in huur te hebben ontvangen.
6. Overigens gelden tussen partijen de aan deze overeenkomst gehechte Algemene Voorwaarden."
B. Lease-overeenkomst nummer WL-792 402
„Overwegende, dat lessee zich het gebruik van het in de onderhavige overeenkomst genoemde objekt
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wil verschaffen en lessor, nadat hij de eigendom van het objekt verworven heeft, bereid is lessee hier-
toe door middel van leasing in staat te stellen,
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1. Lessor verhuurt aan lessee, gelijk lessee van lessor in huur aanvaardt hedde navolgende
goed(eren), hierna zowel te zamen als ieder afzonderlijk te noemen „het objekt":
Een remote batch terminal, merk Data 100, met toebehoren, volgens aangehechte specifikatie.
2. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van twee jaar en zal aanvangen op de dag waarop
het objekt naar het oordeel van lessor bedrijfsklaar is afgeleverd resp. geinstalleerd, in casu heden.
3. De huurprijs bedraagt f 966 per maand, bij vooruitbetaling te voldoen, zonder enige korting of
schuldvergelijking door overschrijving of storting op de rekening van lessor bij de Y NV te Z.
4. Lessee verklaart het objekt in goede staat van lessor in huur te hebben ontvangen.
5. Overigens gelden tussen partijen de aan deze overeenkomst gehechte Algemene Voorwaarden."
De in deze overeenkomsten genoemde Algemene Voorwaarden luiden:
„Aflevering.
Alle kosten samenhangende met het transport en de plaatsing van het objekt bij lessee zijn voor reke-
ning van lessee.
Wanneer lessee bij aflevering van oordeel is dat dat objekt niet aan de omschrijving als vermeld in
de lease-overeenkomst voldoet, alsmede in geval zich een verborgen gebrek of vermeend verborgen
gebrek in het objekt openbaart, zal lessor, indien lessee zulks verzoekt ten behoeve, doch voor reke-
ning en risiko van lessee, aanspraken bij de leverancier doen gelden.
Gebruik.
Lessee zal het objekt deskundig gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd en ingericht. Lessee
zal het objekt losstaande houden en op geen enkele wijze aard- of nagelvast maken met enig onroe-
rend goed.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van lessor zal lessee geen wijziging in of uitbreídin-
gen aan het objekt (doen) aanbrengen, evenmin het gebruik van het objekt onder welke titel dan ook
aan derden afstaan.
Lessee zal voor zoveel nodig zorgen dat bescheiden van he[ objekt worden gesteld en blijven op zijn
naam.
Lessor kan ook het objekt merken en kentekenen daarop aanbrengen, welke lessee ongeschonden zal
houden.
Onderhoud.
Lessee is verplicht het objekt voor eigen rekening in bedrijfsklare toestand te houden en alle noodza-
kelijke reparaties en vervanging van onderdelen uitsluitend door deskundigen te laten verrichten.
Alles wat door of vanwege lessee op het objekt wordt gemonteerd of daaraan wordt aangebracht
wordt daardoor eigendom van lessor. Ongeacht het hiervoor bepaalde is lessee gehouden voor eigen
rekening een onderhoudskontrakt aan te gaan met de leverancier of een erkend installateur. Lessee
zal lessor een kopie van het ondertekende onderhoudskontrakt verstrekken.
Het niet nakomen door de leverancier van enige garantieverplichting is voor risiko van lessee.
Verlies en schade.
Gedurende de huurperiode zijn alle risiko's van schade aan ofverlies van het objekt voor lessee, geen
uitgezonderd.
Lessee zal lessor onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van verlies of enige beschadiging van het
objekt.
Indien door middel van of in verband met het objekt schade aan derden wordt toegebracht, vrijwaart
lessee lessor tegen alle aanspraken van derden te dier zake.
Indien lessee door welke omstandigheid dan ook geen gebruik kan maken van het objekt tijdens de
huurperiode, draagt lessor voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten geen aansprakelijkheid;
lessee is evenwel gehouden de overeengekomen huurtermijnen over de gehele huurperiode te vol-
doen.
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Verzekering.
Lessee zal gedurende de huurperiode de risiko's met betrekking tot het objekt voorts voor eigen reke-
ning verzekeren en verzekerd houden op de meest uitgebreide kondities bij een goed bekend staande
verzekeringsmaatschappi j .
Het verzekerd bedrag dient in ieder geval te dekken:
a. in geval van niet herstelbare schade, de kosten voor lessor om een nieuw identiek objekt of - indien
niet beschikbaar - zoveel mogelijk identiek objekt van de leverancier te kopen en te laten installeren.
b. in geval van gedeeltelijk verlies of beschadiging, de kosten van herstel, en, indien noodzakelijk,
van gedeeltelijke vervanging.
Lessor zal als medeverzekerde in de polis worden vermeld; voorts zal de polis bepalen dat alle uit de
polis voortvloeiende uitkeringen aan lessor zullen worden vemcht. Ten bewijze dat zulks is geschied
zal lessee aan lessor een schriftelijke bevestiging van de verzekeraar(s) overleggen. Voorts zal lessee
op eerste verzoek lessor bewijs van premiebetaling en~of polis(sen) ter inzage verstrekken.
Lessee verplicht zich alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden stipt na te komen.
Voorts verklaart lessee tot meerdere zekerheid als vorenvermeld aan lessor te cederen en in volle
eigendom over te dragen zijn voorwaardelijke vorderingen ten laste van assuradeuren uit hoofde van
de thans met betrekking tot het vorenvermelde objekt lopende en~of nog te sluiten verzekeringen,
welke overdracht lessor verklaart te aanvaarden.
In geval van verlies van het objekt, dan wel een zodanige beschadiging dat het objekt naar het oor-
deel van de door assuradeuren benoemde expert niet herstelbaar is, zullen de resterende overeenge-
komen huurtermijnen terstond in haar geheel opeisbaar worden, onder gehoudenheid van lessor om
de door assuradeuren aan haar uitgekeerde verzekeringspenningen, na aftrek van de aan haar zijde
gevallen kosten, aan lessee af te dragen.
Lessor zal op het totaal der aldus verschuldigde termijnen in mindering brengen het bedrag dat assu-
radeuren haar zullen hebben uitbetaald, na aftrek van de aan haar zijde gevallen kosten.
Indien de bovenbedoelde door lessor van assuradeuren ontvangen uitkering hoger mocht zijn dan het
totaal van het door lessee verschuldigde, vermeerderd met de kosten welke lessor ter zake van de
schade of het verlies heeft moeten maken, zal het meerdere aan lessee ter beschikking worden
gesteld.
Behoudens in geval van niet-herstelbare schade, zal lessor de uitgekeerde verzekeringspenningen
aanwenden om het objekt te laten herstellen, dan wel aan lessee de kosten van herstel terug te beta-
len, indien lessee deze kosten reeds heeft betaald.
Indien lessee echter enige betalingsverplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt, zul-
len de verzekeringspenningen eerst strekken tot betaling van hetgeen lessee krachtens deze overeen-
komst aan lessor verschuldigd is.
Informatie en inspektie.
Lessee zal lessor binnen 24 uur in kennis stellen van zijn faillissement, aanvrage om surseance van
betaling, alsmede van gehele of gedeeltelijke beslaglegging op lessee's roerende of onroerende goe-
deren of het objekt afzonderlijk; voorts van maatregelen door derden waardoor het objekt uit de
macht van lessee mocht geraken.
Zo mogelijk zal lessee zelf tegen deze maatregelen voorzieningen treffen.
Lessee zal ieder, die dergelijke aanspraken op het objekt maakt, onmiddellijk van de onderhavige
overeenkomst alsmede van de eigendom van lessor op de hoogte stellen.
Lessee zal lessor onmiddellijk in kennis stellen van enige tegen lessor of lessee ingediende schade-
claim en ter zake alle medewerking verlenen.
Lessee is gehouden lessor, of een door haar aan te wijzen persoon, toegang te verlenen tot de plaats
of plaatsen waar het objekt zich bevindt.
Nalatigheid van lessee.
In geval mocht blijken dat lessee enige verplichting uit deze overeenkomst niet mocht nakomen -
zulks ter beoordeling van lessor - zal lessor het recht hebben om voor rekening van lessee de door
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lessor nodig geachte maatregelen te treffen ofwerkzaamheden te (doen) verrichten.
Wanneer lessee een huurtermijn niet tijdig betaalt zal lessee over het achterstallige bedrag een rente
van 20~o per maand verschuldigd zijn, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag der betaling.
Een gedeelte van de maand wordt gerekend als een gehele maand. Lessee verliest, zolang hij in
gebreke is met enige verplichting jegens lessor, het recht het objekt te gebruiken.
Tussentijdse beëindiging.
Lessor is bevoegd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, het gehele bedrag der resterende ter-
mijnen van de huurperiode ineens op te eisen indien:
naar het oordeel van lessor lessee nalatig mocht blijven te voldoen aan enige verplichting jegens les-
sor, waaronder begrepen die voortvloeiende uit deze overeenkomst;
lessee in staat van faillissement wordt verklaard;
lessee surseance van betaling aanvraagt;
beslag wordt gelegd op goederen van lessee;
lessee overlijdt, onder curatele wordt gesteld, tot ontbinding of liquidatie besluit;
lessee besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of verplaatsing van het bedrijf naar het buitenland,
een of ineer vennoten van lessee uittreden, de reglementen of statuten van lessee gewijzigd worden
of een wijziging optreedt in de aandeelhouders van lessee, een en ander indien deze omstandigheden
naar het oordeel van lessor een aanmerkelijke verzwaring van haar risiko met zich mede brengen.
Bovendien zal lessor in de bovengenoemde gevallen gerechtigd zijn deze overeenkomst zonder rech-
terlijke tussenkomst terstond te beeindigen en het objekt tot zich te nemen, onverminderd het recht
van lessor om van lessee vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen.
Teruglevering.
Bij beëindiging van de overeenkomst zal lessee op zijn kosten het objekt in goede staat - normale
slijtage in aanmerking genomen - afleveren aan lessor of de door haar aangewezen persoon op het
door haar aangegeven adres in Nederland.
Kosten.
Alle op deze overeenkomst en haar uitvoering vallende kosten en rechten, zowel in als buiten rech-
te, komen voor rekening van lessee.
Toepasselijk recht.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen met betrekking to[ deze overeenkomst zullen worden beslist door de bevoegde rech-
ter te Amsterdam."
Wegens de aanschaf van vorenbedoelde twee computerinstallaties heeft belanghebbende in haar aan-
gifte vennootschapsbelasting 1979 betreffende het boekjaar l januari 1979 tot en met 28 februari
1979 aanspraak gemaakt op een investeringsbijdrage van 12 3140~o van f 62 540 is f 7974. De inspec-
teur acht de aanspraak van belanghebbende niet juist en besloot, aangezien er overigens van verlies
sprake was, belanghebbende geen aanslag op te leggen.
Het Hof heeft overwogen dat tot grond van het beroep is gesteld:
„Uitgangspunt moet zijn dat belanghebbende door de aankoop van voor verhuur bestemde kapitaal-
goederen, aanspraak heeft op investeringsbijdrage. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad valt af te
leiden dat, wanneer het economische belang bij een zaak een ander dan de juridische eigenaar volle-
dig aangaat, die ander gerechtigd is de zaak als bedrijfsmiddel te beschouwen. Met name op grond
van BNB ]974~170 is voor economische eigendom vereist, dat het belang de ander volledig moet
aangaan. Centraal staat dus de vraag, in hoeverre belanghebbende door het aangaan van lease-over-
eenkomsten de economische eigendom van de computerapparatuur heeft vervreemd. Beide met R
gesloten overeenkomsten houden in, dat de apparatuur voor een periode van twee jaar is verhuurd bij
een verwachte economische levensduur van de apparatuur van ongeveer 3 jaren. Bij haar calculaties
is belanghebbende uitgegaan van een berekeningsbasis van 10 l l80~o a]0 l l40~o per maand en van een
WIR-effect van 70~o x(100-46,56)I100 x f 31 270 - f 4096.

364



BULAGEN

Voor het contract WL-792 401 luidt de calculatie:
a. Kostprijs f 31 270
Contante waarde WIR-effect, aannemende dat de premie na circa
15 maanden wordt ontvangen f 3 611
Kostprijs commercieel f 27 659
b. Restwaarde (koopoptie cliënt) l00~o van f 31 270 f 3 127
Desinvesteringsrestitutie WIR-premie 70~0, gebruteerd en
rekening houdende met vertraagde verrekening - 11,548 f 361
Netto-opbrengst koopoptie f 2 766.

Amortisatie van f 27 659 tot f 2766 over 24 maanden geeft een maandtermijn van f 1167. [n dit geval
bestaat een redelijke kans dat de huurder aan het einde van de leasetermijn tot aankoop van de appa-
ratuur zal overgaan. Bij snelle economische veroudering zal de huurder evenwel niet tot aankoop
besluiten. Alsdan zal belanghebbende vermoedelijk een verlies lijden ter grootte van l00~o van de
kostprijs.
Voor contract WL-792 402 luidt de calculatie:
a. Kostprijs f31 270
Contante waarde WIR-effect, aannemende dat de premie na circa
15 maanden wordt ontvangen f 3 611
Kostprijs commercieel f27 659

b. Restwaarde (koopplicht leverancier) 300~o van f 31 270 f 9 381
Desinvesteringsrestitutie WIR-premie 70~0, gebruteerd en
rekening houdende met vertraagde verrekening - 11,548 f 1 083
Netto-opbrengst bij verkoop f 8 298

Amortisatie van f 27 659 tot f 8 298 over 24 maanden geeft een maandtermijn van f966. [n dit geval
heeft belanghebbende het risico met betrekking tot de restwaarde ten dele afgedekt door het beding
met de leverancier van de apparatuur, dat zij desgewenst na afloop van de huurtermijn van 2 jaar de
installatie kan overdragen aan de leverancier tegen een prijs van f 9 381.
Indien belanghebbende de installatie op gunstige condities kan doorverhuren of de installatie tegen
een hogere prijs kan vervreemden, zal zij van dit beding uiteraard geen gebruik maken.
[n beide gevallen heeft belanghebbende bij het sluiten van de lease-overeenkomst de economische
eigendom niet volledig verloren. Zij blijft een meer dan verwaarloosbaar, te voorzien risico met
betrekking tot de restwaarde lopen. Ter zake van contract WL-792 401 betaalt de huurder via de in
de huur begrepen afschrijving bijna 800~o van de aanschaffingsprijs van de apparatuur. Daarnaast heeft
hij een optie voor l00~o van de kostprijs. Omdat bij belanghebbende het risico berust dat de huurder
geen gebruik zal maken van de optie, bij voorbeeld omdat het objekt sneller economisch is verouderd
dan destijds werd verwacht, ligt het economisch belang niet volledig bij de huurdec Omtrent het
waardeverloop van computerapparatuur valt geen verantwoorde prognose te maken. Ten aanzien van
contract WL-792 402 vergoedt de huurder ongeveer 620~o van de afschrijvingen in de huurprijs. De
leverancier loopt uitsluitend het risico van de waardedaling van de restwaarde van 300~0. Bij minder
snelle economische veroudering dan voorzien geniet belanghebbende het voordeel van de waardestij-
ging. Noch de huurder noch de leverancier kunnen zich als economisch eigenaar van de apparatuur
beschouwen. Dat belanghebbende haar risico heeft afgedekt bij de leverancier in plaats van bij een
verzekeringsmaatschappij doet aan het vorenstaande niet af"
Het Hof heeft het daartegen door de Inspecteur betoogde als volgt weergegeven:
„Uit de aard van het kredietverleningsbedrijf vloeit voort, dat kredietgevers uitzonderingen daarge-
laten - hun risico's willen beperken tot het normale kredietrisico. De kredietgevers beschikken door-
gaans dan ook feitelijk niet over de know-how en de mankracht om andere risico's dan het kredietri-
sico voldoende te kunnen taxeren. De cliënten zullen van hun kant ervan verzekerd willen zijn, dat
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zij gedurende ( een groot gedeelte van) de economische levensduur van het bedrijfsmiddel de beschik-
king daarover hebben. Deze factoren leiden ertoe, dat partijen geneigd zijn een dergelijk leasecon-
tract onder zodanige voorwaarden te sluiten, dat de lessee in hoge mate het economisch risico loopt.
Vaak is bovendien de leverancier van het bedrijfsmiddel bereid het stukje risico, dat niet bij de les-
see berust, op zich te nemen. In dergelijke situaties kan de kredietgever niet als de investeerder wor-
den aangemerkt en om die reden geen aanspraak maken op investeringsbijdragen.
Het bovenstaande laat onverlet, dat in bepaalde gespecialiseerde sectoren operationeel-leasecontrac-
ten worden gebruikt met een geheel ander karakter. Hierbij valt te denken aan de leasing van auto's.
In die gevallen lijkt het niet dubieus dat de lessor recht heeft op de investeringsbijdragen.
Met betrekking tot de onderwerpelijke lease-overeenkomsten kan de lessee de overeenkomst niet tus-
sentijds beeindigen, de lessor kan dat in bijzondere gevallen wel. Blijkens de Algemene Voorwaarden
draagt de lessee alle risico's van schade aan en verlies van de apparatuur gedurende de leaseperiode.
Het initiatief tot aanschaf is uitgegaan van cliënt R en niet van belanghebbende. Hoewel de contrac-
ten als operational-leasecontracten worden aangeduid, blijkt uit de inhoud ervan dat belanghebbende
het door haar te lopen risico heeft willen beperken tot het normale kredietrisico. In de huurtermijnen
van contract WL-792 401 is als afschrijving een bedrag verdisconteerd dat veel hoger is dan het
bedrag, dat - gelet op de economische levensduur van het bedrijfsmiddel - overeenkomt met de voor
de contractsduur normale afschrijving. In feite vindt er een vooruitbetaling plaats door de lessee.
Uiteraard heeft de lessee daartegenover het recht bedongen om na afloop van het contract het
bedrijfsmiddel te kopen tegen een prijs die belangrijk beneden de te verwachten waarde in het eco-
nomisch verkeer ligt. De kans dat de lessee niet van het optierecht gebruik zal maken is redelijker-
wijs te verwaarlozen. ln dit verband wordt opgemerkt, dat deze kans moet worden geschat bij het aan-
gaan van de transactie en niet op een later tijdstip. Het risico dat de lessee niet aan zijn vetplichtin-
gen kan voldoen behoort tot het normale kredietrisico. Er is geen wezenlijk verschil met een financi-
al-leasecontract waarbij de eigendom tot zekerheid wordt voorbehouden. De werkelijke investeerder
is de cliënt. Die kan aanspraak maken op de investeringsfaciliteiten.
Belanghebbende kan geen investeringsbijdrage worden verleend.
Tegelijk met de aanschaf heeft zij door het sluiten van het leasecontract de economische eigendom
van het bedrijfsmiddel vervreemd.
Overigens behoeft uit de jurisprudentie niet te worden geconcludeerd, dat van economische eigen-
dom slechts kan worden gesproken, indien het risico van de waardeverandering en het tenietgaan vol-
ledig een ander aangaat. De lessee draagt in casu het risico van waardeveranderingen en tenietgaan
in zo ver gaande mate, dat hij als economisch eigenaar moet worden beschouwd. Belanghebbende
draagt dat risico in zo geringe mate, dat het in strijd met de realiteit zou zijn haar de investeringsfa-
ciliteiten toe te kennen.
In de huurtermijnen van contract WL-792 402 is als afschrijving verdisconteerd een bedrag dat -
gelet op de economische levensduur van het bedrijfsmiddel overeenkomt met de voor de contractspe-
riode normaa] te achten afschrijving. Het resterende risico van waardeveranderingen is afgewenteld
op de leverancier. In theorie heeft belanghebbende een kans op winst, indien het bedrijfsmiddel na
twee jaar een hogere waarde heeft dan bij het aangaan van het contract redelijkerwijs kon worden ver-
wacht. Een dergelijk voordeel is door partijen echter niet beoogd. Bovendien is het niet waarschijn-
lijk dat belanghebbende zo'n winstkans zal onderkennen. De praktijk is, dat ofwel de leasing wordt
voortgezet, waarbij de resterende afschrijving in de termijnen wordt verdisconteerd ofwel het objekt
wordt verkocht aan de leverancier tegen de vooraf overeengekomen prijs. Het risico dat de lessee niet
aan zijn verplichtingen voldoet behoort tot het normale kredietrisico.
De koopovereenkomst, inclusief terugkoopverklaring van de leverancier, en het leasecontract zijn
onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Zonder leasecontract was belanghebbende niet als koper opgetreden. Ook in dit geval kan, gelet op
de samenhang van de transactie en de inhoud van de contracten, niet worden gezegd, dat belangheb-
bende heeft geïnvesteerd in een bedrijfsmiddeL In dit geval berust het risico van waardedaling en
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tenietgaan zelfs voor IOOo~o bij anderen. Voor belanghebbende resteert een heel kleine en in feite
slechts theoretische kans op voordeel. Er is geen wezenlijk verschil met de situatie, waarin belang-
hebbende zich tot zekerheid de juridische eigendom voorbehoudt. De werkelijke investeerder is ook
hier de lessee, zij het dat deze zijn risico's indirect heeft beperkt door de terugkoopverplichting tegen
een vastgestelde prijs van de leverancier.
Zo belanghebbende wel als investeerder kan worden aangemerkt geldt ook in dit geval dat zij tege-
lijk met de aanschaf door het sluiten van het leasecontract de economische eigendom heeft ver-
vreemd.
Als belanghebbende ter zake van een van de contracten aanspraak op investeringsbijdrage heeft, dient
een negatieve aanslag van f 4165 (130~o van f 31 270) te worden opgelegd."
Het Hof heeft omtrent het geschil overwogen:
„dat vaststaat dat belanghebbende in het kader van haar bedrijfsuitoefening in januari 1979 twee
computerinstallaties heeft gekocht welke haar in eigendom zijn overgedragen en dat zij deze instal-
laties vervolgens terstond heeft verhuurd aan haar cliënt R;
dat in geschil is of, en zo ja, in hoeverre belanghebbende een aanslag vennootschapsbelasting 1979
moet worden opgelegd in verband met het door haar gepretendeerde recht op investeringsbijdrage
met betrekking tot deze installaties;
dat ingevolge art. 23c Vpb. ` 69 investeringsbijdragen en desinvesteringsbetalingen als bedoeld in art.
23b van die wet moeten worden opgevat en bepaald op de voet van Hoofdstuk VA van de Wet IB `64
behoudens voor zover bij of krachtens de Wet Vpb. `69 anders is bepaald;
dat blijkens art. 61a, lid 1 (tekst: 1979), IB `64 ingeval bij het drijven van een onderneming in een
kalenderjaar een bedrag van meer dan f 2 100 in bedrijfsmiddelen wordt geinvesteerd, een gedeelte
van het investeringsbedrag als investeringsbijdragen wordt aangemerkt;
dat voorts op grond van datzelfde wetsartikel - voor zover te dezen van belang - onder investeren
wordt verstaan het aangaan van verplichtingen ter zake van de aanschaffing van een bedrijfsmiddel,
voor zover die verplichtingen op de belastingplichtige drukken;
dat niet in geschil is, dat uitsluitend belanghebbende de uit de aankoop van de apparatuur voortvloei-
ende verplichtingen tegenover de leverancier van de apparatuur heeft aangegaan noch dat de appara-
tuur een bedrijfsmiddel is;
dat mitsdien de aankoop van de computerapparatuur voor belanghebbende een investering vormt als
hiervoor bedoeld, indien kan worden vastgesteld dat de kosten van de aankoop op belanghebbende
drukken;
dat het contract WL-792 401 en de daarbij behorende Algemene Voorwaarden inhouden, dat belang-
hebbende de desbetreffende computerinstallatie voor een maandhuur van f 1 167 gedurende twee
jaren aan R ter beschikking heeft gesteld, dat R de huur moet betalen wat er ook gedurende die twee
jaren met de apparatuur gebeurt, dat R zich zoveel als mogelijk is moet verzekeren tegen de risico's
van verlies en beschadiging van de computer en dat R na ommekomst van de periode van twee jaren
de installatie mag kopen voor IOo~o van de aankoopprijs;
dat belanghebbende ten gevolge van deze met R gesloten overeenkomst en gelet op de bij het aan-
gaan daarvan geschatte economische levensduur van de computerinstallatie van drie jaren, van de
aanvang af het economische belang bij de desbetreffende computerinstallatie nagenoeg geheel heeft
overgedragen aan R; dat dit alles leidt tot de gevolgtrekking, dat in dezen R het risico van waarde-
verandering draagt en derhalve als de economische eigenaar van de installatie moet worden aange-
merkt, terwijl belanghebbende in wezen slechts als de financier is opgetreden, die verzekerd is van
de terugbetaling van nagenoeg de gehele aankoopsom en die mag verwachten het niet terugbetaalde
deel van de aankoopsom uit de opbrengst bij vervreemding van de installatie te kunnen verkrijgen;
dat onder deze omstandigheden niet kan worden geoordeeld dat de verplichtingen ter zake van de

aanschaffing van de installatie op belanghebbende drukken;
dat uit het contract WL-792 402 volgt, dat belanghebbende aan R gedurende twee jaren voorts een
computerinstallatie ter beschikking heeft gesteld voor een maandhuur van f 966;
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dat voor de periode daama met betrekking tot deze computer niets met R is overeengekomen; dat de
geschatte levensduur van deze computer drie jaren bedraagt, zodat na ommekomst van twee jaren
belanghebbende naar verwachting naast haar juridische eigendom nog een aanmerkelijk economisch
belang heeft bij deze computerinstallatie;
dat in dezen belanghebbende gedurende een deel van de geschatte levensduur tegen vergoeding het
genot van de installatie aan R ter beschikking heeft gesteld;
dat derhalve sprake is van verhuur van de installatie, waarbij belanghebbende ten volle het risico van
de waardeverandering en van de mogelijkheid van verdere exploitatie draagt;
dat alsdan de verplichtingen ter zake van de aanschaffing van de installatie op belanghebbende druk-
ken;
dat de omstandigheid dat belanghebbende dit risico bij een derde heeft gedekt, in casu door het
beding tot teruglevering aan de leverancier van de computerinstallatie, aan dit oordeel niet afdoet; dat
dit beding geen vervreemding in het onderhavige boekjaar inhoudt, aangezien niet is gesteld ofgeble-
ken, dat belanghebbende de beslissing omtrent de daadwerkelijke terugverkoop reeds in 1979 heeft
genomen; dat integendeel belanghebbende klaarblijkelijk er van uitgaat, dat eerst na het verstrijken
van de huurperiode van twee jaren aan de orde komt wat haar met betrekking tot deze computerin-
stallatie verder te doen staat."
Op die gronden heeft het Hof de beschikking van de Inspecteur vemietigd en verstaan dat aan belang-
hebbende alsnog een aanslag wordt opgelegd naar een belastbaar bedrag van nihil en tot een terug-
gaaf van f4 165.
3. Geding in cassatie
De Staatssecretaris heeft van `s Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Hij heeft het volgende
middel van cassatie voorgesteld, toegelicht gelijk daarachter vermeld:
„Schending van het Nederlandse recht, met name van art. 23c Vpb. `69 in verbinding met art. 61a,
eerste lid, en art. 10, eerste lid, IB `64 zomede van art. 17 WARB, doordat het Hof ten onrechte en
op gronden welke de beslissing niet kunnen dragen, heeft beslist, dat belanghebbende ten aanzien van
de computerapparatuur, waarop contract WL-792 402 betrekking heeft, recht heeft op een investe-
ringsbijdrage.
Ter toelichting van dit middel moge het volgende dienen.
Het Hof heeft overwogen, „dat niet in geschil is, dat uitsluitend belanghebbende de uit de aankoop
van de apparatuur voortvloeiende verplichtingen tegenover de leverancier van de apparatuur heeft
aangegaan noch dat de apparatuur een bedrijfsmiddel is". Op grond van deze overweging heeft het
Hof geoordeeld, „dat (...) de aankoop van de computerapparatuur voor belanghebbende een investe-
ring vormt als (...) bedoeld ( in art. 61a, eerste lid, [B '64), indien kan worden vastgesteld dat de
kosten van de aankoop op belanghebbende drukken".
Het wil de Staatssecretaris echter voorkomen, dat het Hof het tussen partijen bestaande geschil aldus
onjuist heeft opgevat. De inspecteur heeft de computerapparatuur in zijn vertoogschrift weliswaar
enkele malen als bedrijfsmiddel aangeduid, maar had daarbij het oog op de aard van de computerap-
paratuur als duurzaam produktiemiddel. Daarmede staat niet vast dat de computerapparatuur voor
belanghebbende als bedrijfsmiddel is aan te merken. De inspecteur heeft juist het tegendeel betoogd.
Daarom deelt de Staatssecretaris niet de opvatting van het Hof, dat voor de uitkomst van het geding
beslissend is, of al dan niet kan worden vastgesteld dat de kosten van de aankoop van de computer-
apparatuur op belanghebbende drukken.
Ten aanzien van de computerapparatuur waarop contract WL-792 401 betrekking heeft, heeft hei Hof
de inspecteur in het gelijk gesteld op de grond, dat onder de door het Hof omschreven omstandighe-
den - welke overeenstemmen met hetgeen de inspecteur heeft gesteld - niet kan worden geoordeeld
dat de verplichtingen ter zake van de aanschaffing van de installatie op belanghebbende drukken. De
Staatssecretaris acht het resultaat waartoe het Hof is gekomen juist. Gelet op de door het Hof in aan-
merking genomen omstandigheden is hij van mening, dat belanghebbende niet in een bedrijfsmiddel
heeft geinvesteerd, althans dat belanghebbende niet de economische eigenaar van het bedrijfsmiddel
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is. Verwezen zij hierbij naar de motivering in het vertoogschrift van de inspecteur.
Ten aanzien van de computerapparatuur waarop contract WL-792 402 betrekking heeft, heeft het Hof
belanghebbende in het gelijk gesteld, omdat de verplichtingen ter zake van de aanschaffing van de
installatie op belanghebbende drukken. Zoals hiervoor tot uitdrukking is gebracht, had het Hof ech-
ter eerst moeten onderzoeken of de computerapparatuur voor belanghebbende geen bedrijfsmiddel is.

Gelet op de omstandigheden van dit geval is de Staatssecretaris van mening dat de computerappara-

tuur voor belanghebbende geen bedrijfsmiddel is, althans dat belanghebbende niet de economische
eigenaar van het bedrijfsmiddel is. Belanghebbende kan niet als investeerder worden aangemerkt; zij
verstrekt - overeenkomstig haar doelstelling - in feite alleen maar krediet en treedt, net als, naar het
Hof heeft geoordeeld, bij contract WL-792 401, alleen op als financier. De inspecteur heeft immers
het volgende gesteld, waarvan in cassatie in ieder geval veronderstellenderwijs mag worden uitge-

gaan.
Het initiatief tot de aanschaf van de computerapparatuur is niet van belanghebbende maar van de les-

see uitgegaan. De koopovereenkomst, inclusief de terugkoopverklaring van de leverancier, en het
leasecontract zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Anders was belanghebbende niet als koper
opgetreden. De computerapparatuur is voor twee jaren aan de lessee ter beschikking gesteld, die is
verplicht de huur te betalen, ongeacht hetgeen met de apparatuur gebeurt. De lessee draagt alle risi-

co's van schade aan en verlies van de apparatuur en moet zich daarvoor ook verzekeren. In de huur-

prijs is de normale afschrijving over de huurperiode verrekend, terwijl het resterende risico van
waardevermindering bij de leverancier is gebleven. Belanghebbendes kans op winst - zij is niet ver-
plicht de apparatuur aan de leverancier terug te leveren - bestaat slechts in theorie. Uit dit alles volgt,
dat belanghebbende slechts een kredietrisico loopt, zodat zij geen recht heefi op een investeringsbij-
drage.
Thans komt de Staatssecretaris terug op het oordeel van het Hof, dat de verplichtingen ter zake van

de aanschaffing van de installatie op belanghebbende drukken. Daarbij overweegt het Hof, dat
belanghebbende ten volle het risico van een waardeverandering en van de mogelijkheid van verdere
exploitatie draagt. De omstandigheid dat belanghebbende dit risico bij een derde heeft gedekt, in casu
door het beding tot teruglevering aan de leverancier van de computerinstallatie, doet hieraan volgens
het Hof niet af, aangezien niet is gesteld of gebleken, dat belanghebbende de beslissing omtrent de
daadwerkelijke terugverkoop reeds in 1979 heeft genomen.
Hieraan voegt het Hof nog toe, dat belanghebbende er integendeel klaarblijkelijk van uitgaat, dat

eerst na het verstrijken van de huurperiode van twee jaren aan de orde komt wat haar met betrekking
tot deze computerinstallatie verder te doen staat. Deze overwegingen van het Hof zijn naar de mening
van de Staatssecretaris echter onbegrijpelijk en onjuist, aangezien het risico van snellere economische
veroudering bij de leverancier is gebleven. Hierbij gaat het Hof tevens voorbij aan het betoog van de
inspecteur, dat belanghebbende - als kredietverstrekker - niet heeft beoogd noch in staat is een even-

tuele meerwaarde van de computerapparatuur aan het einde van de huurperiode te gelde te maken.

Kan verdere verhuur aan de lessee, waarbij de resterende afschrijving wordt gedekt, niet plaatsvin-

den, dan vindt terugverkoop aan de leverancier plaats. Belanghebbende is als kredietverstrekker niet

in staat andere mogelijkheden te benutten. Indien het Hof dit betoog van de inspecteur onjuist heeft
bevonden, had het dit met redenen moeten omkleden. Het oordeel van het Hof lijkt de Staatssecretaris
ook onverenigbaar met het oordeel over contract WL-792 401. Bij het contract WL-792 402 is de

afschrijving immers volledig - en niet nagenoeg geheel, zoals bij het contract WL-792 401 - gedekt.

Op grond van het vorenstaande is de Staatssecretaris van oordeel, dat de uitspraak van het Hof niet

in stand kan blijven. Tot slot merkt de Staatssecretaris op, dat hij deze zaak mede ter willen van de

rechtszekerheid aan de Hoge Raad voorlegt.
Zoals reeds is opgemerkt, loopt de lessee bij het contract WL-792 402 het risico van schade aan en
verlies van de apparatuur, terwijl de leverancier het risico van waardevermindering loopt. Door deze
verdeling van risico's bestaat in de praktijk twijfel, wie recht heeft op een investeringsbijdrage, waar-
aan het gevaar is verbonden dat meerdere partijen op een investeringsbijdrage recht doen gelden. De
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vraag is derhalve in hoeverre het risico van waardeverandering en tenietgaan van het objekt door een
van de bij de lease-overeenkomst betrokken partijen (leverancier, lessor, lessee) moet worden
gelopen, wil er voor die partij sprake zijn van investering in een bedrijfsmiddel."
Belanghebbende heeft een vertoogschrift ingediend. De Advocaat-Generaal mr. Van Soest heeft op
13 november 1984 geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

4. Beoordeling van het middel van cassatie
4.1. Uit `s Hofs uitspraak blijkt: dat belanghebbende in het kader van de uitoefening van haar bedrijf
- bestaande in het verstrekken van krediet door middel van het afsluiten van lease-contracten - twee
computerinstallaties heeft gekocht en in eigendom heeft verkregen; dat uitsluitend belanghebbende
de uit de aankoop voortvloeiende verplichtingen tegenover de verkoper heeft aangegaan; dat zij deze
apparatuur ingevolge twee lease-contracten genummerd WL-792 401 respectievelijk WL-792 402
aan een vennootschap onder firma (hierna: de lessee) ter beschikking heeft gesteld voor een bepaal-
de periode.
Deze feiten brengen mede dat de apparatuur moet worden gerekend tot de bedrijfsmiddelen waarin
belanghebbende bij het drijven van haar onderneming heeft geinvesteerd - een en ander als bedoeld
in artikel 61a, lid I, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 - tenzij op grond van de inhoud van
het desbetreffende lease-contract moet worden aangenomen dat het gehele economische belang bij de
apparatuur - aan te duiden als „economische eigendom" - is komen te berusten bij de lessee.
Voor zover het middel zoals toegelicht uitgaat van een andere opvatting faalt het derhalve.
4.2. Voorts blijkt uit `s Hofs uitspraak: dat de apparatuur waarop leasecontract WL-792 402 betrek-
king heefr voor twee jaren aan de lessee ter beschikking staat; dat de geschatte levensduur van deze
apparatuur drie jaren beloopt; dat tussen belanghebbende en de lessee niets is overeengekomen voor
de periode na afloop van de twee contractsjaren.
Een en ander dwingt tot de gevolgtrekking dat de lessee niet als de economische eigenaar van de
bedoelde apparatuur kan worden aangemerkt. Gelet op het hiervoor onder 4.1 overwogene brengt
zulks mede dat het Hof, wat er zij naar de daartoe door het Hof gebezigde gronden, terecht de in de
vorige alinea bedoelde apparatuur als een bedrijfsmiddel van belanghebbende heeft aangemerkt en de
aanschaffing ervan tot haar investering in bedrijfsmiddelen heeft gerekend.
Het middel kan mitsdien niet tot cassatie leiden.
5. Slotsom
Uit het voorgaande volgt dat het beroep moet worden verworpen.
6. Beslissing
De Hoge Raad verwerpt het beroep.
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