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Stellingen

behorende bij het proefschrift van HAJ.P. te Niet, 'Het beleggingsbegrip in de directe
belastingen'.

1.            Het beleggingsbegrip is alleen een effectieve wetgevende norm indien het los wordt
gezien van het normale vet:mogensbeheer.

2.           De kwaliteit van de fiscale wetgeving zou toenemen als de wetgever het gebruik van
open normen zoveel mogelijk zou vermijden. Gebruikt hij in een wettekst toch een
open norm, dan zou op hem de verplichting moeten rusten om dit begrip in ieder
geval domein- en norinspecifiek te omkaderen.

3.          Een onderscheid tussen ondernemen en beleggen is in essentie onmogelijk zeker als
men bedenkt dat iedere laatste ondernemingshandeling per definitie een
beleggingshandeling is

4. <Size matters', niet alleen bij de invulling van het normale vermogensbeheer.

5.          De wetgever zou meer aandacht moeten besteden aan het omzetten van zijn
doelste]lingen in de wettekst Daarbij zou het formuleren van de doelstellingen
overgelaten worden aan de politici en het omzetten in de wettekst aan specialisten.

6.          De rechter zou in fiscale zaken meer gebruikdienen te-makenvan
omstandighedencatalogi.

7.             De belastingplicht van lichamen zou grondig moeten worden herzien.

8.          Het constitutionele toetsingsverbod zou uit de Nederlandse grondwet moeten
verdwijnen.

9.             Een fiscaal wetenschapper zou moeten streven om zichzelf overbodig te maken.

10. De publieke mimte zou weer door mensen worden ingevuld en niet door instituties.

11. Op het moment dat 'mijn' club niet het gewenste resultaat behaalde, kreeg ik daarvan

regelinatig de schuld. Daarbij zagen mijn medesupporters het feit over het hoofd dat
in de jaren dat ik 'onze' wedstrijden frequenter bezocht 'wij' ieder jaar Europees
voetbal hebben gespeeld. De afgelopen jaren heeft het schrijven van dit boek mij
soms tegengehouden om thuiswedsttijden te bezoeken. Gezien de aangetoonde
col:relatie tussen mijn aanwezigheid bij thuiswedstrijden en de stand op de ranglijst
kan het niet anders zijn dat'wij' volgend jaar Europa ingaan.
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1            Aanleiding voor het onderzoek

De functie van het recht is om de maatschappij door middel van regels te ordenen.
Deze regels worden in onze rechtstaat geformuleerd door een democratisch gelegi-
timeerde wetgever. Om er voor te zorgen dat de regels effectief werken zal de wet-
gever bij de totstandkoming zijn doelstellingen zo nauwkeurig mogelijk in de wet-
tekst willen verwoorden. Hoe vanzelfsprekend dit uitgangspunt ook lijkt. in de prak-
tijk blijkt dit proces zeer complex te zon. Deze complexiteit leidt vaak tot moeilijk

geformuleerde en soms zelfs onduidelijke wetteksten. De uitleg van deze normen in
een concrete situatie is uiteindelijk aan de rechter voorbehouden.

In onze huidige samenleving is het besef dat ordening noodzakelijk is, algemeen
aanvaard. De noodzaak van een Staat wordt slechts door een enkeling ontkend. Bij de
financiering van de Staat is dat echter een andere zaak. De burger wordt namelijk
door middel van belastingen en heffingen gedwongen bij te dragen aan de financie-

ring van de Staat. Over de omvang van de overheid, de kosten die de overheid maakt
om tot een ordening te komen en over de wijze van ordening, heeft de burger alleen
indirect iets te zeggen. Alleen door middel van de verkiezingen kan de burger in-
vloed uitoefenen. Het heffen van belastingen is daarom een delicate activiteit. Aan de
ene kant onderkennen de meeste burgers het collectieve belang dat door belastingen
is gediend, aan de andere kant ondervinden zij direct de gevolgen van belastinghef-
fing. Dit isde reden waarom belastingen weI worden omschreven als een inbreuk op
het eigendomsrecht van burgers. Dit spanningsveld zal door iedere belastingbetaler
worden herkend. Dat de wetgever dit spanningsveld eveneens heeft onderkend.
blijkt uit het feit dat het legaliteitsbeginsel bij het heffen van belastingen uitdrukke-
lijk in de Grondwet is opgenomen. Belastingen mogen volgens artikel 104 van de
Grondwet alleen worden geheven uit hoofde van een wet in formele zin. Hiermee

garandeert de overheid zijn burgers dat belastingen alleen democratisch gelegiti-
meerd worden opgelegd. Voordat burgers echter overtuigd zijn dat de overheid
rechtvaardig heft, moet aan veel meer voorwaarden zijn voldaan. Deze voorwaarden

zijn binnen het belastingrecht als beginselen geformuleerd. Daarbij worden weI on-
derscheiden het rechtszekerheid-, het rechtsgelijkheid-, het proportionaliteits- en
het draagkrachtbeginsel: om slechts enkele beginselen te noemen. In het krachten-
veld tussen het collectieve en individuele belang moet de overheid steeds een goede

mix vinden van rechten en plichten om de burger belasting te laten betalen.
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1.1                                                                                                      Hoofdstuk 1 / inkiding

Ekn van de belangrijkste hulpmiddelen die de overheid daarbij heeft, is haar belas-
tingwetgeving. Daarin zal namelijk deze 'mix' zijn neerslag moeten vinden. Voor een
wetgever betekent dit dat hij een grote verantwoordelijkheid draagt bij het vormge-
ven van de belastingwetten. Aan de andere kant spelen voor de wetgever bij het op-
stellen van belastingwetgeving vaak andere belangen een veel grotere rol dan de le-
gitimiteit van zijn eigen macht. Een stabiele staat kan namelijk weI tegen een stootje.
De wetgever zwicht zo bezien dan ook regelmatig voor politieke en maatschappelij-
ke druk, om de wetgeving snel en vaak zonderdiepgaande parlementaire toetsing in
te voeren.1 Slagvaardigheid wint het daarbij vaak van zorgvuldigheid. waarbij mee
lijkt te wegen dat complexe regels nauwelijks electoraal zijn te benutten.

Taak van de fiscale wetenschap is het om deze maatschappelijke complexiteit te
benoemen en te verklaren. In dit proefschrift staat zodoende 66n van in de fiscale
wetgeving gebruikte 'complexe' begrippen centraal: het beleggen.

In diverse regels en bepalingen gebruikt de wetgever het begrip beleggen om een
specifiek rechtsgevolg aan een bepaalde activiteit te verbinden. Zo maakt het in de
inkomstenbelasting uit of men belegt of niet. Beleggingsopbrengsten worden name-
lijk anders belast dan bijvoorbeeld arbeidsinkomsten. Op zich lijkt hier niets aan de
hand. De wetgever formuleert een onderscheid en normeert daarmee hetgedrag van
zijn burgers. Het probleem schuilt echter in de vormgeving van deze classificatie. De
wetgever verbindt namelijk gevolgen aan het feit dat een persoon belegt, zonder aan
te geven wat beleggen is. Voor de invulling van het beleggingsbegrip verwijst hij naar
algemene. maatschappelijke opvattingen over het beleggingsbegrip. Als een door-
snee burger een bepaalde handeling als beleggen ervaart, zou die handeling door de
wetgever fiscaal ook als beleggen moeten worden aangeduid. Daarmee zal de norm
in het merendeel van de gevallen werken. Het is duidelijk dat een simpel spaarte-
goed of een paar aandelen in een groot beursfonds, beleggingen vormen. Alleen in
die gevallen waar de feiten complexer zijn, zal de kwalificatie van een handeling pro-
blematisch liggen. Een klassieker op dit snijvlak is de kwalificatie van de opbrengs-
ten uit kamerverhuur. Verhuurt men 66n kamer, dan zal dit als een belegging te gel-
den hebben. Verhuurt men echter meerdere kamers, dan zal dit steeds meer richting
arbeidsgerelateerde inkomsten neigen. Bij een relatiefgeringe, maar kwalificerende.
arbeidsinzet zullen de huurpenningen als resultaat uitoverige werkzaamheden heb-
ben te gelden. Neemtde arbeid of het risico toe. dan zullen de inkomsten uiteindelijk
in de winstsfeer belanden. De grenzen tussen deze inkomenscategorieen worden
eufemistisch wei als vloeiend omschreven, maar wellicht is arbitrair treffender.2

Belastingplichtigen die objectief gezien in vergelijkbare situaties verkeren, kunnen
als gevolg van de onnauwkeurigheid van de norm. verschillend worden belast. In de

1.      Om een grondige parlementaire toetsing zoveel mogelijk tegaranderen is bij de behandeling van
het Belastingplan 1993 de motie-Boorsma aangenomen. waarin de regering werd uitgenodigd om
voor enig jaar fiscale wetsvoorstellen van verschillende aard, belang en/of urgentie in de toe-

komst niet meer in 66n wetsvoorstel samen te voegen. Kamerstukken 1 1992-1993.22 873,
nr. 11Od.

2.      Vergelijk Van Dijck 2006, pagina 1129.
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Aanleiding voor het onderzoek                                                                                                                                                                                          1.1

literatuur wordt deze soort onnauwkeurigheden weI als inherent aan het juridische
instrumentarium afgedaan. Illustratief in dat kader is de opinie van Tipke die stelt
dat alle normen aan hun grenzen per definitie rafelig zijn.3 Deze 'rafeligheid' is niet
alleen in Nederland te herkennen, maar komt in alle onderzochte jurisdicties terug.
Zowel in de V.S., het V.K. als in Duitsland en Oostenrijk heeft de wetgever problemen
met de kwalificatie van inkomsten waarin zowel arbeids- als kapitaalgerelateerde
elementen te onderscheiden zijn. maar waarbij de nadruk op de kapitaalcomponent
ligt. Over dit onderscheid tussen 'actief en 'passief inkomen is in de literatuur veel
geschreven. Gezien het universele en tijdloze karakter van de problematiek zijn ana-
lyses uit het verleden in de buitenlandse literatuuren buitenlandse jurisprudentie in
beginsel bruikbaar bij de analyse van het hedendaagse beleggingsbegrip in de Ne-
derlandse directe belastingen. Dat een voorbehoud moet worden gemaakt voor ver-
dergaande analoge interpretaties ligt daarbij voor de hand. De inhoud van begrippen
wordt immers niet alleen bepaald door de functie die ze binnen een systeem vervul-
len, maar zij worden evenzeer bepaald door de maatschappelijke omstandigheden
en de geldende rechtscultuur.4

In de literatuur wordt al ruim een eeuw over de invulling van het beleggingsbegrip
geschreven. De eerste auteur die het onderscheid tussen ondernemen en beleggen

fiscaalwetenschappelijk uiteenzette, was Sprenger van Eyk. Hij was van mening dat
het onderscheid tussen de winstsfeer en vermogenssfeer niet alleen diende te wor-
den gebaseerd op de hoeveelheid arbeid die een belastingplichtige verrichtte.5 Dit
besef dat voor een juiste kwalificatie van de activiteiten van de belastingplichtige
vooral de aard van de werkzaamheden bepalend was, heeft uiteindelijk geleid tot de
introductie van'het normale vermogensbeheer' als maatstaf om de vermogenssfeer
af te bakenen. In 1976 betoogde Van Dijck dat deze toets vanuit het systeem van de

inkomstenbelasting bezien, niet juist is en dient te worden vervangen door een
meerwaardetoets.6 Volgens Van Dijck heeft een ondernemer namelijk de intentie om
met behulp van kapitaal en arbeid een meerwaarde te creeren door een prestatie op
een markt aan te bieden. Daarentegen stelt een belegger alleen vermogensbestand-
delen aan derden ter beschikking,7 daarvoor ontvangt hij een vergoeding en creeert
dus zelf geen economische meerwaarde. Ondanks het feit dat de rechter vast is blij-
ven houden aan het begrip'normaal vermogensbeheer' als afbakeningsmaatstaf, zijn
in de jurisprudentie aanwijzingen te vinden dat de rechter, zeker in de inkomstenbe-

lasting. belang hecht aan de vraag of de belastingplichtige de intentie had een meer-
waarde te creeren.8 In de vennootschapsbelasting heeft deze alternatieve invulling
van de afl)akening van de vermogenssfeer nauwelijks invloed gehad. De meerwaar-
detheorie is immers ook vooral op de rangorde van de inkomstenbelasting geba-
seerd. In de vennootschapsbelasting speelt deze geen rol. Het is daarom ook niet ver-

3.     Tipke 2003, pagina 630 waar de auteur de verschillende inkomenstheorieen die aan een inkom-

stenbelasting ten grondslag kunnen liggen bespreekt.
4.     Vergelijk Van Dijck 2003, pagina 1963.
5.     Zie Sprenger van Eyk 1894, aantekening 11, pagina 52.
6.     Zie Van Dijck 1976. pagina 148-150.
7.     Zie artikel 3.30a Wet IB 2001 waarin de regering het beleggingsvastgoed op deze wijze bepaalt.

8.      Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 18 juni 1986, FED 1986/1238.
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1.2                                                                                                     Hoofdstuk 1 1 /nkiding

wonderlijk dat in de literatuur voor de vennootschapsbelasting naar andere alterna-
tieven is gezocht. Zo hebben Juchg en Van der Geldio zich in hun dissertaties uitgela-
ten over het beleggingsbegrip in de deelnemingsvrijstelling. terwijl Bongaarts en

11Essers een eigen invulling hebben willen geven aan het beleggingsbegrip voor het
regime voor fiscale beleggingsinstellingen. Maar welke oplossingen ook door deze
auteurs werden aangedragen het beleggingbegrip is voor de vennootschapsbelasting
onduidelijk gebleven. Wellicht is dezeonduidelijkheid weI inherentaan het karakter
van het beleggingsbegrip. In de Duitse literatuur wordt het beleggingsbegrip daarom
ook weI als een 'Typusbegriff aangemerkt.12 Dit is een open norm waarvan alleen de
kaders bekend zijn en typerend zijn voorde inhoud van de norm.13 Een exacte invul-
ling is dus afhankelijk van de functie van het desbetreffende begrip in de context van
de desbetreffende regeling.14 De inhoud van het begrip is bij een dergelijk Typus-
begriff per definitie zuiver normspecifiek.

1.2        Probleemstelling

Als gevolg van de normspecifieke inhoud van het beleggingsbegrip is het logisch dat
in de jurisprudentie en de literatuur een gefragmenteerd beeld blijft bestaan. Om ge-
fundeerde uitspraken over het beleggingsbegrip te kunnen doen. is het derhalve
noodzakelijk het beleggingsbegrip integraal te onderzoeken. In deze dissertatie
wordt daarom voor iedere relevante regeling onderzocht welke afbakening de wet-
gever heeft willen bereiken door gebruik te maken van het beleggingsbegrip. Vervol-
gens wordt aan de hand van de jurisprudentie en de literatuur onderzocht welke in-
houd het desbetreffende beleggingsbegrip in de praktijk heeft gekregen. Tot slot
wordt onderzocht of met deze invulling van het beleggingsbegrip effectief vorm is
gegeven aan de beoogdebakening, of dat wellicht alternatieven denkbaar zijn.

De centrale onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidt dan ook: in hoeverre worden
diverse normen in de directe belastingen in Nederiand elfectief afgebakend door middel
van het beleggingsbegrip7

1.3          Methode van onderzoek

Bij de beantwoording van deze onderzoeksvraag onderscheid ik drie niveaus. Op het
eerste niveau wordt de vraag beantwoord of de door de wetgever gemaakte classifi-
catie vanuit het belastingsysteem bezien wei noodzakelijk is. Blijkt dat de wetgever
door gebruik te maken van een beleggingstoets zijn eigen doelstellingen niet verwe-

9.      Juch 1974, pagina 43 e.v.
10.   Van der Geld 1990. pagina 195 e.v.
11. Zie Bongaarts-Essers, pagina 104 e.v.
12.  Tipke-Lang 1998. pagina 146.
13. Het begrip norm wordt in dit onderzoek gebruikt om aan te geven dat het niet gaat om een spe-

cifieke wettelijke bepaling maardat word[ verwezen naardeachterliggende(abstractere) rechts-
regel.

14.    Het felt dat dedoor Van Dijck beschreven meerwaardetheorie voor de vennootschapsbelasting
niet werkt, lijkt voor deze stelling een sterk argument.
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Verantwoording van de opzet lA

zenlijkt. dan wordt onderzocht o f deze beleggingstoets kan komen te vervallen of
kwalificatieneutraler kan worden vormgegeven zodat het door de wetgever gewens-
te onderscheid wel kan worden ingevuld.15

Past het beleggingsbegrip echter wei binnen het belastingsysteem als geheel en
kan de wetgever zijn eigen doelstellingen door middel van deze norm verwezenlij-
ken, dan komt men toe aan het volgende toetsingsniveau. Op dit tweede niveau
wordt onderzocht in hoeverre de wetgever door middel van de beleggingstoets de
rechtszekerheid, de rechtsgelijkheid en de proportionaliteit van de regeling heeft ge-
waarborgd. Met betrekking tot de rechtszekerheid zal daarbij bijvoorbeeld worden

gekeken in hoeverre het beleggingsbegrip een fiscale norm duidelijk afbakent. Hier-

bij komt in het bijzonder de vraag aan de orde of beleggen als activiteit maatschap-
pelijk en economisch gezien weI voldoende unieke elementen heeft orn het van an-
dere activiteiten te kunnen onderscheiden. Mocht namelijk blijken dat ergeen maat-
schappelijke consensus bestaat over de invulling van het beleggingsbegrip in een
concrete regeling, dan ligt het voor een wetgever of rechter niet in de rede om fiscaal
aan de vooronderstelde 'common practice' te refereren.

Bij de toetsing aan de rechtsgelijkheid en proportionaliteit van de regeling wordt
feitelijk onderzocht hoe nauwkeurig de wettelijke norm in de praktijk functioneert.
In de literatuur worden daarbij twee vormen van manco's onderscheiden. in de eer-

ste plaats kan een bepaling te beperkt zijn geformuleerd zodat niet alle vergelijkbare
gevallen, gelijk worden behandeld. In de tweede plaats kan een norm ook te ruim
zijn geformuleerd zodat gevallen onder 66n norm worden gebracht die daar in es-
sentie niet onder horen te vallen. Er wordt dan weI gesproken van regelingen die'un-
der-' of 'over inclusive' zijn vormgeven. Bij regelingen die als under inclusive kunnen
worden gekwalificeerd, is primair sprake van een schending van het gelijkheidsbe-
ginsel, terwijl men bij regelingen die over inclusive zijn vormgegeven in de regel

vraagtekens kan zetten bij de proportionaliteit van de regeling.16

Op het moment dat een regeling ook op het beginselenniveau geen manco's kent,
dan wordt de praktische uitvoerbaarheid en de controleerbaarheid van de regeling
beoordeeld.17 Pas als een regeling op al deze niveaus naar behoren werkt. wordt de

regeling als effectief gezien.

1.4 Verantwoording van de opzet

Bij het uitwerken van dit toetsingskader. staat in het eerste deel van dit onderzoek de

beschrijving en analyse van de verschillende regelingen waarin het beleggingsbegrip
een rol speelt centraal. Het onderzoek naar het positieve recht is onderverdeeld in
drie delen. In het eerste deel (hoofdstuk 2 en 3) wordt het beleggende individu in de
directe belastingen beschreven. In het tweede deel (hoofdstuk 4 en 5) worden de
wettelijke faciliteiten voor beleggingslichamen besproken en geanalyseerd en in het
derde deel (hoofdstuk 6 en 7) wordt vervolgens op de andere regelingen ingegaan

15. Vergelijk Gribnau 2006, pagina 55 met betrekkingtotde wetenschappelijkeevaluatie van de Wet
IB 2001.

16. Zie Tussman en Ten Broek 1949, pagina 347-352.
17. Vergelijk Gribnau 2006. pagina 50.
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1.4 Hoofdstuk 1 / /n/eiding

waarin het beleggende lichaam een rol speelt. Deze onderverdeling is functioneel
van aard, waardoor niet per definitie wordt aangesloten bij het onderscheid tussen
de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.

Bij de interpretatie van de verschillende normen zal worden teruggegrepen op de
parlementaire geschiedenis van de verschillende regelingen. de jurisprudentie en de
vakliteratuur. Vanuit deze kernbronnen zal in de regel kunnen worden afgeleid wei-
ke functie en inhoud het beleggingsbegrip in de specifieke norm heeft. Vanuit deze
ratio zal dan worden onderzocht of de wetgever zijn doel heeft bereikt. Indien man-
co's worden geconstateerd, zullen waar mogelijk alternatieven worden aangedragen.
Bij het formuleren van deze alternatieven wordt onder andere gebruik gemaakt van
diverse rechtsvergelijkingen. Zo wordt het beleggingsbegrip in de directe belastin-
gen vergeleken met het beleggingsbegrip in diverse andere rechtsgebieden. Daarbij
wordt gebruikt gemaakt van vergelijkingen met het effectenrecht en het EG-recht.
Tevens wordt het beleggingsbegrip in de inkomsten- en vennootschapsbelasting
vergeleken met het beleggingsbegrip in enkele buitenlandse jurisdicties. Bij de inter-
nationale rechtsvergelijkingen wordt aandacht besteed aan elementen uit het belas-
tingrecht in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, de Bonds-
republiek Duitsland en Oostenrijk. De keuze voor deze vier jurisdicties is als volgt te
verklaren. De vergelijking met Duitsland en Oostenrijk is gekozen. omdat de belas-
tingsystemen in deze jurisdicties grote overeenkomsten vertonen met het Neder-
landse belastingrecht. De oorzaak hiervan ligt in de Duitse bezetting tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Zowel in Oostenrijk (als integraal deel van het Duitse Rijk) als
in Nederland heeft de bezetter belastingen ingevoerd die hun oorsprong vonden in
het vooroorlogse Duitse belastingsysteem. Na de oorlog hebben Nederland en Oos-
tenrijk afstand genomen van bepaalde elementen van dit bezettingsrecht, maar gro-
te delen van het door de Duitsers ingevoerde recht zijn onveranderd overgenomen in
hun eigen belastingsystemen. Inde afgelopen zesdecennia heeftdit recht zich in alle
drie de staten onalhankelijk van elkaar ontwikkeld, maar de grondslagen van de be-
lastingsystemen in deze drie landen zijn zeer vergelijkbaar gebleven.18 In contrast
tot de vergelijkbaarheid van het Nederlandse en het Duitse en Oostenrijkse belas-
tingrecht, hebben het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten sterk van het Ne-
derlandse recht afwijkende heffingsstelsels. De keuze om het Nederlandse beleg-
gingsbegrip met het beleggingsbegrip in deze jurisdicties te vergelijken, is in eerste
instantie gemaaktom te onderzoeken ofde beleggingsproblematiek specifiek is voor
een op het bronnenstelsel gebaseerde inkomstenbelasting, of dit vraagstuk ook in
andere stelsels speelt. In het Verenigd Koninkrijk kent men een op verschillende
'schedules' gebaseerde inkomstenbelasting. terwijl in de Verenigde Staten een vorm
van vermogenswinstbelasting wordt geheven. In dit onderzoek is niet gekozen voor
een opzet waarbij de belastingsystemen in de vier buitenlandse jurisdicties uitvoerig

18.   De vergelijkbaarheid van het Nederlandse en het Duitse en Oostenrijkse belastingrecht is onder-
werp geweest van mijn onderzoek in het kader van een Marie Curie fellowship aan het Depart-
ment of Austrian and International Tax Law of the Vienna University of Economics and Business
Administration in de periode maart t/m augustus 2003 en een vervolgonderzoek in de periode
januari t/m mei 2006.
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worden beschreven, alvorens deze met het Nederlandse belastingstelsel te vergelij-
ken. Op het moment dat uit de uitgebreide literatuurstudie bleek dat een vergelij-
king met 66n of meerdere van de buitenlandse rechtsstelsels op detailniveau moge-
lijk was, is deze vergelijking in het onderzoek verwerkt. In dit onderzoek is dus geko-
zen voor een vorm van een functionele rechtsvergelijking waarbij de bepalingen uit
de verschillende rechtsgebieden en rechtsstelsels alleen vanuit de probleemstelling
met elkaar worden vergeleken.19 Op deze wijze zal worden getracht om alternatie-
ven te formuleren voor de domeinspecifieke invulling van het beleggingsbegrip in
het Nederlandse belastingsysteem.

in concreto ziet de invulling van dit onderzoek er als volgt uit. In het eerste deel wordt

het belang van hetbeleggende individu in de directe belastingen geanalyseerd. Daar-
bij wordt een onderscheid gemaakt tussen de functie van het beleggingsbegrip bij de
afbakening van de verschillende inkomenscategorieen in de inkomstenbelasting in
hoofdstuk 2 en het beleggingsbegrip in de concrete norm in hoofdstuk 3. Doel van
het tweede hoofdstuk is om te onderzoeken of er binnen de inkomstenbelasting als

geheel een vermogenssfeer kan worden afgebakend. Deze vraag dient te worden ge-
steld aangezien de heffing van de inkomstenbelasting in essentie aansluit bij de
voordelendienatuurlijke personen uithet ter beschikking stellen vande in hun bezit
zijnde productiefactoren genieten. terwijl in de praktijk het formuleren van een af-
gebakende heffing op kapitaalopbrengsten moeilijk vorm te geven lijkt.

Desalniettemin is een deel van de Nederlandse wetgeving rondom deze vermogens-
sfeer opgebouwd. In hoofdstuk 3 worden deze regelingen waarin de wetgever naar
het beleggende individu verwijst, besproken en geanalyseerd. In dit hoofdstuk wordt
bijvoorbeeld aandacht besteed aan het beleggingsbegrip in de herinvesteringsreser-
ve en komt het beleggingsbegrip in de diverse regelingen in box 3 aan de orde.

20

In het tweede deel van dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de vormgeving en
afbakening van de beleggingsfaciliteiten voor lichamen in de vennootschapsbelas-
ting. In hoofdstuk 4 worden in de eerste plaats de inhoud en functie van het beleg-

gingsbegrip in de regelingen voor de fiscale en vrijgestelde beleggingsinstelling be-
sproken.21 Deze beide regelingen zijn rondom het beleggingsbegrip vormgegeven.

Alleen als een lichaam beleggingsactiviteiten verricht, kan het een beroep doen op

19.    Zie voor een nadere methodologische beschrijving van het functionele rechtsvergelijkende on-
derzoek Pintens 1998. pagina 85.

20.   De herinvesteringsreserve wordt in dit hoofdstuk behandeld omdat de wetgever het beleggings-

begrip gebruikt om de herinvesteringsreserve inhoudelijk te beperken. Systematisch gezien past

deze functie van het beleggingsbegrip niet binnen het kader van het tweede deel of derde deel

van dir onderzoek. In deze delen staan namelijk de beleggingsfaciliteiten voor lichamen, de afba-

kening van de winstsfeer van lichamenen hetconsolideren van vermogens centraal. Deze samen-

hang in de tweede laatste delen is bijvoorbeeld ook de reden van het feit artikel 4.13 en artikel
4.14 Wet 18 2001 in hoofdstuk 5 worden behandeld. De wetgever laat de vraag of er een aanmer-

kelijkbelangheffing aan de orde kan komen. afhangen van de vraag of de belastingplichtige een
aanmerkelijk belang in een beleggend lichaam aanhoud[.De behandeling van deze regelingen

past daarom niet in hoofdstuk 2 of 3
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toepassing van len van de wettelijke beleggingsfaciliteiten. Omdat de mobiliteit van
beleggingsvermogen sterk is toegenomen, heeft de wetgever daarnaast regels inge-
voerd die tot doel hebben de beleggingsfaciliteiten in Nederland te ondersteunen.
Deze steunbepalingen beogen in essentie de mobiliteit van de kapitaalstromen aan
banden te leggen. In hoofdstuk 5 worden deze met de beleggingsfaciliteiten samen-
hangende bepalingen besproken en geanalyseerd. Gezien het 'beperkende' karakter
van deze regelingen worden de relevante onderdelen van het EG-recht en internatio-
nale belastingrecht uitdrukkeluk bu de toetsing betrokken.

In het derde ded worden de overige regelingen besproken waarin de wetgever ver-
wijst naar het beleggende lichaam. In eerste instantie komen in hoofdstuk 6 de rege-
lingen aan de orde waarmee de wetgever de winstsfeer van lichamen wil afbakenen.
Anders dan bij natuurlijke personen kijkt de wetgever daarbij niet per definitie naar
de activiteiten die in een bepaald lichaam worden verricht. In diverse regelingen
kiest de wetgever ervoor om de winstsfeer door middel van een activatoets indirect
in te vullen. Bij een dergelijk toets worden de activiteiten dus afgeleid uit de samen-
stellingvan het vermogen van het lichaam. In hoofdstuk 6 komen beide afbakenings-
methoden aan de orde. In het eerste deel wordt de afl)akening door middel van een
activiteitentoets besproken en geanalyseerd en in het tweede deel komt de activa-
toets aan de orde.22 Bij het onderzoek naar de effectiviteit van deze normen wordt in
hoofdstuk 6 niet alleen naar andere rechtsstelsels gekeken, maar wordt tevens on-
derzocht hoe de winstsfeer in de relevante onderdelen van het internationale belas-
tingrecht en het EG-recht door middel van het beleggingsbegrip wordt afgebakend.
Ten aanzien van het internationale belastingrecht heeft dat geresulteerd in een para-
graaf over de limitation of benefits-clausule in het belastingverdrag tussen de V.S. en
Nederland.23

In hoofdstuk 7 ga ik vervolgens in op de bepalingen in de vennootschapsbelasting
die het samenvoegen van vermogens van verschillende lichamen regelen. In alle re-
gelingen die worden besproken, gebruikt de wetgever het beleggingsbegrip om de
wijze waarop de vermogens worden samengevoegd te beinvioeden. Om dit specifie-
ke gemeenschappelijke element uit deze verschillende regelingen te benadrukken,
spreek ik in hoofdstuk 7 over consolidatiebepalingen. In dit hoofdstuk komt de in-
houd en functie van het beleggingsbegrip in de deelnemingsvrijstelling, de fusiefaci-
liteiten. het fiscale eenheidsregime en de verliesverrekeningsregelingen aandeorde.

21.     In dit onderzoek is het wetsvoorstel Vrijgestelde beleggingsinstellingen ( Kamerstuk 30533) ver-
werkt tor en met de memorie van antwoord van 1  mei 2007.

22.    Doordat de wetgever bij de regels die de handel in verliesvennootschappen moeten tegengaan
van een activiteitentoets is overgegaan naar een activatoets heeft dat tot gevolg dat artikel 20.
vijfde lid, Wet Vpb 1969 (oud) en artikel 20a Wet Vpb 1969 in respectievelijk § 6.2.6 en 6.3.2. aan
de orde komen.

23. Andere onderwerpen uit het internationale belastingrecht waar het beleggingsbegrip als resul-
tante van het ondernemingsbegrip wordt gebruikt. dragen niet bij aan de beantwoording van
mijn probleemstelling en worden derhalve in dit proefschrift niet beschreven. Daarbij kan men
denken aan de behandeling van passieve financiering vaste inrichtingen en transfer pricingvraag-
stukken. Ook een rechtsvergelijking naar CFC-wetgeving in de diverse staten wordt met als zoda-
nig in dir onderzoek gebruikt.
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Verantwoording van de opzet lA

In het afsluitende, achtste, hoofdstuk staat het formuleren van alternatieven zelf
centraal. Mocht uit de analyse van het positieve recht blijken dat de wetgever zijn ei-
gen doelstellingen niet heeft bereikt, dan zal in hoofdstuk 8 worden onderzocht op
welke wijze de wetgever dit weI zou kunnen doen. Daartoe wordt het hierboven ge-
formuleerde toetsingskader uitgewerkt en worden oplossingen en oplossingsrich-

tingen die uit de verschillende deelonderzoeken naar voren zijn gekomen. ge'inte-

greerd en waar mogelijk in het bestaande belastingsysteem ingepast.

9



HOOFDSTUK 2

De functie van het
beleggingsbegrip binnen het
systeem van de
inkomstenbelasting

2.1         Algemeen

Het belang van het beleggingsbegrip voor het systeem van de inkomstenbelasting
moet worden gevonden in het feit dat de wetgever de draagkracht die voortkomt uit
de verschillende inkomenscategorieen verschillend wil belasten. Ondanks dat bij de
invoering van de Wet IB 2001 is gekozen voor een analytisch heffingssysteem, is
nauwelijks op de achtergronden van de onderliggende keuzes ingegaan. Voor rege-
ring en parlement leek de invoering van het boxensysteem feitelijk niet meer dan
een voortzetting van een bestaande situatie. Om de keuzes die aan het huidige inko-
mensbegrip ten grondslag liggen te kunnen overzien. is de ontwikkeling van het in-
komensbegrip in § 2.2. beschreven.

De keuze voor een boxensysteem heeft het karakter van het inkomensbegrip veran-
derd. Niet langer was een overkoepelend inkomensconcept noodzakelijk, maar kon
de wetgever het inkomen per box en waar nodig per inkomenscategorie afzonderlijk
wettelijk bepalen. ledere box heeft zodoende een eigen inkomensbegrip gekregen.
Vanuit deze ontwikkeling bezien, is het logisch dat het noodzakelijk is om de functie
van het beleggingsbegrip voor ieder van deze boxen afzonderlijk te bespreken. In
§ 2.3 t/m 2 .5 komt daarom de functie van het beleggingsbegrip bij de afbakening van
achtereenvolgens box 1,2 en 3 aan de orde.

2.2             De ontwikkeling van het inkomensbegrip in Nederland

De eerste wettelijke regeling in Nederland waarbij voor het object van heffing werd
aangesloten bij het inkomen van natuurlijk personen,  was de Wet op de Vermogens-
belasting 1892. In deze regeling werd niet het werkelijk genoten inkomen belast,
maar vormde het inkomen een afgeleide van de waarde van het vermogen van belas-

tingplichtigen. ledere belastingplichtige werd belast voor een forfaitair rendement
van 4% van de waarde van het vermogen. Voordien bestond in Nederland een

11
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systeem van objectheffingen als patent- en zegelrechten.1 De overgang naar een
subjectieve heffing als de inkomstenbelasting was in de 19e eeuw lange tijd politiek
omstreden. De verklaring voor de uiteindelijke invoering van een inkomstenbelas-
ting moet dan ook niet worden gezocht in de theoretische superioriteit van een in-
komstenbelasting, maar is vooral te verklaren door de politieke wens om het patent-
recht af te schaffen. De vermogens- en de bedrijfsbelasting zou namelijk gezamenlijk
voldoende opbrengsten genereren om de meest bekritiseerde heffingen af te schaf-
fen2 en bood anderzijds tevens de mogelijkheid het belastingstelsel te subjective-
ren.3 Minister Pierson koos in 1892 niet voor de invoering van 66n heffing naar het
inkomen, zoals die bijvoorbeeld in de Duitse Staten gangbaar was, maar voerde een
gesplitste inkomstenbelasting in. Burgers zouden worden getroffen door een combi-
natie van een zelfstandige vermogensbelasting en een bedrijfs- en beroepsbelasting.
Pierson wilde zo voorkomen dat de belastingdienst zou worden opgezadeld met een
heffing waarvoor deze noch was ingericht, noch voldoende controlemiddelen had.4
Bij een gesplitste inkomstenbelasting zouden deze problemen niet optreden. De ge-
gevens over het individuele vermogensbezit waren door het heffen van successie-
recht al grotendeels bekend bij de belastingdienst. Daarnaast werd de bedrijfsbelas-
ting zo vorm gegeven dat zij qua object feitelijk een gedeeltelijke voortzetting vorm-
de van het patentrecht. Evenals voor het patentrecht werden de bedrijven belast
voor hun werkelijk genoten winst. Pierson had zodoende een particle inkomstenbe-
lasting ontworpen op grond waarvan alleen die delen van het inkomen werden be-
last, die door de uitvoerende macht konden worden vastgesteld en gecontroleerd.
Anders dan in bijvoorbeeld Duitsland of Groot-Brittannie lagen niet zwaarwegende
theoretische overwegingen of maatschappelijke ontwikkelingens aan het Neder-
landse inkomensbegrip ten grondslag, maar zuiver pragmatisme.

1. Deze objectheffingen kunnen als restant van de Franse traditie worden gezien.
2.     Kamersrukken U 1891-1892,125, nr. 3. pagina 6-7.
3.      Zie nader de voordelen die Pierson in de memorie van antwoord naar voren brengt bij de verde-

diging van een persoonlijke belasting. Hij noemt daar o.a. de mogelijkheid rekening te houden
met de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige, de afl)akening van het belasting-
territorium en de mogelijke progressie binnen een persoonlijke belasting. Kamerstukken // 1891-
1892,125, nr. 7. pagina 48.

4.     Zie Kamerstukken H 1891-1892.125, nr. 3, pagina 8 (1.k.). Het belangdat de minister hechtte aan
de uitvoerbaarheid van een inkomstenbelasting wordtonderstreeptdoorde mislukte introductie
van een inkomstenbelasting in Pruisen in 1812. De effectiviteit van een heffing naar het inkomen
is namelijk in belangrijke mateafhankelijk van de informatiedie bij de uitvoerende macht bekend
is. Aangezien Pruisen ten tijde van de invoering van de inkomstenbelasting voor een groot deel
door Napoleon was bezet en de overheid voor het overige onvoldoende was georganiseerd werd

de inkomstenbelasting in 1820 in Pruisen vervangen door een forfaitaire 'Klassensteuer'. Zie na-
der GroBfeld 1981, pagina 34 en Franke 1981. pagina 11.

5.       De oudste inkomstenbelasting in het V.K. van 1799 was een reactie van de Engelse overheid opde
Napoleontische oorlogen. Tot 1842 was de inkomstenbelasting in Groot-Brittannie een zuivere
oorlogsbelasting. Vanaf 1803 werd voordeze heffing het inkomen opgedeeld in vijf verschillende
bronnen. Alleen het inkomen uit deze bronnen was belastbaar. De burgers moesten voor ieder
van deze bronnen afzonderlijk aangifte doen en werden vervolgens op grond van verschillende
'schedules' belast. De effectiviteit van de inkomstenbelasting werd nog eens verhoogd door het
feit dat de Engelse regering bronbelastingen invoerde voor bijvoorbeeld interesten. huren en  -*
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Pas met de invoering van de Wet IB 1914 is men in Nederland een belasting gaan hef-
fen die tot doel had om het gehele inkomen te omvatten. Om het inkomen te bepa-
len. werd in de Wet IB 1914 een bronnenstelsel geintroduceerd.6 Door het inkomen
onder te verdelen aan de hand van de verschillende bronnen waaruit het inkomen
voortvloeide, wilde de wetgever bereiken dat in de synthetisch vormgegeven inkom-
stenbelasting tot uitdrukking kwam dat verschillende soorten inkomen in verschil-
lende mate bijdroegen aan de draagkracht van de belastingplichtigen.7 Daarmee wil-
de de wetgever bereiken dat vermogensinkomsten zwaarder werden belast dan de
andere vormen van inkomen. Vermogen had volgens de regering namelijk de eigen-
schap om zonder aanvullende investering of activiteit meerdere malen inkomsten
voort te kunnen brengen. Dit permanente karakter van het vermogen was voldoende
reden om niet alleen de opbrengsten in een inkomstenbelasting te betrekken, maar
tevens het vermogensbezit tot basis voor een zelfstandige vermogensbelasting te
maken. Hierdoor werden de vermogensopbrengsten dubbel en dus effectief zwaar-
der belast dan de inkomsten uit arbeid of winst uit onderneming.8 Daarnaast was de
ondernemer volgens de wetgever niet in staat de hele ondernemingswinst vrij te be-
steden. Een deel van zijn winst moest hij kunnen gebruiken om te investeren, opdat
de continurteit van zijn onderneming kon worden gegarandeerd. Ondernemings-
winsten werden om die reden minder zwaar belast dan inkomen uit andere bron-
nen.9

-*     lonen. Zie nader GroBfeld 1981, pagina 8 en Holmespagina 154. Vergelijkbaar warende motieven
voor de invoering van een inkomstenbelasting in het Koninkrijk Pruisen. Ook deze staat leed on-

derde oorlog met Napoleon en voerde in navolging van Groot-Brittannie in 1812 een inkomsten-

belastingin. Hetbeoogde succesbleef uiten hetmiddel werd pas in 1891 opnieuw geintroduceerd.
Ditmaal werd de inkomstenbelasting niet ingevoerd als reactie op een dreiging van buitenaf,
maar was het een directgevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen in Pruisen. Doorde ver-

dergaande industrialisatie en verstedelijking was de overheid gedwongen tot een verbreding van
haar takenpakket. Bij een dergelijke veranderde staatsinrichting paste het oude nachtwakercon-
cept waar belastingen een tegenprestatie vormden voor overheidsprestaties niet meer. De invoe-

ring van een inkomstenbelasting werd in Pruisen politiek dan ook grotendeels verklaard vanuit
een wens naar rechtvaardigheid en gelijkheid. Het object van de inkomstenbelasting werd im-
mers bepaald door de individuele 'ability to pay taxes' op basis van het werkelijk genoten inko-

men. Anders dan in de bestaande objectieve heffingen (als verbruiksbelastingen en zegelrechten)

speelde de draagkracht van de burgers een belangrijke rol bij de heffing van inkomstenbelasting.
Zie hierover WB 1931 pagina 61, Adriani 194811 pagina 275-276, Franke 1981 pagina 20 en Tipke

2003 pagina 627.
6,      In de wet werden onderscheiden (1) opbrengsten uit onroerende goederen; (2) opbrengsten uit

roerende goederen; (3) opbrengsten uit onderneming: en (4) opbrengsten uit arbeid alsmede

rechten op periodieke uitkeringen.
7.      Zie in dat kaderde opmerkingen van de minister in Kamerstukken // 1913-1914,44, nr. 1 pagina 2

(1.k.).

8.      In de memorie van toelichting merkte de ministerhieroverop: 'Vermogen is naarzijn aard, eene

duurzame, den personen overlevende bron van inkomen, terwijl arbeid en de verdere bronnen

van inkomen uiterlijk bij het overlijden van den persoon ophouden te bestaan.' Zie Kamerstukken

1/1911-1912,144, nr. 3 pagina 14 (r.k.).
9.      Zie in deze zin opmerkingen in het voorlopig verslag Kamerstukken H 1911-1912.144 nr. 6. pagi-

na 51 (1.k.).
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Ondanks aanzienlijke verschillen tussen de bronnen koos de wetgever voor een syn-
thetische inkomstenbelasting. De politiek had namelijk de wens geuit om het inko-
men te belasten volgens de regel: lene heffing. 66ne progressie. 6/n aanslag'.10

Tijdensdeparlementaire behandeling van de Wet IB 1914 is nauwelijksaandacht be-
steed aan het inkomensbegrip. De discussie ging vooral over de keuze voor het zoge-
noemde bronnenfictiestelsel om de draagkracht van belastingplichtigen te benade-
ren.11 Binnen een bronnenfictiestelsel wordt alleen het inkomen belast, dat wordt
genoten uit die bronnen die bij aanvang van het fiscale jaar in het bezit zijn van de
belastingplichtige. Hetinkomen voor het lopende jaar werd voorde Wet IB 1914 ver-
volgens fictief gesteld op het werkelijke inkomen uit deze bron van het voorgaande
jaar. Doel van deze methodiek was om enerzijds de heffing te laten aansluiten bij de
werkelijk genoten inkomsten zoals die na afloop van een jaar konden worden be-
paald en aan de andere kant de belasting meteen op de werkelijke inkomsten te la-
ten drukken. Om dit stelsel werkbaar te houden, introduceerde de wetgever een sy-
steem van in elkaar grijpende ficties. Desalniettemin kon het inkomen onbelast blij-
ven als het voortvloeide uit een bron die gedurende het lopende belastingiaar werd
aangeschaft en weer werd vervreemd.

Ondanks de aanhoudende kritiek op het bronnenfictiestelsel werd het systeem pas
in 1941 onder druk van de Duitse bezetter vervangen. Pas door de introductie van het
Besluit IB 1941  werd het inkomen niet langer fictief bepaald. maar werd er geheven
over de werkelijk genoten inkomsten. Gezien de Duitse traditie is het niet verwon-
derlijkdat het bronnenstelsel als uitgangspuntbleef gelden voor de bepaling van het
inkomen. Overeenkomstig het Duitse voorbeeld werd het bestaande systeem van
bronnen zelfs uitgebreid. In het Besluit IB 1941 werd zodoendeonderscheid gemaakt
tussen negen inkomenscategorieitn. 12

Begripsmatig was een deel van deze bronnen direct afgeleid uit de Wet IB 1914.13
Maar voor bijvoorbeeld het onderscheid tussen een landbouwbedrijf en een niet-
landbouwbedrijf en de overige inkomsten uit speculatie was de Duitse inkomsten-
belasting maatgevend. Ter verduidelijking van de verhoudingen onder de werking

10. Zie Kamerstukken // 1911-1912.144, nr. 3 pagina 16 (1.k.).
11.   De wetgever wilde qua vormgeving uitdrukkelijk aanslutten bij de inkomstenbelasting van de

staat Pruisen uit 1891. Het opvallende van deze keuze was dat deze wet in Pruisen reeds was ver-
vangen door een reele inkomstenbelasting op het moment dat de Nederlandse regering dit ver-
ouderde concept overnam.

12.   In artikel 5 Besluit IB 1941 werd onderscheid gemaakt tussen (1) winst uit landbouwbedrijf; (2)
winst uit een niet-landbouwbedrijf: (3) winst uiteen zelfstandig beroep; (4) zuivere opbrengst
van dienstbetrekking: (5) andere zuivere opbrengst van arbeid; (6) zuivere opbrengst van goede-
ren: (7) zuivere opbrengst van roerend kapitaal; (8) zuivere inkomsten in de vorm van een pen-
odieke uitkering: (9) zuivere inkomsten uit speculatie. Het onderscheid tussen de winst uit een
landbouwbedrijf en een niet-landbouwbedrijf werd gemaakt ten behoeve van de ondernemings-
belasting (De Nederlandse evenknie van de Duitse Gewerbesteuer). Alleen de winsten uit niet-
landbouwbedrijven werden in deze heffing betrokken.

13.    Zie § 2 van Toelichting en Leidraad bij het Besluit op de Inkomstenbelasting, Beschikking van
29 augustus 1941, no. 178 (verder: Leidraad IB 1941).
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van het Besluit vaardigde de waarnemend secretaris-generaal van Financian de Lei-
draad IB 1941 uit. Deze uitgebreide resolutie moesteen deel van de leemtes opvullen
die de besluitgever had gelaten. Omdat de bepalingen van het Besluit IB 1941 groten-
deels binnen onze belastingsysteem pasten. bleef de heffing van de inkomstenbelas-

ting op grond van deze regeling tot 1964 bestaan. Pas bij de algehele herziening van
het belastingrecht kreeg de inkomstenbelasting wederom een democratische basis.

In het kader van het democratiseringsproces werden de bepalingen die niet bin-
nen de Nederlandse rechtsorde pasten, uit het Besluit geschrapt. Het overgrote deel
van de regelingen uit het Besluit IB 1941 bleef echter onverkort gelden. De regering
bereikte hiermee dat gedurende de jaren van de naoorlogse wederopbouw een ef-
fectieve inkomstenbelasting kon worden geheven.

Dogmatisch bleven door totstandkomingsgeschiedenis van achtereenvolgens de Wet
IB 1914, het Besluit IB 1941 en de Wet IB 1964 de nodige vragen liggen. Met name de
afbakeningsproblemen die waren ontstaan als gevolg van de introductie van een
reele inkomstenbelasting. bleven onopgelost. Niet alleen het onderscheid tussen de
bron en de vrucht was daardoor onbesproken gebleven.14 maar ook ten aanzien van
de afbakening tussen de verschillende bronnen bleven vragen bestaan. Het gevolg
van het onderbelichten van de overgangsproblematiek in het algemeen was dat het
synthetische karakter van de inkomstenbelasting een gegeven was, maar dat voor de
verdeling van het inkomen over de verschillende bronnen geen algemene regels be-
stonden.15 In concrete gevallen was het daarom vaak onduidelijk welke regels. in

welk geval van toepassing waren. De rechter loste dit gebrek op door zich in zijn uit-
spraken strikt te beperken tot het formuleren van een oordeel in het voorliggende
geschil. Op het moment dat de rechtsnorm daarbij onduidelijk was, motiveerde de
rechter zijn oordeel regelmatig met een beroep op de algemene maatschappelijke
opvattingen. Bij de pogingen om de bronafbakeningsproblematiek te systematise-
ren, ziet men in de literatuur regelmatig inspanningen om de achtergronden van het
inkomensbegrip te reconstrueren. Hierbij werd regelmatig teruggegrepen op de er-

varingen in Duitsland. 16

Ondanks de bestaande afbakeningsproblemen werd bij de algehele herziening van
de inkomstenbelasting in het begin van de jaren zestig nauw aangesloten bij het sy-
steem van het Besluit IB 1941. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet IB
1964 is minister Hofstra uitgebreid ingegaan op deze keuze. De belangrijkste over-
weging om aan te blijven sluiten bij het bestaande systeem. was dat de minister geen
zuiver dogmatisch inkomensbegrip aan de nieuwe inkomstenbelasting ten grond-
slag wilde leggen. Volgens hem sloten daarvoor de inkomenstheorieen onvoldoende

aan bij de maatschappelijke opvattingen rondom het inkomen. Daarnaast was vol-

gens de bewindsman het inkomensbegrip in zowel de bronnentheorie, als de perio-
diciteitstheorie te weinig onderscheidend. Het inkomensbegrip zou door dit manco

14. Zie hierover uitgebreid Van Vijfeijken 1992, pagina 65-102.
15. Zie hierover nader Bartel 1969, pagina 72.
16.   Met name Van Dijck's verwijzingen naar het BFH zijn in dit kader noemenswaardig.
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te veel afhankelijk worden van subjectieve inzichten.17 Hij was daarom voorstander
van het praktische, empirische inkomensbegrip dat zich in de loop der tijd had ont-
wikkeld. In zijn visie garandeerde dit grotendeels op de bronnentheorie gebaseerde
inkomensbegrip een evenwichtige heffing naar draagkracht. Tijdens de behandeling
van het wetsvoorstel werd deze pragmatische invulling van het inkomensbegrip ka-
merbreed onderschreven.18

Voorstellen om het bestaande bronnensysteem los te laten en over te gaan op een
vermogenwinstbelasting werden categorisch verworpen.19 Ondanks het feit dat dui-
delijk was dat een scherp onderscheid tussen de inkomenscategorieen inkomen uit
vermogen en winst uit onderneming bij een bronnenstelsel in een gegeven geval on-
mogelijk te maken zou zijn,20 ontbrak de politieke wil het belastingsysteem in zijn
geheel aan te passen.21 De voorkeur van de bewindslieden en een kamermeerder-
heid bleef uitgaan naar het bekende heffingssysteem, waardoor het bronnenstelsel
in aangepaste vorm in stand bleef.22

Gedurende de jaren dat de Wet IB 1964 dienst heeft gedaan, is deze keuze voor 'het
bekende' regelmatig ter discussie gesteld en zijn alternatieven aangedragen. In de Ii-
teratuur zijn naast diverse varianten van een vermogenswinstbelasting onder ande-
re voorstellen gedaan voor een duale inkomstenbelasting en een vermogensaanwas-
belasting.23 Centraal in deze voorstellen stond steeds de behandeling van de vermo-
genswinsten die de belastingplichtige in priv6 realiseert. Ondanks het feit dat deze
voorstellen geen van allen tot wet zijn verheven, was de belastingheffing over ver-
mogensinkomsten wei een belangrijke drijfveer voorde uiteindelijke vervanging van
de Wet IB 1964.24

Op 11 december 1997 kwam het eerste Paarse kabinet(Kok I) meteen nota waarin de
contouren van de nieuwe inkomstenbelasting waren neergelegd. De regering beoog-
de met deze belastingherziening een robuust belastingstelsel met bredere grondsla-
gen en lagere tarieven te creeren. Dit zogenoemde 'Belastingplan 21e eeuw' werd in-
zet van de verkiezingen in het jaar 2000. Onder het kabinet Kok 11 werd de Wet IB
2001 ingevoerd. Deze wetswijziging heeft de inkomstenbelasting ingrijpend veran-
derd. Niet langer werd aan het synthetische stelsel vastgehouden, maar koos de re-
gering voor een inkomstenbelasting met drie boxen, ieder met een eigen tarief. De
inkomstenbelasting is als gevolg van deze stelselwijziging een verzameling van rela-

17. Zie Kamerstukken n 1958-1959.5830. nr. 3, pagina 17 (1.k.).
18. Zie Kamerstukken 111961-1962, 5830, nr. 16. pagina 4 (1.k.).
19. Zie Kamersrukken //. 1961-1962,5830, nr. 16. pagina 4-6.
20.   Zie in deze zin Kamerstukken li 1958-59.5830. nr. 3. pagina 17 (r.k.).
21.    Kamerstukken U 1961-1962,5830, nr. 19, pagina 7-12. Zie voor een nadere analyse van deze par-

lementaire geschiedenis VBW 1998. pagina 27-29.
22.    In de Wet IB 1964 werden vijf bronnen onderscheiden: (1) winst uitonderneming; (2) inkomsten

uit arbeid: (3) inkoms[en uit vermogen: (4) winst uit aanmerkelijk belang en (5) inkomsten uit
periodieke inkomsten en verstrekkingen.

23.    Zie voor een overzicht van deze voorstellen VBW 1998, pagina 31-42.
24.   Zie o.a. Kamerstukken l/ 1998-1999,26 727, nr. 2, pagina 3.
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tief autonome heffingen geworden.25 Hiermee is het uitgangspunt van de inkom-
stenbelasting 'dat iedere gulden inkomen gelO'k is en gelijk moet worden belast' 6 losge-

laten. Een direct gevolg van het analytische karakter van de Wet IB 2001 is dat de
draagkracht per box wordt benaderd en een verliesverrekening tussen de boxen dus
(in beginsel) is uitgesloten.27 De wetgever is niettemin van mening dat met deze wij-
ze van heffen het inkomensbegrip meer in overeenstemming wordt gebracht met de
economische realiteit.28 Het inkomensbegrip in de Wet IB 1964 was door allerlei
constructies zo zeer ondergraven dat een aanpassing van de bestaande wet niet tot
structurele oplossingen zou hebben kunnen leiden.29 In plaats daarvan is er voor ge-

kozen om het heffingsobject van de inkomstenbelasting onder te verdelen in drie
autonome boxen. In de eerste box wordt het inkomen uit werk en woning belast, in
box 2 het inkomen uit aanmerkelijk belang en in box 3 het inkomen uit sparen en be-
leggen.

Vanwege deze boxenstructuur is het noodzakelijk om per box een inkomensbegrip te
formuleren. In box 1 bestaat het belastbare inkomen in de eerste plaats uit de diverse

arbeidsgerelateerde inkomsten (winst uitonderneming inkomsten uit arbeid, resul-
taat uit overige werkzaamheden en inkomsten uit periodieke uitkeringen en ver-
strekkingen) en in de tweede plaats worden in deze box de inkomsten uit de eigen
woning belast. De voordelen uit deze vij f inkomenscategorieen worden voor de be-

paling van het belastbare inkomen uit 'werk en woning' samengeteld. Vervolgens
wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de belasting-
plichtige. Qua vormgeving blijft de wetgever in box 1 dicht bij de opzet van de Wet IB
1964. Daarmee is de overgang naar een boxenstructuur sterk vereenvoudigd, in de
uitvoeringspraktijk kon men namelijk in het overgrote deel van de gevallen de be-
staande begrippen en mechanismen blijven hanteren.

Ditzelfde geldt voor box 2. waarde voordelen uitaanmerkelijk belang warden belast.
Ook deze regeling is voor een belangrijk deel overgenomen uit de Wet IB 1964.30 Zo

worden in deze box zowel de reguliere voordelen uit het (gekwalificeerde) aande-
lenbezit31 als ook de gerealiseerde vermogenswinsten op deze aandelen in de hef-

fing betrokken. Het hybride karakter van het object van box 2 is bepalend voor de op-

25. Vergelijk Stevens 2006, pagina 217.
26.    In deze zin heeft de Raad van State zich uitgelaten over het wetsvoorstel 26727 inzake de Wet IB

2001, zie o.a. Kamerstukken U 1998-1999.26 727, A, pagina 1.6 en 7.
27.    De uitzondering op deze hoofdregel is neergelegd in artikel 4.53 Wet IB 2001.
28. Zie Kamerstukken // 1998-1999,26727, nr. 3, pagina 291.
29.    Binnen het systeem van de Wet IB 1964 waren er teveel mogelijkheden voor belastingplichtigen

om zel f de fiscalebehandeling van hun inkomen te bepalen. Men kan daarbij bijvoorbeeld denken

aan de mogelijkheden van de man-vrouw-firma en de albakening van de bronvoordelen bij be-
leggingsproducten.

30. Vergelijk Rijkers 2006, pagina 493.
31.    Box 2 ziet nietalleenop aandelen, ook winstbewijzen, optiesen andere bewijzen van deelgerech-

tigheid kunnen als een kwali ficerend belang worden aangemerkt.
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zet en vormgeving van Hoofdstuk 4 van de Wet IB 2001. Voor beide soorten voorde-
len zijn eigen afgebakende regelingen in de wet opgenomen.32

Bij de vormgeving van box 3 heeft de wetgever er uitdrukkelijk voor gekozen om
geen aansluiting te zoeken met de regels uit de Wet IB 1964. Anders dan in het ver-
leden wordt niet het reele inkomen uit vermogen in de heffing betrokken, maar
wordt het inkomen indirect afgeleid uit de omvang van het vermogen. Het heffings-
object van box 3 wordt de vermogensrendementsgrondslag genoemd en bestaat uit
het gemiddelde vermogen aan het begin en het einde van het jaar. Hiermee bepaalt
men effectief de vermogensmutatie in een bepaald jaar. De wetgever belast echter
niet deze vermogensmutatie: hij gebruikt het gemiddelde vermogen louter als
grondslag voor de forfaitaire rendementsheffing. Vier procent van deze grondslag
wordt geacht door de belastingplichtige als inkomen uit het vermogen te zijn geno-
ten. Met deze extra stap laat de wetgever het in de economische wetenschap gefor-
muleerde inkomensbegrip los en kiest hij in box 3 voor een fictief inkomensbegrip.
Op grond van deze regeling wordt de draagkracht bepaald aan de hand van de waar-
de van het vermogen aan het begin van het jaar, gecorrigeerd met de helft van de
vermogensmutaties in het lopende kalenderjaar. Als belangrijkste argument voor
deze systematische breuk met het verleden noemt de wetgever dat een inkomens-
begrip dat is gebaseerd op de bronnentheorie of de vermogenswinsttheorie te wei-
nig recht zou doen aan de maatschappelijke opvattingen rondom het inkomen uit
vermogen. De gekozen opzet van box 3 zou die beter benaderen, aangezien de hoog-
te van het forfaitaire rendement overeenkomt met een gemiddeld langjarig rende-
ment op beleggingen.33 In de politiek en de wetenschap zijn diverse stemmen opge-
gaan tegen deze opvatting, maar binnen het politieke speelveld waarin de Wet IB
2001 tot stand is gekomen, hebben deze kritische geluiden nauwelijks meegewo-
gen.

34

De consequentie van de opzet van de Wet IB 2001 is dat een algeheel geldend inko-
mensconcept in de huidige inkomstenbelasting ontbreekt. De wetgever heeft zich
namelijk gericht op de vormgeving van de afzonderlijke boxen en heeft het algehele
raamwerk daarmee op de achtergrond gesteld.35 De verhoudingen binnen de nieuwe
inkomstenbelasting moesten daardoor opnieuw worden geformuleerd. De invulling
van deze grenzen is grotendeels overgelaten aan de uitvoeringspraktijk.

32. Saillant detail binnen het analytische stelsel van de Wet 18 2001 is dat er voor box 2 een inbreuk
isgemaaktop hetgesloten karakter van het boxensysteem. Alleen voor verliezen uitaanmerkelijk
belang is in artikel 4.53 Wet IB 2001 een afzonderlijke boxoverstijgende verliesverrekeningsrege-
ling opgenomen. Zie hierover nader Rijkers 2006, pagina 502-504.

33. Zie overde totstandkomingen motivering van deze regeling Dusarduijn en Gribnau 2006. pagina
515-517.

34. Zie Cnossen 2001, pagina 61 en Dusarduijn en Gribnau 2006, pagina 533-535.
35.  Zie in deze zin Stevens 2006, pagina 217.
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2.3 De afbakening van box 1 door middel van het beleggingsbegrip

Het belang van de juiste kwalificatie van inkomstenbestanddelen is sinds het ont-
staan van de inkomstenbelasting in Nederland van groot belang geweest. Lange tijd
lag de noodzaak daartoe in de toepassing van het bronnenstelsel; sinds de invoering
van de Wet IB 2001 is de boxenindeling daarbij gekomen. Binnen het boxenstelsel is
het voor de wetgever van het grootste belang om het inkomen van belastingplichti-
gen in de juiste box onder te brengen. In box 1 wil de wetgever in beginsel alleen'ac-
tieve' inkomsten belasten.36 In box 2 en box 3 heeft men daarentegen de passievere

vormen van inkomen ondergebracht.37 Door de vormgeving van box 2 wordt het on-
derscheid tussen box 1 en box 2 aan de hand van louter formele criteria gemaakt.38

Alleen als een belastingplichtige aandelen houdt in een bv of lid is van een coOpera-
tieve vereniging en dit belang een bepaalde wettelijke minimumgrens overschrijdt.
worden de voordelen in het aanmerkelijkbelangregime betrokken.

Daar waar de functie van het beleggingsbegrip als gevolg van de rangorderegeling
binnen het geheel van de inkomstenbelasting relatief beperkt is, geldt dat niet voor
box 3. In box 3 worden alle vermogensbestanddelen die op geen andere wijze in box
1  of box 2 zijn belast, alsnog in de heffing betrokken. Als gevolg van deze vangnet-
functie van box 3 is het logisch dat de wetgever de afbakening van box 1 ten opzichte
van box 3 materieel heeft ingevuld. Uitde parlementaire behandeling van de Wet IB
2001 blijkt dat de wetgever daarbij gebruik wil maken van het begrip normaal ver-

mogensbeheer zoals dat onder de Wet IB 1964, en haar voorgangers. is ontwikkeld. De

wetgever wilde zodoende aansluiting zoeken bij de bestaande invulling van het on-
derscheid tussen de winst- en vermogenssfeer.39

De term normaal vermogensbeheer is vanuit het systeem van de inkomstenbelasting
bezien weinig gelukkig gekozen. Valt een activiteit namelijk als normaal vermogens-
beheer te kwalificeren. dan kan geen sprake meer zijn van een onderneming of een
werkzaamheid. Anders dan bij een onderneming of een werkzaamheid staat bij het
normale vermogensbeheer het kapitaalelement op de voorgrond. De verrichte ar-
beid is bij normaal vermogensbeheer minder bepalend voor het karakter van de op-

brengst dan bij een onderneming of een werkzaamheid. Overstijgen de activiteiten
van de belastingplichtige echter de grens van het normale, particuliere vermogens-
beheer, dan worden de opbrengsten in box 1 belast. Binnen box 1 moet dan vervol-

36. Voor inkomsten uit eigen woning is uit instrumentalistische overwegingen een inbreuk op deze

hoofdregel gemaakt.
37. Ten aanzien van box 2 moet daarbij worden opgemerkt dat het passievere karakter voornamelijk

samenhangt metde formele karakter van de minimum bezitseis. Voor toepassing van box 2 is het
irrelevant welke activiteit door het lichaam waarin het aanmerkelijkbelang wordt gehouden,
wordt verricht.

38. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een belang van meer dan 5% in een beleggingslichaam als

aanmerkelijk belang wordt aangemerkt, terwijl dit lichaam geen materiele ondernemingsactivi-
teit ontplooit.

39.    Doordat de wergever in artikel 3.95 Wet 18 2001 voor de bepaling van het resultaat uit overige

werkzaamheden (deels) aansluiting heeft gezocht bij totaalwinstregels kan de bron resultaat uit

overige werkzaamheden als onderdeel van de winstsfeer worden gezien.
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gens nog worden bepaald of de opbrengsten als winst uit onderneming of als re-
sultaat uit overige werkzaamheden dienen te worden aangemerkt. Daarvoor moet
dan worden beoordeeld of sprake is van een ondernemingsactiviteit.40 Gezien de
structuur van de wet ligt deze manier van toetsen helemaal niet voor de hand. Het
zou op basis van de wettelijke rangorderegeling logischer zijn geweest te toetsen aan
het bedrijIsmatige vermogensbeheer. In oudere jurisprudentie is deze manier van
toetsen incidenteel ook terug te vinden.41 In de uitspraken van jongere datum wordt
echter alleen maar gekeken naar het normale vermogensbeheer. Dit heeft enkele be-
langrijke voordelen. Met de toetsing aan het normale vermogensbeheer wordt de
vermogenssfeer in 66n keer afgebakend van de winstsfeer. Bij zowel winst uit onder-
neming als resultaat uit overige werkzaamheden zijn de verrichte werkzaamheden
bepalend voor de kwalificatie van het inkomen. Door uit te gaan van het normale
vermogensbeheer kiest de rechter voor het aanleggen van een ondergrens. Over-
schrijden de activiteiten die ondergrens. dan is hetin ieder geval geen belegging. Zou
men de bronvolgorde strikt aanhouden en het bedrij fsmatige vermogensbeheer cen-
traal stellen, dan zou men deze conclusie niet ineens kunnen trekken. Bij de toetsing
aan het bedrijfsmatige vermogensbeheer zou dan alleen de ondernemingssfeer van
de vermogenssfeer worden afgebakend. De grens met het resultaat uit overige werk-
zaamheden zou daarmee nog onbesproken zijn. Daartoe zou men bij alle niet be-
drij fsmatige activiteiten vervolgens moeten gaan toetsen of het normale vermogens-
beheer zou zijn overtroffen. Pas dan zou men de activiteiten als overige werkzaam-
heden of bij normaal vermogensbeheer als beleggershandelingen kunnen kwalifice-
ren. Het lijkt alsof de rechter consequent gebruik maakt van de norm van het
normale vermogensbeheer om deze dubbele afl)akening te vermijden.

Naast dit systematische manco aan het begrip normaal vermogensbeheer heeft Van
Dijck in zijn Weekbladartikel uit 197642 aangetoond dat grote onduidelijk bestaat
over zowel de invulling van hetgeen'normaal' is voor een belegger, als ook wat onder
'vermogensbeheer' moet worden verstaan. De invulling van beide begrippen is na-
melijk afhankelijk van het perspectief waarmee de begrippen worden benaderd. Zo
kan men bij de uitleg van het begrip normaal vermogensbeheer kiezen voor de in-
valshoek van een particuliere belegger. Een gevolg hiervan is dat men alle activitei-
ten waarmee veranderingen worden aangebracht in de samenstelling van het ver-
mogen, ongeacht de aard en omvang van de werkzaamheden, als normaal vermo-
gensbeheer zal wmen zien. Immers, een normale belegger zal deze activiteiten ook
moeten verrichten. Laat men aard en omvang van de werkzaamheden weI meewe-
gen in het oordeel over het normale vermogensbeheer, dan zal de uitkomst logi-
scherwijze anders uitvallen. Verandert namelijk het perspectief van normaal beleg-
gen naar bijvoorbeeld ondernemingsgewijs beleggen, dan zullen aard en omvang

40. Zie uitgebreid Vakstudie IB 1964, artikel 6 onderdeel 3. m.b.t. het ondernemerschap van dediver-
se 'beroepsgroepen'.

41.   Zie RvB Amsterdam op 26 september 1936. Maandblad Belastingrecht jaargang 5, nr. 17 alwaar
de rechter bij de materiele toetsing van de werkzaamheden van belanghebbende oordeelde dat
deze'op zodanige wijze zijn arbeidskracht, zijn kapitaal en de gelden van derden had samenge-
voegd, dat er sprake was van een onderneming'

42. Van Duck 1976. pagina 141-155.
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van de werkzaamheden in de regel veranderen. Betrekt men op deze wijze het oog-
merk van de belastingplichtige bij de fiscale kwalificatie dan kan men eveneens een
onderscheid aanbrengen tussen een belegger en een speculant.43

Eenzelfde gevolg treedt op als men de activiteiten van een beursgenoteerde fisca-

le beleggingstelling als uitgangspunt bij de invulling van het normale vermogensbe-
heer kiest. De beleggingsactiviteiten van een dergelijk fonds zullen natuurlijk ver-
schillen van die van een particuliere belegger.

Gegeven deze gemankeerde afbakeningsmethodiek is de volgende vraag nog onbe-
antwoord gebleven: Wanneer belegt een individu en wanneer overschrijdt hij de
grens in de richting van een onderneming of een werkzaamheid? In de volgende
twee paragrafen wordt achtereenvolgens op deze deelvragen ingegaan.

2.3.1 Belegger ofondernemer7

Binnen de inkomstenbelasting heeft de wetgever van oudsher steeds de ondernemer
als uitgangspunt van de heffing gekozen. In de eerste helft van de 20e eeuw wilde de

wetgever hiermee vooral bereiken dat het vermogen en het inkomen uit vermogen
zwaarder belast zouden worden dan het inkomen uit de andere bronnen.44 Na de
Tweede Wereldoorlog verschoof het belang van deze bijzondere behandeling naar
het zo effectief mogelijk stimuleren van het ondernemerschap. Bedrijvigheid is im-
mers een voorwaarde voor economische groei. Om het ondernemerschap te stimu-
leren, heeft de wetgever daarom een groot aantal ondernemingsfaciliteiten in de be-
lastingwetgeving opgenomen.

Sinds de Wet IB 1914 ligt de noodzaak tot het maken van een onderscheid tussen de
verschillende bronnen van inkomen vast in een wettelijke rangorderegeling. De on-
derneming neemt van oudsher een centrale plaats in binnen de rangorderegeling.
Hierdoor moet zowel bij de toerekening van inkomens- als vermogensbestanddelen
eerst worden getoetst of deze binnen de ondernemingssfeer thuis horen. Voor de
Wet IB 2001 volgt dit direct uit artikel 2.14, eerste lid, Wet IB 2001.45 Als gevolg van

deze centrale functie van de onderneming in het systeem van de inkomstenbelasting
moet deondernemingssfeer ten opzichte van alle andere inkomenscategorieen wor-
den afgebakend.

43.    Indeze zin Van Dijck 1976, pagina 147. Hetonderscheid tusseneen beleggeren een speculant was
tot aan de invoering van de Wer 18 2001 van belang bij de vraag of sprake was van een bron van

inkomen. Speculatievoordelen bleven tot aan de 2001 buiten de heffing. Sinds de invoering van
de Wet IB 2001 worden speculatievoordelen fictie f in box 3 betrokken.

44.    Dit werd bereiktdooreencombinatie vande heffing van inkomstenbelastingoverdeopbrengsten
uit het vermogen en een vermogensbelasting dat het vermogen sec belast.

45.    Ondanks het feit dat in artikel 2.14, eerste lid. Wet IB 2001 alleen over inkomsten wordt gespro-

ken geldt de dwingende bronvolgorde evenzeer voor de toerekening van vermogensbestandde-
len. De bronvolgorde volgt bij de vermogensetikettering weliswaar nier direct uit de wet, maar
komt tot stand door toepassing van de totaa Iwinstregels binnen de winst- en resultaatsfeer. Zie

nader Van Dijck en Meussen 2003, pagina 22.
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Bekijkt men dit onderscheid tussen de verschillende vormen van inkomen vanuit
een economisch perspectief. dan valt vooral op dat, met uitzondering van winst. alle
vormen van inkomen een vergoeding vormen voor het ter beschikking stellen van
slechts tan productiefactor. Zo is loon voor een werknemer de vergoeding voor de
verrichte arbeid en vormen dividend. interest en capital gains vergoedingen voor
een belegger of een aanmerkelijkbelanghouder voor het door hen ter beschikking
gestelde kapitaal. Typerend voor een ondernemer is dat de winst een vergoeding is
voor het feit dat hij de productiefactoren arbeid en kapitaal risicovol combineert.

De inkomstenbelasting volgt in beginsel deze vergoedingen voor de productiefacto-
ren. Het is dan ook logisch verklaarbaar dat een onderneming fiscaal meestal wordt
gedefinieerd als 'een organisatie van arbeid en kapitaal, gevormd en instandgehou-
den met het oogmerk winst te behalen'.46 Dit ondernemingsbegrip heeft voor de
heffing van de inkomstenbelasting geen zelfstandige betekenis. het dient slechts ter
kwalificatie van de bron. In de inkomstenbelasting wordt namelijk niet de bron - de
onderneming - belast, maar het individu die winst uit deze onderneming geniet.
Daartoe moet dus vast komen te staan dat het inkomen uit de onderneming als winst
kan worden aangemerkt en dat de winst aan de belastingplichtige kan worden toe-
gerekend. In dit kader wordt in Nederland een uitdrukkelijk onderscheid aange-
bracht tussen de objectieve en de subjectieve onderneming. in de rest van deze pa-
ragraafwordt dit onderscheid tussen de objectieve en subjectieve onderneming aan-
gehouden bij de beschrijving van het onderscheid tussen ondernemen en beleggen.

2.3.1.1 De objectieve onderneming

Voordat inkomstenbestanddelen als winst uit onderneming kunnen worden gekwa-
lificeerd, moet vaststaan dat een objectieve onderneming wordt gedreven. Het be-
lang van deze kwalificatie ligt vooral in de diverse ondernemingsfaciliteiten. De om-
vang van de faciliteiten wordt namelijk in veel gevallen gerelateerd aan de objectieve
onderneming. Zo is de investeringsaftrek afhankelijk van de investeringen en desin-
vesteringen die plaatsvinden in een objectieve onderneming en wordt de onderne-
mersaftrek van artikel 3.74 Wet IB 2001 bepaald door de hoogte van de onderne-
mingswinst.

De inhoud van het objectieve ondernemingsbegrip is in de jurisprudentie en lite-
ratuur ontwikkeld. In het overgrote deel van de gevallen verloopt deze kwalificatie
probleemloos, het is namelijk bijvoorbeeld direct duidelijk dat een industriele on-
derneming of een handelsbedrij f de belichaming van een objectieve onderneming
vormen. Om die reden heeft de wetgever ook afgezien van het formuleren van een
wettelijk ondernemingsbegrip. In de parlementaire behandeling van de Wet op de
Bedrij fsbelasting 1893 beantwoordde de minister de vraag waarom was afgezien van
een wettelijke definitie van een onderneming als volgt: 47

46.   Stevens 2001. pagina 147.
47.   Sprenger van Eyk 1894, pagina 51.
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'dat dit onmadzaam zou zijn en tevens overbodig. Bij de Bankwet 1863 is geen definitie

gegeven van een bankbijet, hetgeen nooit eenig nadee/ heeft teweeggebracht. ik acht het

opnemen van definitien bedenketijk'.

Hiermee bracht de bewindsman een typisch Nederlandse rechtstraditie helder on-
der woorden. De wetgever ziet daarbij zoveel mogelijk af van het definieren van be-

grippen en laat de bepaling van de inhoud van deze begrippen over aan het maat-
schappelijke krachtenveld. Dit zorgt voor een flexibel wettelijk systeem waarbinnen
ruimte bestaat voor maatschappelijke ontwikkelingen. Aan de andere kant levert
deze wijze van omkaderen van begrippen een bepaalde mate van rechtsonzekerheid

op. Ten aanzien van hetondernemingsbegrip in de inkomstenbelasting isde houding
van de wetgever in ruim een eeuw onveranderd gebleven en is het ondernemingsbe-
grip nog steeds een open norm. De rechter heeft dit begrip ingevuld door een aantal
relevante feiten en omstandigheden te formuleren, waarmee in iedere afzonderlijke
situatie wordt onderzocht of de activiteiten van de belastingplichtige als een onder-

neming kunnen worden getypeerd. In de meest gangbare definitie van de objectieve
onderneming ziet men de belangrijkste elementen van de onderneming terugko-
men. Essers omschrijft de objectieve onderneming als 'zelfstandig duurzaam. bedoel-

de activiteiten, gericht op een risicodragende deelneming aan het economische ver-
keer'.48 De elementen van deze definitie zijn ontwikkeld bij de a fbakening van de on-

dernemingssfeer ten opzichte van de andere bronnen. Zo moet de objectieve onder-

neming worden onderscheiden van de meer arbeidsgerelateerde inkomsten als loon
en resultaat uit overige werkzaamheden. Daarnaast wordt de onderneming afgeba-
kend ten opzichte van de kapitaalgedomineerde inkomsten, zoals die in box 3 zijn

ondergebracht.

Het onderscheid tussen de objectieve onderneming en de inkomsten uit dienstbe-
trekking kan in de meeste gevallen worden gemaakt aan de hand van het zelfstan-

digheidscriterium. Kenmerkend voor ondernemingsactiviteiten is immers dat deze
voor eigen rekening en risico worden verricht. Ontbreekt deze zel fstandigheid dan is
in de regel sprake van een gezagsverhouding in de zin van het BW.49 Omdat deze af-

bakening praktisch van groot belang is, hebben de belastingdienst en de Uitvoe-

ringsinstellingen de zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie (verder: VAR) ontwik-
keld.50 Met deze VAR kan op voorhand een zekere mate van zekerheid worden ver-
leend over de kwalificatie van de te verrichten arbeidsprestaties.

48. Personenvennootschappen Algemeen deel, Hoofdstuk 2, §2.1.2.2. Hiermee komt het Nederlandse

begrip objectieve onderneming weer erg dicht in de buurt van de Duitse inhoud van het begrip
'Gewerbebetrieb' van § 15 ESIG (D)

49.    In de Duitse jurisprudentie speelt de zel fstandigheid eveneens een belangrijke rol bij de afbake-

ning van de onderneming ten opzichte van de dienstbetrekking. In het Duitse recht wordt hierbij
getoetstofdeondernemer zelf overde tijd, de plaatsen omvang van de activiteiten kan beslissen.

Kan de belastingplichtige deze keuzes niet zel fstandig maken dan is er geen sprake van een on-

derneming in de zin van § 15 EStG (D). BIUmich/Ebling, §15 EStG, aantekening 20.
50. Zie artikel 3.156 en 3.157 Wet IB 2001.
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Het middel van de VAR wordt echter niet alleen gebruikt bij de afbakening van de on-
derneming ten opzichte van de dienstbetrekking. De VAR speelt ook een rol bij de
complexe afbakening tussen het drijven van een onderneming en het verrichten van
overige werkzaamheden. Om een onderscheid te kunnen maken, moet men een
groot aantal criteria in de afweging betrekken. In zoverre is de VAR niets anders dan
een weergave van de rechtspraak op dit gebied. Het meest duidelijk blijkt dat uit de
uitspraak van Hof 's-Gravenhage van 24 april 1991,51 waarbij door de rechter
dezelde criteria werden aangelegd bij de beoordeling van de activiteiten van de be-
langhebbende als die nu bepalend zijn voor de kwalificatie door middel van een
VAR.52

Ook bij de afbakening van de ondernemings- ten opzichte van de vermogenssfeer
toetst de rechter of voldaan is aan een aantal verschillende omstandigheden. Zo on-
derzoekt hij of het voordeel behaald is binnen het kader van het normale vermo-
gensbeheer, of dat de arbeidsinzet van de belastingplichtige zodanig is geweest dat
deze bij de kwalificatie van het voordeel medebepalend moet worden geacht. Door-
dat de rechter deze afweging steeds in een individueel geval moet maken, is het ge-
wicht dataan iederelement toekomt, afhankelijk van de specifiekeomstandigheden
van het geval en de wijze waarop de rechtsstrijd is vormgegeven. Uit de jurispruden-
tie zijn de volgende factoren naar voren gekomen die de rechter bij de invulling van
het begrip normaal vermogensbeheer van doorslaggevende betekenis heeft gevon-
den.

A. Aard en omvang van de activiteiten
Als men het normale vermogensbeheer in abstracto beschouwt. is het niet verwon-
derlijk dat de rechter de inkomenskwalificatie in eerste instantie wenst te laten af-
hangen van de activiteiten van de belastingplichtige. In veel procedures beoordeelt
de rechter daarom primair of de activiteiten van de belanghebbende qua aard en om-
vang vergelijkbaar zijn met de activiteiten die een normale, particuliere belegger in
dat geval zou hebben verricht. Wijken de activiteiten in het concrete geval af van
deze normale beleggingshandelingen, dan wordt inkomen geacht zo zeer te worden
veroorzaakt door de verrichte arbeid dat fiscaal de inkomsten niet meer aan de ver-
mogenssfeer kunnen worden toegerekend.

Hoe logisch deze toets ook lijkt, systematisch gezien voegt het onderzoek naar de
aard en omvang van de werkzaamheden bij de invulling van het begrip normaal ver-
mogensbeheer niets toe. Bij beide criteria toetst de rechter namelijk alleen of de ac-
tiviteiten van de belastingplichtige zo bepalend zijn voor het karakter van de voorde-
len dat deze niet meer als een normale beleggingshandeling kunnen worden gezien.
Dus ondanks dat het onderzoek naar aard en omvang van de werkzaamheden niet

51.   Alsgepubliceerd in Hoge Raad 21 april 1993. BNB 1993/185.
52. Hof 's-Gravenhage toetste daarbij de duurzaamheid en de omvang van de werkzaamheden. de

grootte van de brutobaten. de winstverwachting. het lopen van (ondernemers)risico. de beschik-
bare tijd. de bekendheid die naar buiten aan de werkzaamheid wordt gegeven. het aantal op-
drachtgevers alsmede her spraakgebruik.
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meer is dan een herformulering van de oorspronkelijke ondernemingsvraag is het
belang van een arbeidstoets voor de praktijk een gegeven: zonder dat activiteiten
kwantitatief dan wei kwalitatief een bepaald minimum hebben overschreden, kan
niet tot een onderneming of werkzaamheid worden geconcludeerd.53

Reeds in het kader van de Wet op de Bedrijfsbelasting 1893 legde Sprenger van Eyk
het zwakke punt van een arbeidstoets bloot door op te merken dat het al dan niet
heffen van belasting toch niet afhankelijk kan zijn van de mate van 'vlijt' die een be-
lastingplichtige tentoonspreidt.54 Deze analyse geldt onverkort voor de Wet IB 2001.
Een arbeidstoets zal in de regel enkel in samenhang met andere criteria een werkba-
re afbakening tussen de verschillende inkomenscategorieen tot stand kunnen bren-

gen. In de jurisprudentie ziet men dan ook dat aard en omvang van arbeid alleen in
de meest voor de hand liggende gevallen een zelfstandige betekenis heeft bij de afba-
kening van de objectieve onderneming. Bijvoorbeeld in het geval dat een belasting-
plichtige zich niet met de exploitatie van de vermogensbestanddelen bezighoudt, zal
de enkele toets aan de aard en omvang van de werkzaamheden kunnen volstaan om
de opbrengsten buiten box 1 te houden.55 Ondanks dat het omvangscriterium nau-

welijks een zelfstandige betekenis heeft bij de afbakening van de objectieve onderne-

ming, is het vaak wei medebepalend voor de kwalificatie van het inkomen.56

Een logisch gevolg van het materieel toetsen van de activiteiten van belastingplich-
tigen is dat jurisprudentie op dit vlak zeer casuistisch en versnipperd is. Het duide-

lijkst komt dit wei naar voren als men de uitspraken van Hof's-Gravenhage van
10 april 199557 en Hof Arnhem, 22 augustus 199758 met elkaar vergelijkt. In de eer-
ste procedure oordeelde Hof's-Gravenhage dat het schoonhouden van de gemeen-
schappelijke ruimten, het verrichten van voorkomende onderhoudswerkzaamheden,

53.    Door de combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve elementen is een nadere kwalificatie door
middel van bijvoorbeeld het meerwaardecriterium naar mijn mening overbodigaangezien iedere

vorm van meerwaardecreatie eveneens kan worden verklaard door middel van de gecombineer-
de activiteitentoets.

54. Zie Sprenger van Eyk 1894 pagina 52, aantekening 11.
55.    De'aard en omvangstoets' ziet men vooral terug in enkele oudere arresten als  Hoge Raad 23 de-

cember 1936, B 6277.  Hoge Raad 3 maart 1937,8 6365. Ookde RvB Rotterdam liet in zijn oordeel

van 9 april 1938, B 6964 zijn oordeel alhangen vande vraag naaraard enomvang van de verrichte

werkzaamheden.
56.    Zo ook in het oordeel van Hof Amsterdam van 26 november 1970. als gepubliceerd in BNB 1972/

171. Belanghebbende was makelaaren had in 1965 drieentwintig huizen in eigendom. Deze pan-
den waren in verwaarloosde staat aangekocht. Belanghebbende verrichtte het achterstallige on-
derhoud en bracht verbeteringen aan met het doel om deze panden te gaan exploiteren. Zowel de

aankoop als hetonderhoud werd voorongeveer 80% met vreemd vermogen gefinancierd. Het hof
oordeelde dat belanghebbende een onderneming dreef. Daarbij overwoog het hof 'dat een en an-
der zoveel bemoeiingen van belanghebbende vergde, dat hij - zelfs met inschakeling van hulp-
krachten. zoals personeelsleden van zijn makelaarskantoor- een belangrijkgedeelte van zijn tijd
daaraan moet hebben besteed'. In gelijke zin HofAmsterdam 4 november 1976, V-N 1978, pagina

713, punt 6.
57. Hof 's-Gravenhage 10 april 1995, V-N 1995/2799.
58. Hof Arnhem 22 augustus 1997. V-N 1997/4707.
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het innen van de huren, het verzorgen van de eigen administratie, het verrichten van
administratieve werkzaamheden voor derden en het tegen een vergoeding ter be-
schikking stellen van gereedschappen aan derden, naast de verhuur van 18 kamers
het normale vermogensbeheer te boven ging.

Dit. terwijl Hof Arnhem het innen van huren. het oplossen van problemen met
huurders en het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden juist weI als normaal
vermogensbeheer kwalificeerde.

Een bijzonder element bij de kwalificatie van de verrichte werkzaamheden is de be-
oordeling van de werkzaamheden die door derden worden verricht. Als regel geldt
dat werkzaamheden van derden bij de kwalificatie van de inkomsten niet aan de be-
lastingplichtigen worden toegerekend.59 Het maakt daarbij geen verschil of deze
personen bij de belastingplichtige in dienstbetrekking zijn of niet.60 Het enkele feit
dat een belastingplichtige een persoon in dienst heeft genomen om bijvoorbeeld de
huren te innen van een verhuurd pand zegt op zich zelf niets over de vraag of de
voordelen in box 1 of box 3 dienen te vallen. Wei moet daarbij worden opgemerkt
dat als het in dienst nemen van een personeelslid een gevolg is van het feit dat de
werkzaamheden qua aard en/of omvang niet langer door de belastingplichtige zelf
kunnen worden uitgevoerd, het dienstverband een aanwijzing kan zijn voor het feit
dat de inkomsten niet langer tot de vermogenssfeer kunnen worden gerekend, maar
in box 1 thuishoren. In deze zin is hetoordeel van HofArnhem van 8 september 1981
ook te verstaan.61 Het hof oordeelde in deze procedure dat belanghebbende die op
beperkte schaal vastgoed aankocht geen onderneming dreef, omdat hij niet zelf de
onderhouds- en herstelwerkzaamheden verrichtte en daarvoor ook geen personeel
in dienst had. In casu waren volgens de rechter dus onvoldoende aanknopingspun-
ten aanwezig om van een objectieve onderneming te kunnen spreken.

B. Beoogd rendement en risico
In de meer recente jurisprudentie ziet men datde rechter de aard en omvang van de
werkzaamheden veelal in combinatie met het beoogde en/of gegenereerde rende-
ment beoordeelt. Blijkt uit die werkzaamheden dat de belastingplichtige het oog-
merk heeft gehad om een rendement te behalen dat hoger is dan bij normaal vermo-
gensbeheer zou zijn behaald, dan valt het voordeel niet meer binnen de vermogens-
sfeer en wordt het in box 1 belast.62 Het beoogde rendement wordt door de rechter

59. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 14 november 1934. B 5726 en  Hoge Raad 28 december 1938. B 6832.
60.   Hoge Raad 22 november 1933, B 5508.
61. Hof Arnhem 8 september 1981,nr. 1919/1979. V-N 1982, pagina 641.
62. Deze wijze van toetsen gebruikt de Hoge Raad bijvoorbeeld in hetarrest van 7 oktober 1981, BNB

1981/299. In het berechte geval had belanghebbende een vennootschap onder firma opgericht
met het doel om vastgoed te exploiteren en te verhandelen. Feitelijk stelde Hof Amsterdam vast
dat belanghebbende en zijn compagnon een onderneming dreven. Het hof kwam rot dit oordeel
aan de hand van de constatering dat ereen duurzame organisatie van kapitaal en arbeid in het
leven was geroepen, die op een meer dan incidentele basis aan het maatschappelijk verkeer deel-
nam. De verrichte arbeid was qua aard en omvang zodanig dat objectiefvaststond dat belangheb-
bendeeen rendement beoogde te behalen dat hoger wasdaneen belegger in datgeval normaliter
zou kunnen behalen.
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daarbij als een indicator voor de aard en omvang van de verrichte arbeid gebruikt.
Dit is te verklaren door het feit dat het rendement op investeringen en beleggingen

op twee manieren kan worden verhoogd: of men verricht arbeid waardoor een
meerwaarde ontstaat, of men gaat meer risico lopen. Kijkt men naar de verhoging
van de arbeidsinzet dan kan dit zowel kwantitatief als kwalitatiet63 van aard zon.64

Wijzigt men alleen het risicoprofiel van het terbeschikking gestelde kapitaal, dan zal
dat in de regel niet voldoende zijn om van een objectieve onderneming te kunnen
spreken. Zou de rechter dit anders beoordelen, dan zou hij een onderscheid moeten
maken tussen het risico dat een belegger. bijvoorbeeld als aandeelhouder, bereid is
om te lopen en het bedrijfsmatig lopen van risico.65 Aangezien deze risico's in elkaar

overlopen en ondernemingsrisico's in de markt regelmatig afgedekt kunnen worden,
zal het maken van een onderscheid tussen beleggen en ondernemen door middel
van het toetsen van het risico praktisch moeilijk uitvoerbaar blijven.66 Alleen in ge-
vallen waar de belastingplichtige in zijn geheel geen risico loopt of dat hij nog enkel
bloot vermogensrisico loopt. is de kwalificatie duidelijk: in beide gevallen wordt niet
voldaan de voordeelscriteria en kan het voordeel67 niet aan een inkomenscategorie
worden toegerekend en kunnen de voordelen alleen in box 3 worden belast.68

63. Hof 's-Gravenhage 28 juni 1989, V-N 1990/1279 punt. 11 en de Hoge Raad 1 februari 1995, BNB
1995/79 spreken in dat kader van het rendabel maken van de eigen arbeidskracht, ervaring, ofei-
gen relaties.

64. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 7 oktober 1981, BNB 1981/299 en Hof Amsterdam 17 februari 1989.

V-N 1989/2725, punt 3.8. Daarentegen lijkt Hof's-Hertogenbosch in zijn uitspraak van 25 april
2003, LJN-nummer AH 9721, het winstoogmerk nevenschikkend ten opzichte van de aard enom-

vang van de werkzaamheden te gebruiken. Als dit inderdaad de bedoeling van het hof was, legt

het zodoende een direct verband tussen de objectieve onderneming en het winstoogmerk van be-

lastingplichtige. In hoeverre het hof met ditoordeel heeft bedoeld dat het winstoogmerk zelfstan-

dige betekenis dient te krijgen in de beoordeling van hetondernemerschap is nietduidelijk. Naar
mijn neming dient aan het winstoogmerk echter geen zel fstandige betekenis re worden toege-
kend,aangezien ook niet-ondememers een winstoogmerk zullen hebben wanneerzij deelnemen
aan het economische ruilverkeer.

65.    In deze zin Hoge Raad 7 maart 1951,88963, waarin de rechter oordeelde dat belanghebbende
geen objectieve onderneming dreef omdat het risico dat werd gelopen niet verschilde van het ri-
sico dat werd gelopen door een grootaandeelhouder.

66.    Dit is anders voor de albakening van de objectieve onderneming ten opzichte van de dienstbe-
trekking. De rechter acht het lopen van ondernemingsrisico's van belang bij de beoordeling in

hoeverre de werkzaamheden zelfstandig of in het kader van een dienstbetrekking worden ver-
richt. Ontbreekt het risico in belangrijke mate dan is er eerder sprake van een gezagsverhouding
dan in gevallen waarin de belastingplichtige weI zel f het economisch risico loopt. Zie voor voor-
beelden van deze wijze van albakenen HofAmsterdam 16 januari 1998, V-N 1998/20.10 en meer
in het algemeen bijvoorbeeld Hoge Raad 21 april 1993, BNB 1993/187, Hof Amsterdam 26 juni
1985, V-N 1986, pagina 868 en Hof 's-Gravenhage 9 januari 1990. V-N 1990. pagina 3131. punt
12.

67. Vergelijk HofAmsterdam 5 juli 2006, V-N 2006/54.15. alwaarde rechterhetbronkarakterontzegr
aan de voorzienbaar negatieve voordelen uit een commanditaire participatie in een film-cv. Het
voordeel dat belanghebbendegenootals gevolg vande fiscaleondernemersfaciliteiten betrok het

hof hierbij niet in de afweging.
68. Zie bijvoorbeeld Hof 's-Gravenhage 28 juni 1989. V-N 1990/1279 punt. 11.
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Een risicotoets is dus voornamelijk van praktische waarde als de rechter het risico op
enige wijze koppelt aan de verrichte werkzaamheden. Een voorbeeld van een derge-
lijke gecombineerde toetsing is terug te vinden in het oordeel van Hof Amsterdam
van 21 januari 1999.69 Het Gerechtshof oordeelde dat de exploitatie van een wind-
molen als een objectieve onderneming kon worden gezien omdat 'de firma een aan
het maatschappelijke verkeer deelnemend productiebedrij f exploiteerde waarmee
zij ondernemingsrisico liep'. Daarnaast overwoog het ho f dat de omvang van de
werkzaamheden in dit geval van geen enkel belang was. De intentie die uit de werk-
zaamheden bleekio en het daarmee samenhangende risico werd door de rechter zo-
doende als het drijven van een onderneming aangemerkt.

Een bijzondere positie bij de risicotoetsing nemen de,linancieringsrisico's in. Al sinds
het regime van de Wet IB 1914 hecht de rechter belang aan het feit dat de onderne-
ming niet alleen met eigen vermogen wordt gefinancierd. Een ondernemer voegt in
deze visie zijn arbeidskracht. zijn kapitaal en de gelden van derden samen tot een
onderneming.71 Door het aantrekken van vreemd vermogen kan het karakter van de
activiteit veranderen: de belastingplichtige neemt dan namelijk tevens risico's met
het vermogen van derden.72 De wijze van financieren van een activiteit kan echter
nooit zelfstandig voldoende grond zijn om tot een bepaalde inkomenskwalificatie te
komen.73 De wijze van financieren zal naar mijn mening slechts als aanvullend argu-
ment kunnen gelden bij het maken van onderscheid tussen een ondernemer en een
belegger.74

C Samenstelling en omvang van het vermogen
Eenzelfde terughoudende houding neemt de rechter aan ten aanzien van de omvang
en samenstelling van het vermogen bij de kwalificatie van het inkomen.75 Bij de
kwalificatie is de omvang van een vermogen weliswaar niet van doorslaggevend be-
lang, maar het weegt weI mee. De exploitatie van een gering vermogen zal namelijk
veel minder snel bedrijfsmatige karaktertrekken krijgen dan de exploitatie van een

69. Hof Amsterdam 21 januari 1999, V-N 1999/27.7.
70.    In dit geval was derhalve de kwaliteit van arbeid bepalend voor het oordeel van de rechter.
71.    Vergelijk RvB Amsterdam op 26 september 1936. gepubliceerd in Maandblad Belastingrecht jaar-

gang 5, nr. 17.
72.    In enkele (oudere) hofuitspraken hecht de rechter veel waarde aan het inzetten van vreemd ver-

mogen. Zooordeelde het Hof Amhem van 14 juni 1965, WFR 1965/4774, pagina 863 datde belas-
tingplichtige die regelmatig een viertal zomerhuisjes verhuurde die op het erf van haar woning
stonden een onderneming dree f omdat zij de met de verhuur samenhangende activiteiten zel f
verrichtte en bovendien de verbouwing van de huisjes met vreemd vermogen was gefinancierd.

73.    Zie o.a. Hoge Raad 2 mei 1934, B 5615 en Hoge Raad 8 januari 1941, B 7289.
74.   Zie o.a. Hoge Raad 7 oktober 1981. BNB 1981/299. Hoge Raad 3 november 1982, BNB 1982/329,

Hof 's-Gravenhage 17 februari 1982. V-N 1983. pagina 230, Hof Arnhem 14 februari 1986.  FED
1986/1228 en in gelijke zin aantekening 1. artikel 6 van de Fiscale Encyclopedie 'De Vakstudie'
Wet IB 1964.

75. Zie expliciet RvB Rotterdam 12 juni 1956. BNB 1956/319. De RvB oordeelde dat bij de inkomens-
kwalificatie'de geldelijkeomvang van de speculatieve aankopen en verkopen en dedaaruit resul-
terende voordelen op zichzel f van geen belang zijn'.
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groot vermogen.76 Vooral bij een relatief klein vermogen zal de omvang van de werk-
zaamheden nauwelijks afwijken van de activiteiten die een normale belegger in het-
zelfde geval verricht. Om in een dergelijk geval de voordelen in box 1 te kunnen be-
lasten, moet worden aangetoond dat de aard van de werkzaamheden wei van nor-
male beleggingsactiviteiten afwijkt. Kwalificatieproblemen waarbij het karakter van
het vermogen een rol speelt, doen zich alleen voor in die gevallen waarin het vermo-
gen eenvoudig alternatief aanwendbaar is. In de jurisprudentie ziet men dan ook
vooral procedures over de kwalificatie van effecten en vastgoed. In de oudere juris-
prudentie zijn overigens weI voorbeelden te vinden waarbij de rechter bij de kwali-
ficatie van het inkomen vermogensgerelateerde omstandigheden van doorslagge-
vend belang achtte. Zo werden de omloopsnelheid van het vermogen77 en de functie
van de specifieke vermogensbestanddelen binnen het totale vermogen van de belas-
tingplichtige78 als voldoende onderscheidend geacht bij de kwalificatie van het in-
komen.79 In de huidige rechtspraak zijn dergelijke oordelen nauwelijks nog denk-
baar. Mocht een rechter de samenstelling van het vermogen in zijn uitspraak terug
willen laten komen, is het waarschijnlijkerdat hij de omloopsnelheid van het vermo-
gen als indicator voor de toetsing van het arbeidscriterium zal gebruiken. Koopt en

verkoopt een belanghebbende namelijk regelmatig panden en/of effecten, dan kan
dat ook iets over de kwaliteit van de activiteiten zeggen. Deze werkzaamheden zou-
den op hun beurt weer een aanwijzing kunnen zijn voor de aanwezigheid van een
onderneming. De rechter zal een dergelijke wijze van redeneren met enige terug-
houdendheid dienen te benaderen, omdat een hogere omloopsnelheid niet automa-
tisch inhoudt dat een belastingplichtige beroepsmatig met effecten of vastgoed han-
delt. Immers een lagere omloopsnelheid houdt ook niet automatisch in dat een ver-
mogen niet bedrij fsmatig wordt geexploiteerd.

76.    Hetgeen kan worden afgeleid uit het feit dat de rechter bij het onderscheid beleggen en onderne-
men in de reget uitgebreid ingaat op de samenstelling van het vermogen. Zie bijvoorbeeld RvB
Rotterdam 9 april 1938, B 6964, Hof 's-Gravenhage 23 maart 1971. BNB 1972/11 en Hoge Raad
17 augustus 1994, BNB 1994/319.

77.   Zie Hoge Raad 24 maart 1937,8 6382.
78. Zie vooreen combinatie van beide omstandigheden de uitspraak van RvB Rotterdam 9 april 1938,

86964. In casu verhuurde belanghebbende 22 panden. Deze panden waren bij aankoop voor on-
geveerde helft met vreemd vermogen gefinancierd. Belanghebbende verrichtte zelf kleine onder-
houds- en reparatiewerkzaamheden. De RvB oordeelde dat belanghebbende geen onderneming

dreef: de werkzaamheden van belanghebbende gingen 'de arbeid niet te boven welke iemand die

vermogen gedeeltelijk in huizen heeft belegd daaraan pleegt te besteden.' Daarnaast oordeelde
de Raad dat de panden binnen het vermogen van belanghebbende deel uit maakten van een ge-
diversifieerde beleggingsportefeuille. Belanghebbende bezat namelijk niet alleen de panden,
maarbelegde tevens in effecten en spaartegoeden. De spreiding van het totale vermogen vormde
voor de Raad een aanwijzing voor het feit dat de belanghebbende geen onderneming dreef. Een
anderelement van dit oordeel vormde het feitdatbelanghebbende weliswaar pandenexploiteer-
de en alle onderhoud en reparatiewerkzaamheden zel f verrichtte of hierop toezicht hield. maar

dat belanghebbende ten tijde van de procedure noggeen enkel pand had verkocht. De rechter zag
hierin een aanwijzing dat belanghebbende geen bedrijfsmatige vastgoedexploitant was.

79.   In de Duitse inkomstenbelasting wordt her wettelijke onderscheid tussen normaal belaste ver-

mogensinkomsten en zogenoemde 'Spekulationseinkonfte' louter aan de hand van de omloop-
snelheid gemaakt. Op deze zogenoemde'Drei-Objekt-Grenze' wordt in het verdere verloop van

deze paragraaf nader ingegaan.
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D. Overige argumenten
In oudere jurisprudentie zijn gevallen te vinden waarbij de rechter nog andere argu-
menten mee laat wegen bij de kwalificatie van het voordeel. Zo liet de rechter de
vraag of er sprake was van een onderneming in enkele uitspraken mede afhangen
van de vraag in hoeverre belastingplichtigen van de opbrengsten van de onderne-
ming leefden. Zo oordeelde de RvB Amsterdam in zijn uitspraak van 19 juni 1939,
B 7268 dat het feit dat de belanghebbende van de huuropbrengsten leefde, bepalend
was voor de constatering dat hij een onderneming dreef. Dit terwijl de Hoge Raad in
B 6382, nog had geoordeeld dat de belastingplichtige die van de opbrengsten leefde
juist geen onderneming dreef. Aangezien de rechter de omstandigheid dat de belas-
tingplichtige van de opbrengsten van het vermogen leefde in twee uitspraken volle-
dig contrair interpreteerde, betekent naar mijn mening dat deze omstandigheid een
oordeel nooit zel fstandig kan dragen. De enig denkbare functie die het in een oordeel
kan hebben. is dat het in bepaalde gevallen andere argumenten voor of tegen het on-
dernemerschap ondersteunt.80 De administratieve verwerking van de baten kan in
een gegeven geval op een vergelijkbare wijze als ondersteunend argument door de
rechter worden gebruikt.81

E Het bestaande toetsingskader
Overziet men de bovenstaande jurisprudentie, dan blijkt daaruit dat de rechter alle
relevante factoren betrekt bij de beantwoording van de vraag of er een objectieve on-
derneming wordt gedreven of niet. De rechter probeert bij deze beoordeling zo dicht
mogelijk bij de maatschappelijke opvattingen rondom het ondernemerschap te blij-
ven. Centraal daarbij staan de elementen arbeid en kapitaal. Aangezien het kapitaal-
element nauwelijks aanknopingspunten biedt voor een zinvolle afbakening tussen
de bronnen, hecht de rechter vooral belang aan de aard en de omvang van de verrich-
te activiteiten. Wijzen deze activiteiten in de richting van een onderneming en blij-
ken in de rest van het feitencomplex ook nog andere elementen aanwezig te zijn die
het beeld van het ondernemerschap ondersteunen. dan zal de activiteit in de regel
als onderneming worden gekwalificeerd. Biedt het feitencomplex echter te weinig
aanknopingspunten om van een ondernemingsactiviteit te kunnen spreken, dan
wordt aan de hand van de rangorderegeling onderzocht in hoeverre de voordelen
anderszins in de inkomstenbelasting kunnen worden belast. Bij de afbakening van
de ondernemingssfeer ten opzichte van de beleggingssfeer wordt hierbij dan gespro-
ken van activiteiten die het normale vermogensbeheer niet overstijgen.

In abstracto lijkt deze toets aan het normale vermogensbeheer uitvoerbaar. Wordt
deze norm echter in een concrete casus toegepast, dan blijkt de beoordeling van de
relevante factoren complex. Wil men bijvoorbeeld de opbrengsten van een vastgoed-

80. Hof 's-Gravenhage 19 september 1985. BNB 1987/141.
81.    Al werd daardoor de uitlatingen van de minister bij de invoering van de Bedrij fsbelasting 1893

dat sprake was van een bedrijf als de belastingplichtige arbeid verrichtte. een administratie voer-
de en een opbrengstgenoot die meer was dan 'eene rente' (Kamersrukken /1 1892-1893,71, nr. 8)
tot na WO 11 door rechters wisselend over gedacht. Zo liet de Hoge Raad in zijn arresten van 30
maart 1932, B 5194 en 19 maart 1947, B 8330 de kwalificatie van het voordeel afhangen van de
administratieve verwerking doorde belastingplichtige.
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exploitant kwalificeren, dan moet men inzicht hebben in een groot aantal feiten. Zo
moet men eerst onderscheiden of de belastingplichtige weI de intentie heeft om een
onderneming te drijven. Ontbreekt deze intentie, dan zal de factor arbeid in kwanti-
tatieve dan wei kwalitatieve zin een zodanig ondergeschikte rol spelen bij de kwali-
ficatie van het voordeel, dat kan worden volstaan met het beoordelen van de factor
kapitaal. Het ligt dan in de rede om het voordeel in box 3 te belasten. Dat de intentie
van de belastingplichtige niet doorslaggevend zal kunnen zijn bij de kwalificatie van
het inkomen, ligt voor de hand.82 Verricht de belastingplichtige objectief gezien zo-

danige werkzaamheden dat deze arbeidsinzet bepalend is, dan moet objectief wor-
den getoetst of deze werkzaamheden het normale vermogensbeheer overschrijden.
De rechter beoordeelt dan in hoeverre aard en omvang van de werkzaamheden in de
richting van een onderneming wijzen. De afl)akening tussen de winst- en de vermo-
genssfeer is inhoudelijk vaak lastig. De activiteiten die ondernemers en beleggers
verrichten, komen veelal overeen. Kijken we naar de actieve vastgoedexploitant, dan
zullen zowel de ondernemer als de belegger een zo hoog mogelijk rendement na-
streven. Dat zal inhouden dat er voor het rendement niet alleen gekeken wordt naar
de periodieke opbrengsten uit het vastgoed als huren en pachten, maar dat ook een
belangrijk deel van het rendement afkomstig zal zijn uit de vervreemdingswinsten
op het vastgoed. Moet men een onderscheid tussen de ondernemer en belegger ma-
ken, dan zullen omstandigheden als het aantal bestede uren.83 de inzet van markt-
kennis en relaties,84 de aard van de werkzaamheden.85 de frequentie van aan- en
verkopen86 en ook de duurzaamheid van de exploitatie een rol spelen. Het feit dat de

belastingplichtige zelf of door hem ingehuurd personeel het onderhoud verricht,87

de administratie doet of de gezamenlijke ruimtes schoonhoudt, speelt bij de fiscale
kwalificatie van de voordelen slechts zijdelings een rol.88

Op het moment dat deze arbeidsgerelateerde omstandigheden niet tot een een-
duidige kwalificatie leiden, zal dienen te worden onderzocht of het gebruik van het
vermogen tot een kwalificatie kan leiden. Maar aangezien een ondernemer en een
belegger in beginsel dezelfde keuzes kunnen maken ten aanzien van de vermogens-
bestanddelen waarin wordt belegd, kunnen vermogensgerelateerde criteria als om-
vang van het vermogen, de wijze van financiering en de omloopsnelheid van het ver-
mogen alleen ondersteunend worden gebruikt bij de afweging tussen beleggen en

82.   Zie in deze zin Mobach inkomstenbelasting onderdeel 3.2.3 A, a. Vergelijk Rijkers 1985, pagina
131.

83.    Zie in dezezin Hoge Raad 23 december 1936. 8 6277, Hoge Raad 1 december 1971, BNB 1972/171,
Hof Amsterdam 4 november 1976, V-N 1978/ 713 punt 6.

84.   Zie in deze zin RvB Amsterdam 12 februari 1918, B 2043, Hof 's-Gravenhage 28 juni 1989, V-N
1990/1279 punt 11 en Hoge Raad 1 februari 1995, BNB 1995/79, waarmee met name een afl)ake-

ning naar de speculatieve sfeer wordt bereikt.
85. Hetgeen impliciet kan worden afgeleid uit het beoogde rendement, wat bijvoorbeeld een rol

speelde in Hoge Raad 7 oktober 1981, BNB 1981/299.
86.  Zie in deze zin RvB Amsterdam 12 februari 1918, B 2043.
87.  Zie in deze zin Hoge Raad 14 november 1934, B 5726.
88.   Zie in deze zin o.a. Hoge Raad 3 maart 1937,86365, RvB Rotterdam 9 april 1938. B 6964 en de

verschillende inschattingen van de rechter bij zeer vergelijkbare feitencomplexen in Hoge Raad

17 augustus 1994 , 1994/319 en Hof Arnhem 22 augustus 1997, V-N 1997/4707.
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ondernemen. Zo speelt de omvang van het vermogen weI mee bij de beoordeling van
het feitencomplex, al zal een enkel omvangscriterium op zich nooit doorslaggevend
zijn.89 Vergelijkt men bijvoorbeeld de activiteiten die als het uitponden van een
pand, in de zin van artikel 3.91 eerste lid, onderdeel c. Wet IB 2001. worden aange-
merkt met de exploitatie van een vastgoedproject door een projectontwikkelaar, dan
zijn de feitelijke activiteiten in beide gevallen van gelijke aard. Bij beide soorten vast-
goedtransacties zullen objecten worden aangekocht die worden gefinancierd met
vreemd vermogen met als doel de bestemming van het object zo te wijzigen dat het
rendement wordt verhoogd tot een niveau waarbij het normale vermogens beheer
zal worden overschreden. Het enige onderscheid tussen beide soorten transacties is
dan de omvang van het project. Want de omvang van de werkzaamheden en de risi-
co's die met het project samenhangen. volgen de omvang van het project.90 in dat
kader heeft de grootte van het project directe invloed op de fiscale kwalificatie. In
een dergelijk geval is het criterium aard en omvang van de werkzaamheden naar
mijn mening niets anders dan een resultante van de omvang van het vermogen.

Weliswaar is de omvang van het geinvesteerde vermogen medebepalend voor de
vraag of belastingplichtige het vastgoed bedrij fsmatig exploiteert, maar absolute
oordelen zijn daaraan niet te verbinden. Ook bij zeer grote vermogens kan sprake
zijn van een zuivere kapitaalbelegging, net zo goed als de exploitatie van een klein
vermogen ondernemingsgewijs kan geschieden.

Een ander aan het vermogen gerelateerd element dat bij de afbakening van de on-
dernemingsgewijze vastgoedexploitatie een rol kan spelen, is de wijze van financie-
ren. De wijze van financieren van een vastgoedproject zegt op zichzelf niets.91 Zowel
een ondernemer als een belegger kan immers iedere gewenste wijze van financie-
ring kiezen zonder dat dit tot wijziging van de fiscale kwalificatie zou moeten leiden.
Het gebruik van vreemd vermogen zegt immers alleen wat over de omvang van het
risico dat men bereid is te lopen. De bereidheid tot het lopen van risico kan echter
een indicatie zijn of de belastingplichtige de intentie heeft om een onderneming te
drijven. Gebruikt men namelijk alleen maar eigen vermogen, dan zou daaruit kun-
nen worden afgeleid dat de belastingplichtige zodanig sterk risicomijdend handelt
datrnen eerder geneigd is de activiteit als beleggen aan te merken.92 De intentie van

de belastingplichtige kan bijvoorbeeld ook worden afgeleid uit de samenstelling van
het totale vermogen van de belastingplichtige. Blijkt namelijk dat de exploitatie van
de onroerende zaken deel uitmaakt van een gediversifieerde beleggingsportefeuille,
dan zullen de inkomsten uit het vastgoed als beleggingsopbrengsten dienen te wor-

89.  Zie in deze RvB Rotterdam 12 juni 1956, BNB 1956/319.
90. Bij effectenbeleggingen is het omvangscriterium minder geschikt, omdat daar her causale ver-

band tussen de omvang van her belegde vermogen in combinatie met de omvang van de werk-
zaamheden en de grootte van het risico minder direct aanwezig zijn.

91.   Zie in deze Hoge Raad 2 mei 1934. B 5615, Hoge Raad 24 juni 1936, 8 6133. Hoge Raad 26 juni
1940, B 7189, Hoge Raad. 7 oktober 1981, BNB 1981/299 en Hoge Raad, 3 november 1982. BNB
1982/329.

92.    Al moet hierbij wei worden opgemerkt dat in een concreet geval het onderzoek naar de verhou-
ding tussen het investeren van eigen vermogen en het drijven van een onderneming tot een vol-
ledig andere conclusie aanleiding zou kunnen geven.
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den gekwalificeerd.93 in een dergelijke situatie heeft de belastingplichtige nietde in-
tentie om als ondernemer te handelen. Eenvoudiger is het koppelen van het onder-
nemerschap aan de omloopsnelheid van het vermogen. Hierbij gaat men uit van de
vooronderstelling dat als de samenstelling van het vermogen van de belastingplich-
tige relatief snel wijzigt, de belastingplichtige zich als een vastgoedhandelaar mani-
festeert.

Uit de bovenstaande beschrijving van de factoren die de rechter tot op heden rele-
vant heeft geacht bij de afbakening van de ondernemings- en de vermogenssfeer
blijkt dat iedere afweging feitelijk van aard was en dat de beoordeling in iedere situ-
atie verschillend kan zijn. De enige aanknopingspunten die de rechter heeft bij de
kwalificatie van de inkomsten zijn de verrichte arbeid en het ge'investeerde vermo-

gen. Uit het samenstel van omstandigheden met betrekking tot deze productiefacto-
ren moet de rechter afleiden of de investering beter past bij het beeld van een onder-
nemer of dat het ter beschikking gestelde kapitaal afzonderlijk moet worden beoor-
deeld en als belegging moet worden behandeld.

2.3.1.2 De subjectieve onderneming

Bij de bepaling van de draagkracht staat in Nederland echter niet de hierboven be-
schreven objectieve onderneming centraal, maar de subjectieve onderneming.94

Door middel van de objectieve onderneming wordt bepaald of er sprake is van een
onderneming als bron van inkomen. Vervolgens moet men bepalen of de voor- en
nadelen die uit die onderneming voortkomen fiscaal als winst kunnen worden aan-
gemerkt. Daartoe moet vast komen te staan dat de genieter de voordelen uit hoofde
van zijn ondernemerschap heeft genoten. Daarvoor moet een kwalificerende band
tussen de ondernemer en de objectieve onderneming aanwezig zijn. Om deze sub-
jectieve band te kunnen duiden. heeft de wetgever in de wet vastgelegd wie hij als

winstgenieters wil aanmerken. Deze specifieke rechtsverhouding tussen de objec-
tieve onderneming en de winstgenieter wordt de subjectieve onderneming ge-
noemd. Door middel van de subjectieve onderneming bakent de wetgever de onder-

nemingssfeer af op het niveau van de voordeelgenieter. Niet iedereen die deelt in de
voordelen van een objectieve onderneming. kan zo als winstgenieter worden aange-
merkt. Vanaf 1 januari 2001 heeft de wetgever de mogelijke verschijningsvormen
van een winstgenieter limitatief in de inkomstenbelasting opgesomd. Alleen onder-
nemers (artikel 3.4), medegerechtigden tot een ondernemingsvermogen (artikel 3.3.
eerste lid, onderdeel a) en bepaalde schuldeisers (artikel 3.3. eerste lid, onderdeel b)
kunnen winst uit onderneming genieten.95 Alle andere belanghebbenden bij de on-

derneming zoals de echtgenoot van de ondernemer en winstdelende debiteuren ge-

93.    Zie voor een geval waarbij de rechter deze onderbouwing heeft gebruikt bij de beoordeling of de

belastingplichtige winstuitonderneminggenootdeuitspraak vande RvB Rotterdam 9april 1938,
B 6964.

94. Zie Rijkers 1985. pagina 123.
95.    Op grond van artikel 3.95 Wet 18 2001 wordt bij de bepaling van het resultaat uit overige werk-

zaamheden in belangrijke mate aangesloten bij de winstbepalingsregels. maar van een winstge-
nieter kan bij een genieter van resultaat uit overige werkzaamheden niet worden gesproken.
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nieten dus niet als ondernemer voordelen uit de onderneming. Bij hen staat een an-
dere rechtsbetrekking tot die onderneming centraal.96

Vorm en inhoud van de specifieke rechtsbetrekking die de subjectieve onderneming
is, hebben zich onder het regime van de Wet IB 1964 voornamelijk ontwikkeld bij de
fiscale kwalificatie van de inkomsten uit personenvennootschappen. De deelnemers
aan een dergelijke personenassociatie worden ieder voor zich in de inkomstenbelas-
ting betrokken. Staat eenmaal vast dat in een dergelijke personenvennootschap een
objectieve onderneming wordt gedreven, dan moet voor ieder van de deelnemers
worden bekeken of sprake is van een subjectieve onderneming. Er zijn meerdere
oorzaken aan te wijzen voor de ontwikkeling van deze rechtsfiguur onder de Wet IB
1964. In de eerste plaats was daar het feit dat het ondernemerschap vrijwel onge-
clausuleerd toegang gaf tot de ondernemersfaciliteiten. Onder de Wet IB 1964 heeft
de wetgever een groot aantal ondernemingsfaciliteiten ingevoerd. Op het moment
dat men als ondernemer werd aangemerkt, kon men in beginsel een beroep doen op
deze faciliteiten. Daarbij moet men bijvoorbeeld denken aan de meewerkaftrek.97 de
oudedagsreserve.98 de vermogensaftrek.99 de investeringsaftrek.100 de zelfstandi-
genaftrek 101 en de stakingswinstvrijstelling.102 Doordat de effectieve belastingdruk
op het winstinkomen als gevolg van deze faciliteiten lager was dan bij andere ar-
beidsgerelateerde inkomstenbronnen, werd het aantrekkelijk om winstinkomen te
genieten. De tendens om te arbitreren nam hierdoor toe met als gevolg dat de inhoud
van het ondernemingsbegrip onder druk kwam te staan. De wetgever is deze belas-
tingsubsidies steeds specifieker in gaan zetten. Bij de introductie van de Wet IB 1964
hadden de faciliteiten nog een redelijk algemeen karakter. Zo zagen de investerings-
aftrek en de regeling voor willekeurige afschrijvingen op het stimuleren van de in-
vesteringen in duurzame bedrijfsmiddelen en de zelfstandigenaftrek op het wegne-
men van de nadelige gevolgen van inf'latoire effecten bij de winstberekening. In de
jaren '80 en '90 van de vorige eeuw zag men dat de overheid steeds nauwkeurigere
instrumenten is gaan ontwikkelen bij de inzet van belastingsubsidies. in dat kader
kan men vooral denken aan de fiscale stimulering van de zogenoemde film- en
scheepvaart-cv's.103

96.    Zo kan deechtgenoot van deondernemeralsgevolg van het huwelijksvermogensrecht weliswaar
worden aangesproken voor de schulden uitde onderneming maar de band tot de onderneming
is niet van dien aard dat de echtgenoot daardoor zelfals een ondernemer dient re worden aange-
merkt. Alleen alsereen directe band tussen deondernemingsuitoefeningen het voordeel aanwe-
zig is, kan men van een subjectieve onderneming spreken. In alle andere gevallen vindt het
voordeel niet direct zijn oorzaak in de ondememing maar komt het voordeel voort uit bijvoor-
beeld het huwelijksvermogensrecht.

97.   Artikel 3.78 Wet IB 2001.
98. Artikel 3.67-3.73 Wet IB 2001.
99.   Artikel 14a Wet IB 1964 (oud).
100. Als opgenomen in deartikelen 3.4Ot/m 3.47, artikel 3.47a en 3.51 Wet IB 2001. Tijdensde periode

24 mei 1978 en 28 december 1989 vervangen door de Wet investeringsrekening(WIR).
101. Artikel 3.76 Wet IB 2001.
102. Artikel 3.79 Wet IB 2001.
103.  Het is paradoxaal dat de wetgever winstfaciliteiten heeft gebruikt om beleggingsproducten fis-

caal te stimuleren.
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De tweede oorzaak voor de ontwikkelingen op het gebied van de subjectieve onder-

neming is te vinden in het ruim geformuleerde ondernemingsbegrip van artikel 6
Wet IB 1964. Deze bepaling vindt zijn oorsprong in het Besluit IB 1941.104 Dit onder-

nemingsbegrip week sterkaf van het ondernemingsbegrip in de Wet IB 1914 en vond
zijn oorsprongdeels in het Duitse recht. Eln kenmerkend element van dit Duitse on-

dernemingsbegrip was dat het ondernemerschap niet beperkt was tot degenen die
feitelijk de objectieve onderneming dreven. Ook belastingplichtigen die anders dan
als aandeelhouder tot het ondernemingsvermogen waren gerechtigd. werden door
de besluitgever uitdrukkelijk als ondernemers aangemerkt. Door deze wettelijke
toevoeging stond het ondernemerschap open voor bepaalde, medegerechtigde kapi-
taalsverschaffers. die onder het regime van de WetlB 1914 nog als normale beleggers
waren behandeld. Om als ondernemer te kunnen worden aangemerkt. moest de me-

degerechtigde wei een bijzondere band met de onderneming hebben. Uit de Lei-
draad IB 1941 blijkt dat de besluitgever deze band aanwezig achtte als een comman-
dite tot de stille reserves van de onderneming was gerechtigd.105 Bestond deze bij-
zondere band met de onderneming niet, dan werd de commandite niet als onderne-

mer aangemerkt. De opbrengsten van deze 'stille vennoot' werden dan belast volgens
de regels van de 'vermogenssfeer'.

Een andere noviteit in het Besluit IB 1941 was dat de besluitgever de uitgangspun-
ten van het subjectieve ondernemingsbegrip voor het eerst in de inkomstenbelas-
ting heeft vastgelegd. Op grond van het Besluit IB 1941 moest iedere deelgenoot in
een personenvennootschap zelfstandig zijn winst bepalen.106 Hiermee werd duide-

lijk dat de besluitgever de subjectieve onderneming als uitgangspunt van de winst-
bepaling nam en de objectieve onderneming'slechts' als bron van het inkomen be-
schouwde.

Deze veranderingen brachten met zich dat de grenzen van het ondernemingsbegrip
opnieuw moesten worden ingevuld. Vooral bij de kwalificatie van de voordelen van

deelgenootschappen rezen verschillende vragen. Zo was het onduidelijk of de mede-
gerechtigde tot alle overwaarden moest zijn gerechtigd, of dat een gedeeltelijke ge-

rechtigdheid ook voldoende was om als ondernemer te kwalificeren. De Hoge Raad
oordeelde op 11 mei 1960, BNB 1960/171 dat deze eis beperkt kon worden uitgelegd:
ook bij een gerechtigdheid tot een deel van de overwaarden kon men als onderne-
mer worden aangemerkt. Aan de andere kant oordeelde de rechter dat een gerech-
tigdheid tot uitsluitend de jaarwinst niet voldoende was om als ondernemer te wor-
den aangemerkt.107 Een commandite kon op grond van dit arrest alleen als onderne-
mer worden aangemerkt als hij naast een aandeel in de jaarwinst, eveneens gerech-
tigd was tot 'het overschot dat bij het einde der vennootschap mocht blijken aanwezig te

104.  In de regel wordt dit afgeleid uit de passage m.b.t. het ondernemerschap van de weduwe met

recht op een winstaandeel in een vennootschap onder firma, waarin haar overleden echtgenoot
firmant waszoals verwoord tijdensde parlementairebehandeling van de Wet IB 1964 Kamerstuk-

ken H 1963- 1964. 5380, nr. 33, pagina 6. Zie indezezin bijvoorbeeld deconclusie van A-G Verburg

bij het arrest Hoge Raad 9 december 1992. BNB 1993/94.

105. § 26, tweede lid. Leidraad 18 1941.

106. § 15, eerste t/m derde lid, Leidraad IB 1941.

107. Zie Hoge Raad 1 juli 1964, BNB 1964/259.
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zijn: Met deze overweging was het volgende conflict omtrent de medegerechtigde
geboren. Nu een medegerechtigde slechts als ondernemer zou worden aangemerkt
als deze gerechtigd was tot het liquidatiesaldo. rees de vraag hoe groot deze gerech-
tigdheid feitelijk moest zijn.108 De fiscus was van mening dat deze gerechtigdheid
niet van een ondergeschikte betekenis mocht zijn. Een zeer kleine gerechtigdheid tot
het liquidatieoverschot miste volgens de staatssecretaris reale praktische betekenis,
waardoor de participatie als een belegging moest worden gezien.109 In de advies-
praktijk werd deze eis daarentegen ruimer uitgelegd. In dat kader is het Barbizon-
project beroemd geworden.110 Het ging hierbij om een besloten commanditaire ven-
nootschap die was opgericht met als doel om een hotel in Amsterdam te bouwen. Ter
financiering van dit project werden 500 commanditaire participaties uitgegeven. Al
deze commandites waren gerechtigd tot een deel van het liquidatiesaldo en claim-
den uit dien hoofde alle ondernemersfaciliteiten. De inspectie Amsterdam accep-
teerde de fiscale kwalificatie van de participanten in dit project en belastte de com-
mandites als ondernemers. Het ministerie van Financien nam daarentegen een veel
behoudendere positie in ten aanzien van commandites met een geringe gerechtigd-
heid tot het liquidatiesaldo. In zijn arrest van 9 december 1992. BNB 1993/94 ver-
wierp de Hoge Raad de restrictieve houding van het ministerie van Financien.111 Het
gevolg van deze uitspraak was dat iedere medegerechtigde als ondernemer kon wor-
den aangemerkt als maar sprake was van een winstgerechtigdheid die de enkele
jaarwinst oversteeg. Dat deze extra gerechtigdheid feitelijk een formeel karakter kon
hebben en klein van omvang kon zijn, vormde daarbij geen belemmering. Dit was
volgens de rechter alleen anders op het moment dat feitelijk werd vastgesteld dat de
gerechtigdheid tot het liquidatiesaldo in feite reele praktische betekenis miste.

Een opvallend gevolg van deze rechtspraak was dat de cv-constructie niet alleen
door de markt als effectief beleggingsvehikel werd gebruikt. Ook de overheid ging de
cv zelf als beleidsinstrument inzetten. Daar waarde overheid financiele prikkels aan
de markt wilde geven, werden faciliteiten zo vorm gegeven dat de commanditaire
vennootschap daarbij de ideale rechtsvorm was. Bekende voorbeelden van die prak-
tijk zijn de scheepvaart- en film-cv's.112 Met de exploitatie van een film of een zee-
schip door middel van een cv werd het mogelijk om zowel op het niveau van de per-
sonenvennootschap,113 als op het niveau van de financier faciliteiten aan te bieden.

108.  Let wei dat men de omvang van het liquidatieoverschot niet alleen kan relateren aan de omvang
van de participatie, maardat meneveneens. gegeven een participatie. vooreen zeerklein deel kan
meedelen in de rotale overwinsten van de vennootschap.

109. Zie resolutie van 6 november 1986, BNB 1987/40.
110. Giele en Oranje, pagina 509.

111. Zie Hoge Raad 9 december 1992. BNB 1993/94.
112. Zie hierover nader her Besluit van 1 februari 2006, V-N 2006/9.11 waarin de situatie voor film- en

scheepvaart-cv's onder her regime van de Wet IB 1964 en de Wet IB 2001. alsmede de gevolgen
van het overgangsrecht aan de hand van enkele voorbeelden wordt weergegeven.

113. Scheepvaartondernemingen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een tonnageregeling, waar-
door de winst forfaitair kan worden bepaald. Deze tonnageregeling is opgenomen in de artikelen
3.22 t/m 3.24 Wet IB 2001.
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Voor zowel de film- als de scheepvaartsector heeft deze combinatie van faciliteiten
geleid totgroei.

Maar niet alleen binnen het kader van de totale winst legde de Hoge Raad het onder-
nemersbegrip ruim uit; zelfs in die gevallen waarin de gerechtigdheid tot de jaar-
winst beperkt was tot de positieve resultaten. oordeelde de Hoge Raad dat sprake
kon zijn van een onderneming. Een ondernemer hoefde in de visie van de Hoge Raad
onder het regime van de Wet IB 1964 bijvoorbeeld niet te delen in de verliezen van
de objectieve onderneming. Om in het geval dat het verliesrisico is uitgesloten toch
als ondernemer te kunnen worden aangemerkt, moest de belastingplichtige weI an-
derszins ondernemersrisico's lopen. De onderneming moest immers wei (mede-)
voor zijn rekening worden gedreven.114

Deze ruimhartige behandeling van de medegerechtigde had tot gevolg dat de ju-
ridische vormgeving van de onderneming steeds belangrijker werd bij de vraag of de
deelgenoten als ondernemer konden worden aangemerkt. Dit werd duidelijk zicht-
baar door de ontwikkeling van de man-vrouw-vennootschap als een veel gebruikte
rechtsvorm voor de onderneming. Uitgangspunt voor de inkomstenbelasting is dat
de echtgenote van een ondernemer zelf geen onderneming drijft. Dit, ondanks het
feit dat de partner van een ondernemer economisch gezien mede alhankelijk is van
de opbrengsten van de onderneming en uit dien hoofde als een medegerechtigde
zou kunnen worden gezien. De rechter zag in deze economische at'hankelijkheid
geen zelfstandige subjectieve onderneming.115 Door middel van het aangaan van een

huwelijk spreekt de echtgenote van de ondernemer namelijk niet automatisch te-
vens de intentie uit om een onderneming te gaan drijven. Kort gezegd. levert de
trouwakte onvoldoende redenen op om tot het ondernemerschap te komen.116

In de praktijk werd deze uitleg als te beperkt ervaren. Een oplossing werd gevonden
in de oprichting van man-vrouw-vennootschappen. Door middel van het aangaan
van een dergelijk contractueel samenwerkingsverband werd de intentie om de on-
derneming voor gemeenschappelijke rekening te drijven. geformaliseerd. Ondanks
de initiele tegenwerking van Financien is het sinds de zogenoemde '12 februari117

114.  Zie in dat kader Hoge Raad 17 november 1948,88552 (gewezen voorde Ondernemingsbelasting:
een vermogensbelasting voor ondernemers die was a fgeleid van de Duitse Gewerbesteuer en

waarbij voor het ondernemingsbegrip werd aangesloten bij de inkomstenbelasting) alsmede

Hoge Raad 6 november 1957. BNB 1957/320. Hoge Raad 11 mei 1960, BNB 1960/171 en Hof Arn-
hem 21 maart 1973, BNB 1974/85.

115. Hoge Raad 29 september 1954, BNB 1954/333. In het arrest van 20 maart 1963, BNB 1963/205
merkte de Hoge Raad in dat kader op: 'dat weliswaar ten gevolge van de gemeenschap van goe-
deren de opbrengst van het bedrij f voor een deel aan belanghebbendes echtgenoot ten goede
kwam doordat die opbrengst in het gemeenschapsvermogen vloeide, doch de gemeenschap niet
medebracht, dat bedoelde opbrengst rechtstreeks voor een deel aan belanghebbendes echtge-
noot toevioeide (...)'. Dit standpunt is nog eens uitdrukkelijk herhaald in Hoge Raad 24 augustus
1995, BNB 1995/320.

116. Vergelijk Rijkers 1985. pagina 131.
117. Zie daarover nader o.a. Mobach 2000, onderdeel 2.2.3OB.
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1997-arresten'118 duidelijk dat de rechter beide partners in een dergelijk samenwer-
kingsverband als ondernemer aanmerkt.

Ondanks het feit dat de fiscus een inhoudelijke toetsing van de aard van de sub-
jectieve onderneming voorstond, speelde de aard van de werkzaamheden die door
de partners in het samenwerkingsverband werden verricht bij deze toetsing geen
enkele rol.119 Gezien het progressievoordeel dat kon worden bereikt met het oprich-
ten van een man-vrouw-vennootschap werd in de literatuur zelfs van 'een fiscale
droom die werkelijkheid werd' gesproken.120

Bij het ontwerp van de nieuwe Wet op de inkomstenbelasting speelde de aanpassing
van het ondernemingsbegrip en de toegang tot de ondernemersfaciliteiten een be-
langrijke rol. Al in de nota 'Belastingen in de 21 e eeuw. een verkenning' van 1997
werden de contouren van een nieuw ondernemingsbegrip geschetst.121 Daar waar in

de nota nog werd gesproken over een verdergaande subjectivering van het onderne-
mingsbegrip. is in het wetsvoorstel toch voor een meer pragmatische aanpak ge-

122

kozen. Om het ondernemerschap alleen toegankelijk te houden voor 'echte' onder-
nemers nam de regering twee stappen. In de eerste plaats werd het ondernemers-
begrip aangescherpt. Sinds 2001 kunnen alleen degenen die rechtstreeks door de
crediteuren van de onderneming kunnen worden aangesproken, als ondernemer
worden aangemerkt.123 Anders dan sinds het Besluit IB 1941 gebruikelijk was, is het
enkel ter beschikking stellen van risicodragend kapitaal onder de Wet IB 2001 niet
meer voldoende om als ondernemer te kwalificeren. Een direct gevolg van de intro-
ductie van het 'verbondenheidscriterium' is dat de commandite niet langer als on-
dernemer kwalificeert, maar doorgaans als medegerechtigde tot het ondernemings-
vermogen in box 1 wordt belast. De commandite heeft hierdoor geen toegang meer
tot alle ondernemersfaciliteiten.124 Alleen de investeringsgerelateerde onderne-
mingsfaciliteiten125 en enkele doorschuiffaciliteiten126 kunnen door de medege-
rechtigde worden geclaimd. Maar niet alleen de commanditaire vennoot wordt als
gevolg van de verfijning binnen de categorie winstgenieters buiten het ondernemer-
schap gehouden. Ook andere kapitaalverstrekkers hebben dit lot ondergaan. Zo wa-

118. Hoge Raad 12 februari 1997, BNB 1997/173-176.
119. Zie r.0.3.4 van Hoge Raad 12 februari 1997, FED 1997/233.
120. Zie Lubbers 1997. Met dien verstande dat voor het uitkomen van deze droom wei een zakelijke

winstverdeling is vereist.
121. Kamerstukken n 1997-1998,25810. nr. 2, pagina 291-294.
122. Kamentukken U 1997-1998,25810, nr. 2. pagina 293.
123. Zie hierover nader Essers 200611, pagina 331-332.
124. Met ingang van 1 januari 1998 waren deze mogelijkheden doorde introductie van het urencrite-

rium in de zelfstandigenaftrek reeds ingeperkt.
125. Zie Kamerstukken n 1999-2000,26727, nr. 19. pagina 26, zie voor een overzicht AJA.Stevens

2006, pagina 327.
126.  Daarbij valt tedenkenaande aandelenfusie faciliteit (artikel 3.55 Wet 182001),de juridische fusie

en splitsingsfaciliteit (artikel 3.56 en 3.57 Wet IB 2001) de doorschuiving bu overlijden (artikel
3.62 Wet 18 2001) en de doorschuiving bij beeindiging van de huwelijksgemeenschap (artikel
3.59, tweede lid, Wet IB 2001) en voor de 3.3.1.a-medegerechtigde tevens nog de doorschuiving
aan een medeondememer of werknemer (artikel 3.63 Wet IB 2001 ).
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ren bijvoorbeeld de huurverkoper. winstrechtgenieters en bloot eigenaars.127 128 129

mits juridisch juist vormgegeven, onderde Wet IB 1964 alsondernemersaan te mer-
ken. Met de introductie van de Wet IB 2001 is aan deze situatie een einde gekomen.
Deze bedrijfsoverdragers zullen nog slechts als medegerechtigden in de zin van arti-
kel 3.3, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001 kunnen worden aangemerkt.130 Zij zul-

len namelijk na de overdracht in de regel niet meer direct kunnen worden aange-
sproken door de crediteuren van de overgedragen onderneming. Het verbonden-
heidscriterium van artikel 3.4 Wet IB 2001 heeft voor een maat in een stille maat-
schap hetzelfde gevolg.131 Ondanks het feit dat een stille maat maatschappelijk

gezien een onderneming kan drijven, wordt hij fiscaal niet al zodanig gekwalifi-132

ceerd.133

Ook de tweede ingreep in de ondernemingssfeer had tot doel om de fiscale aantrek-

kingskracht van het ondernemerschap te beperken. Onder het regime van de Wet IB
1964 hadden alle ondernemers recht op ondernemersfaciliteiten. Sinds 1 januari
2001 is die koppeling tussen het ondernemerschap en het genieten van faciliteiten
aangescherpt.134 Alleen ondernemers in de zin van artikel 3.4 Wet IB 2001 die vol-
doende uren in de onderneming hebben gewerkt hebben rechtop alle ondernemers-
faciliteiten.135 Voor deelgenoten in man-vrouw-vennootschappen waarbij sprake is
van een ongebruikelijk samenwerkingsverband is de regeling nog verder aange-
scherpt. Net als in die gevallen waarin de werkzaamheden worden verricht in een
ondervennootschap of ondersteunend van karakter zon, tellen de uren op grond van
artikel 3.6, tweede lid. onderdeel a Wet IB 2001 die worden verricht in ongebruike-

lijke samenwerkingsverbanden voor toepassing van het urencriterium niet mee. Met
deze aanvullende eisen heeft de wetgever in het geval van samenwerkingsverban-
den tussen verbonden personen willen bereiken dat de ondernemersfaciliteiten al-
leen worden toegekend aan 'echte ondememers:136 Om te bepalen of bijvoorbeeld

de deelgenoten in een man-vrouw-vennootschap als echte ondernemers kunnen
worden gezien, worden de werkzaamheden die in de vennootschap worden verricht

127. Hoge Raad 23 maart 1983, BNB 1983/230.
128. Hoge Raad 18 april 1990, BNB 1990/236.
129. Zie in dat kader Groeneveld en Niessen 1999. pagina 63.

130. Zie anders Kamerstukken // 1999-2000,26 727, nr. 17, pagina 63 en Kavelaars en Schuver in TFO

2003/73 pagina 79.
131. AJA. Stevens 2004, pagina 161.

132. Zie in deze zin Essers 2005,2006 en 2006-2. pagina 332-335.

133. Zie Hoge Raad 14 juli 2006, FED 2006/103 waarin is geoordeeld dat het verbondenheidscriterium

civielrechtelijk moet worden uitgelegd.
134.  Onder de Wet IB 1964 was de toegang tot de ondernemersfaciliteiten overigens niet ongeclausu-

leerd. Zo had een ondernemeralleen rechtop de zelfstandigenaftrek als hij voldeed aan het uren-
criterium. Na 1998 gold deze eis ook voorde mogelijkheid om te doteren aan de fiscale

oudedagsreserve van artikel 44e Wet IB  1964.
135. Zie voor een overzicht van de faciliteiten die voor ondernemers aan de ene kant en medegerech-

tigden aan de andere kant gelden AJA Stevens 2006, pagina 327.

136.  Zie Kamerstukken H 1999-2000,26727. nr. 7, pagina 123. Zie nader Besluit van 9 november 2001.

V-N 2001/60.10.
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2.3.1 Hoofdstuk 2 / Defuncrie van het beleggingsbegrip binnen het systeem van de inkomstenbelasting

inhoudelijk getoetst.137 Met de introductie van deze specifieke activiteitentoets voor
deelgenoten in samenwerkingsverbanden tussen verbonden personen heeft de wet-
gever de gevolgen van de '12 februari 1997-arresten' voor een deel weggenomen.
Waar de Hoge Raad voor de vraag ofer sprake was van een onderneming geen belang
wenste te hechten aan de aard van de werkzaamheden die in het samenwerkings-
verband werden verricht. voert de wetgever thans een vergelijkbare toets op het ni-
veau van het urencriterium uit. Daarmee laat de wetgever de status van de belasting-
plichtige ongewijzigd, maar wijzigt hij de fiscale gevolgen die met deze status sa-
menhangen. Het resultaat van artikel 3.6, tweede lid, Wet IB 2001  is dat hetaangaan
van een man-vrouw-firma fiscaal alleen nog loont als beide partners feitelijk de on-
derneming drijven.138

Ondanks het feit dat het beleggingsbegrip primair bij de all)akening van de objectie-
ve onderneming een rol speelt, is het belang van het subjectieve ondernemingsbe-
grip niet te onderschatten. Door middel van de subjectieve onderneming hebben
wetgever en rechter meer relief aangebracht bij de afl)akening van de onderne-
mingssfeer. Bij man-vrouw-vennootschappen heeft dat een scherpere afbakening
opgeleverd ten opzichte van de arbeidssfeer. Bij de commandite wordt een dergelijke
afl)akening naar de vermogenssfeer gecreaerd. Dat de wetgever bij de invoering van
de Wet IB 2001 lange tijd heeft getwijfeld volgens welk regime de commandite zou
moeten worden belast, blijkt weI uit het feit dat de commandite oorspronkelijk zo-
wei in box 1 en box 3 zou komen te vallen en uiteindelijk als winstgenieter defi-139

nitief in box 1  terecht is gekomen.140 Hierdoor valt de commanditaire participatie

137. Zie nader Essers 2006-2.
138. Methet aangaan van een man-vrouw-firma kan natuurlijk nog steeds een deel van de winst aan

de'meewerkende' partner worden toegerekend, al moet deze winstverdeling wei zakelijk zijn om
fiscaal enig gevolg te hebben.

139. In hetoorspronkelijke wetsvoorstel werdenalleen 'voonettendecommandites' volgensde regels
box 1 belast, alle andere commandites werden als beleggers in box 3 ondergebracht. Zie Kamer-
stukken H 1999-2000.26 727, nr. 3. pagina 92.

140.  In de historie van de inkomstenbelasting heeft de wetgever de commanditaire participatie al op
verschillende manieren in de heffing betrokken. In de gesplitste inkomstenbelasting van 1892/
1893 maakte de wetgevereen onderscheid tussen de kapitaalverschaffers in 'commanditaire ven-
nootschappen op aandeelen' en commandites in normale commanditaire vennootschappen. De
verhoudingtussen decommandite in een'commanditaire vennootschapopaandeelen' werd voor
beide heffingswetten gelijkgesteld metde verhoudingtussen een aandeelhouder in een naamloze
vennootschap. Zie Kamerstukken H 1892-1893,71 nr. 5 pagina 41(r.k.). Hierdoor werd de cv zelf-
standig in de Bedrij fsbelasting betrokken en werd de commandite vervolgens voor de waarde van
hetterbeschikkinggestelde vermogen ingevolgeartikel 7. onderdeel d, VB 1892 in de vermogens-
belasting belast. De commanditaire vennoot in een normale cv daarentegen werd als een onder-
nemer aangemerkt. In de Wet IB 1914 wijzigde deze behandeling volledig De wetgever was na-
melijk van meningdatdecommandite in een normalecv meeropeen aandeelhouderleek dan op
een ondernemer. Zie Kamerstukken 1/ 1911-1912.144 nr. 3 pagina  29 (1.k.). Immers niet de com-
manditedreefdeonderneming, maarde commanditaire vennootschap. Hierdoor werden de voor-
delen uit de commanditaire participatie op grond van doelmatigheidsoverwegingen als opbreng -
sten uit roerend kapitaal belast. Kamerstukken // 1911-1912.144 nr. 3, pagina 30 (1.k.). Aan de be-
handeling als een belegger kwam met de invoering van het Besluit IB 1941 weer een einde.  -6
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De afl)akening van box 1 door middel van het beleggingsbegrip 23.1

het best te omschrijven als een rechtsvorm die tussen beleggen en ondernemen in
ligt.141

2.3.1.3 Het onderscheid tussen beleggen en ondernemen in rechtsvergelijkend
perspectief

Het onderscheid tussen de objectieve en de subjectieve onderneming is niet speci-

fiek voor Nederland. Zowel in Duitsland als in Oostenrijk kent men dit onderscheid
eveneens. Gezien de gerneenschappelijke achtergrond van deze drie stelsels is deze

constatering weinig opzienbarend. In alle drie de staten is de inkomstenbelasting
immers gebaseerd op de bronnentheorie. Voor de huidige vormgeving van de Neder-
landse inkomstenbelasting is echter vooral de Duitse bezetting in de Tweede We-
reldoorlog bepalend geweest.142 In zowel Nederland als Oostenrijk zijn de restanten
van het bezettingsrecht nog steeds goed zichtbaar in de inkomstenbelasting. Behalve
dat er belangrijke overeenkomsten tussen de systemen van deze drie landen be-
staan. heeft het recht en de rechtstraditie zich in alle drie de staten de afgelopen zes-
tig jaar autonoom verder ontwikkeld. Hierdoor zijn de stelsels weer uit elkaar gaan
lopen. In deze paragraaf wordt het onderscheid tussen ondernemen en beleggen in

eerste instantie vanuit deze oorspronkelijke gemeenschappelijkheid benaderd en

vervolgens perjurisdictie specifiek ingevuld.

Zowel in het Duitse als het Oostenrijkse belastingrecht bestaat als gevolg van de toe-
passing van het bronnenstelsel eenzelfde afbakeningsproblematiek tussen onderne-
men en beleggen in de inkomstenbelasting. Anders dan in Nederland heeft de wet-

gever in Duitsland en Oostenrijk het ondernemingsbegrip in de wet vastgelegd. De
reden hiervoor ligt in feit dat in beide landen een 'Gewerbesteuer' wordt geheven. De
Gewerbesteuer is een belasting die alleen wordt geheven van ondernemingen. Niet
alleen kennen beide staten een Gewerbesteuer, maar ook de inhoud van het onder-

nemingsbegrip heeft zich in beide rechtsstelsels grotendeels parallel ontwikkeld. Zo
wordt de objectieve onderneming in beide landen gedefinieerd aan de hand van de-

-0 Torde onmiskenbaar Duitse invloedendie in het Besluit IB 1941 zijn terug te vinden, behoortook
de kwalificatiealsondernemer vande commandite. in het Duitsetaalgebied werd decommandite
van oudsher als'Mitunternehmer' aangemerkt. In de Wet IB 1964 en de Wet IB 2001 zijn de con-
sequenties van deze keuze nog duidelijk zichtbaar.

141. Hetzelfde geldt overigens ook voor de figuur van het 'grootkoopmanschap'. Deze ondernemings-

figuur is ontwikkeld onder het regime van de Wet IB 1914. Een grootkoopman houdt, net als een

belegger, belangen in diverse ondernemingen, maar bij een grootkoopman is de samenhang tus-
sen de vermogensbestanddelen en deactiviteiten van de belastingplichtige zo grootdat zijals 60n
geheel dienen te worden gekwalificeerd. Als grootkoopman moet de belastingplichtige actief de

samenhang tussen de verschillende vermogensbestanddelen exploiteren. Dat de rechtereen der-
gelijke samenhang niet snel aanneemt, blijkt wei uitde uitspraak van Hof Arnhem 30 maart 2004,

NTFR2004/648.

142.  In 1938 heeft Oostenrijk in het kader van de 'Anschluss' het materiele en formele Duitse belas-

tingrecht ingevoerd. Na afloop van W011 heeft men deze regels grotendeels in stand gehouden. In

de literatuur wordt op veel gebieden nauwelijks onderscheid gemaakt tussen de Duitse en Oos-

tenrijkse rechtsontwikkeling. Zie hierover nader Doralt/Ruppe pagina 7.
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zelfde criteria.143 Van een onderneming is sprake als de belastingplichtige een zelf-
standige, (selbstandige), duurzame (nachhaltige) activiteit (Betatigung) in het eco-
nomische verkeer (Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr) verricht
en daarbij een winstoogmerk (Gewinnerzielungsabsicht) heeft. De invulling die in
de Duitse en Oostenrijkse wet zijn opgenomen, lijkt sterk op de Nederlandse invul-
ling van de objectieve onderneming. De functie van de verschillende criteria in de
wettelijke ondernemingsdefinitie komt dan ook in belangrijke mate overeen met
hetgeen wij in Nederland kennen.144 Misschien is het daarom niet verwonderlijk dat
ook de Duitse rechter heeft gekozen voor een negatieve albakening van de onderne-
ming ten opzichte van de vermogenssfeer. Niet de onderneming staat bij het onder-
scheid tussen ondernemen en beleggen centraal. maar de vermogenssfeer. Het is na-
melijk vaste jurisprudentie van het BFH dat alleen sprake is van een onderneming als
de activiteiten van de belastingplichtige 'uber die private Vermogensverwaltung hin-
ausgehen'.145 Qua functie en bewoording komt deze toets overeen met de Neder-
landse wijze van afbakenen van de ondernemingssfeer. Maar bij de invulling weegt
men in Duitsland de verschillende factoren toch aanzienlijk anders. Zo is het BFH van
oordeel dat bij het particuliere vermogensbeheer de activiteiten gericht moeten zijn
op het in stand houden van het vermogen. Dit houdt volgens het BFH ook in dat het
vermogen dient te worden aangehouden met het primaire oogmerk periodieke op-
brengsten te genereren. De intentie om latent aanwezige vervreemdingswinsten te
realiseren, mag daarom in het kader van het particuliere vermogensbeheer niet op
de voorgrond staan.146 Op het moment dat vermogensbestanddelen regelmatig wor-
den vervreemd (umgeschichtet).147 is het BFH van oordeel dat de grens van het par-
ticuliere vermogenbeheer wordt overschreden.148 Dit Umschichtung-criterium heeft
het BFH voor het vervreemden van vastgoed nog verder geconcretiseerd in de zoge-
noemde 'Drei-Objekt-Grenze'. Als een belastingplichtige meer dan drie objecten bin-
nen een termijn van vij fjaren vervreemdt. acht het BFH dit zo frequent dat de trans-

143.  § 15 ESIG (D) en § 23 ESIG (0). Bovendien is er geen sprake van een Gewerbebetrieb als de bare
als land-ofbosbouwbedrijf kan wordenaangemerkt. Aangeziendir extra vereiste in het kader van
dit proefschrift geen nieuwe inzichten oplevert, is van een verdere beschrijving afgezien.

144. De invulling van de verschillende criteria wijkt het duidelijkst af bij het criterium van deelname
aan het economische verkeer. Volgens de Duitse jurisprudentie richt een onderneming zich op
een markt van een in beginsel onbeperkt aantal personen, waarbij de activiteiten van de onder-
neming er in belangrijke mate op zijn gericht om goederen en diensten op die markt aan te bie-
den. Kenmerkend voordie activiteit is dan wei datdeze voorderden kenbaar moet zijn. Zie nader
Blumich § 15 aantekening 51. Daarmee hanteert de Duitse rechter een beperkter marktconcept
dan de Nederlandse rechter.

145. Zie bijvoorbeeld BFH GrS 4/82, 25 juni 1984, BStBL 1184, 751 en BFH Vill 74/87,16 april 1991,
BStBL 1191,844. In het vervolg zal hiervoor het Nederlandse synoniem 'particulier vermogens-
beheer' worden gebruikt.

146.  Zie BFH  I R  153/71  v. 29 maart 1973, BStBL 11  1973, 661.
147.  Umschichten is het beste te vertalen als het alternatief aanwenden van het kapitaal.
148.  Blumich § 15 aantekening 174.
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acties niet meer binnen de vermogenssfeer passen.149 Met de introductie van deze
grens heeft het BFH rechtszekerheid willen scheppen.150 Omdat het BFH heeft beseft
dat een kwantitatief criterium tot rechtsongelijkheid kan leiden, past de rechter de
Drei-Objekt-Grenze alleen toe als de belastingplichtige woningen of onbebouwde
percelen vervreemdt.151 Exploiteert de belastingplichtige dus grote vastgoedobjec-
ten als een fabrieksgebouw of een woonblok. dan worden de voordelen gekwalifi-
ceerd zonder dat aan het 3-uit-5-vereiste wordt getoetst.152 In dergelijke gevallen

wordt het onderscheid tussen ondernemen en beleggen gemaakt aan de hand van de
materiele waardering van de feiten en omstandigheden. De wijze waarop de Duitse
rechter deze materiele toets uitvoert, wijkt af van de Nederlandse praktijk. De Duitse

rechter is niet op zoek naar de invulling van een abstracte norm, maar probeert door
middel van een vergelijking met andere bedrij fstypen de ondernemingsnorm te con-
cretiseren en zo tot een pragmatische invulling van een open norm te komen. Bij

vastgoedtransacties die niet onder de Drei-Objekt-Grenze vallen, zal de Duitse rech-
ter de activiteiten van de belastingplichtige gaan vergelijken met die van een bouw-
ondernemer, of een vastgoedexploitant. Dit bedrijfsbeeld wordt dan ontleed, waarna
wordt onderzocht of het feitencomplex in dat geval voldoende overeenkomsten ver-
toont met de gekozen typering van de bouwondernemer of vastgoedexploitant. Bij
de fiscale kwalificatie van vastgoedtransacties oordeelde het BFH dat het actief mee-
werken aan het opsplitsen van vastgoed, het bouwrijp maken en het planmatig ont-
sluiten van percelen typische ondernemingsactiviteiten zijn.153 Opvallend bij deze
oordelen is dat al deze activiteiten in de meest ruime zin samenhangen met het ver-
vreemden van het vastgoed.

Bij beleggingen in waardepapieren hanteert het BFH dezelfde methodiek. In de eer-
ste plaats wordt gekeken of de belastingplichtige voldoet aan de eisen van § 15 EstG

(D). Maar anders dan bij vastgoedexploitatie kan het Umschichtung-criterium bij ef-
fecten niet van doorslaggevende betekenis zijn. Waardepapieren kan men namelijk
alleen economisch zinvol houden als men het daarin belegde kapitaal frequent alter-
natief gebruikt. Anders gezegd: belegt men in effecten, dan ligt het in de rede om de
vermogenswaarden regelmatig te verhandelen om zodoende koersresultaten te rea-
liseren.154 Omdat de rechter alleen in specifieke gevallen tot een bedrijfsmatige ef-
fectenhandel zal willen concluderen, hanteert het BFH aanvullende criteria. Volgens
het BFH is voordat van een bedrij fsmatige effectenhandel sprake is, bijvoorbeeld ver-

149.  De vij fjaarstermijn is afkomstig uit de jurisprudentie (Zie o.a. BFH GrS 1/93 BSt811195,617, BFH

GrS 1/98 BStBI 02, 291 en BFH 111 R 27/98 BSt811102,537). Het BFH geefr aan dat als meerdan vijf
jaren tussen aan- en verkoop van een perceel liggen, mag worden aangenomen dat belasting-
plichtige het object niet heeft aangekocht met de intentie om het weer te verkopen. Zie Blumich

§ 15 aantekening 178.
150. Zie indatkadereendiepgaandeanalyse van de mogelijke nuanceringen van de Drei-Objekt-Gren-

ze in Fisher 1995 pagina 812-813.
151. Blumich# 15 aantekening 151.
152. Tipke Lang § 9, aantekening 571.
153.  Blumich § 15 aantekening 163-172.
154. BFH IV R 139/63 v. 11 augustus 1963, BStBL 11 1968, 775 en BFH I R 21/70 v. 24 september 1970,

BStBLII 1970,871

43



2.3.1 Hoofdstuk 2 / Defunctie van het beleggingsbegnp binnen het systeem van de inkomstenbelasting

eist dat men niet alleen voor eigen rekening belegt, maar ook gelden van derden be-
legt.155 Het BFH toetst daarbij feitelijk of de handel van de belastingplichtige past in
het beeld van een effectenhandelaar.156 OP grond van deze 'analoge kwalificatieme-
thode' toetst hij of handelingen van een belastingplichtige 'bankahnlich' zon of niet.
In het beeld dat door het BFH van het typische bankbedrijf wordt geschetst, speelt
het aanbieden van financi8le producten aan een breed publiek, het inzetten van per-
soneel en het aanhouden van kantoorruimten een belangrijke rol. 157

Het VwGH in Oostenrijk volgt bij de beantwoording van deze rechtsvraag in grote lij-
nen het in Duitsland ontwikkelde systeem. Ook het VwGH toetst eerst of de activitei-
ten binnen de wettelijke ondernemingsdefinitie van § 23 EStG (0) passen. Daarbij
moet direct worden opgemerkt dat de Oostenrijkse rechter bij de invulling van het
onderscheid tussen ondernemen en beleggen een eigen leer heeft ontwikkeld. waar-
bij vooral belang wordt gehecht aan de wijze waarop de belastingplichtige zijn ver-
mogen heeft georganiseerd.158 Biedt de samenhang tussen de verschillende vermo-
gensbestanddelen op zich te weinig aanknopingspunten voor een eenduidige kwali-
ficatie, dan wordt vervolgens gekeken naar de aard en waarde van de verhandelde
vermogensbestanddelen en de omloopsnelheid van het vermogen.159 160 Daarmee
lijkt de Oostenrijkse rechter vooral belang te hechten aan vermogensgerelateerde
omstandigheden bij de inkomenskwalificatie. Ondanks het feit dat de Oostenrijkse
rechter de intentie om te beleggen voornamelijk onderbouwt aan de hand van objec-
tieve omstandigheden, is hij niet zo ver gegaan dat hij een equivalent van de Duitse
Drei-Objekt-Grenze toepast. Het VwGH toetst in iedere situatie materieel of de grens
tussen ondernemen en beleggen wordt overschreden.161 Bij vastgoedinvesteringen
kijkt hij dan vooral of de belastingplichtige een vooropgezette intentie tot verkoop
heeft gehad. Is deze intentie aanwezig, dan past de opbrengst in ieder geval niet
meer binnen de vermogenssfeer.162 Dus ook in de Oostenrijkse rechtspraak speelt
het Umschichtung-criterium een belangrijke rol.

155.  Handelt men alleen voor eigen rekening dan is het ondernemerschap uitgesloten volgens het ar-
rest BStBL 111997, 399, als aangehaald  in BFH X R 7/99 v 30 juli 2003, BSEBL 11 2004,408.

156. Het BFHgaat inopdeaspecten van rechtsgelijkheid diedeze wijze van motiveren metzich brengt
in het oordeel BFH. X, 30 juli 2003 R 7/99. BStBL 112004, 408 en sluit voorde kwalificatie van voor-
delen aan bij het maatschappelijke beeld van een bepaald beroep of bedrij f. Hij geeft daarmee in-
vulling aan het Typusbegn8onderneming.

157. Zie vooreen uitgebreid oordeel met betrekking tot de kwalificatie van 'Wertpapierhandel' BFH X.
30 juli 2003 R 7/99, BStBL 11 2004,408. Zie verder BIumich § 15 aantekening 154 en Schmidt 2004,
§ 15, aantekening 91.

158. VwGH 7 november 1978, 2139/78 als aangehaald in Ginthor 2003. § 3.1.
159. In deze zin Ginthor 2003, § 3.1.
160. In deze zin VwCH 31  mei 1983, nr. 82/14/0188.
161.  Her VwGH oordeelde 14 november 1984, nr. 82/13/0242 dat het vervreemden van 10 tx)uwrijpe

percelen binnen een periode van zeven jaren bedrijfsmatig was.
162. Deze intentie wordt weI a fgeleid uitde volgendeomstandigheden(1) hetaangaan vaneen verplich-

ting tot bouwrijp maken van het perceel: (2) actieve betrokkenheid bij het ontsluiten van het per-
ceel: (3) hetopstellen van gedetailleerde plannen voorontwikkeling van het vastgoed: (4) het ver-
richten van commerciele activiteiten in de richting van de markt: (5) het inzetten van vreemd ver-
mogen en (6)het inzetten van kennis en relaties om een bijzondere marktpositie te verwerven.   -*
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Maar niet alleen in landen waar het bronnenstelsel aan de inkomstenbelasting ten
grondslag ligt, speelt het onderscheid tussen ondernemen en beleggen een belang-
rijke rol in het belastingsysteem. Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt dit onder-
scheid aangebracht. terwijlde inkomstenbelasting in het Verenigd Koninkrijk al van-
af 1842 in de vorm van schedules wordt geheven. Het centrale onderscheid binnen
het Engelse belastingsysteem is het verschil tussen capital en income. Beide worden
strikt gescheiden behandeld en afzonderlijk tegen verschillende tarieven belast. Het
belang om incomefrom trading van capital te onderscheiden is daarmee gegeven. Uit
de jurisprudentie die door Holmes in zijn boek 'The concept Of income' wordt be-
schreven, komt desalniettemin een herkenbaar beeld naar voren. Ook in het Ver-
enigd Koninkrijk wordt bij het onderscheid tussen beleggen en ondernemen, de nor-
male particuliere belegger als uitgangspunt genomen.163 Overschrijden de activitei-
ten die grens dan worden de voordelen toegeschreven aan een 'trade:164

2.3.2       Resultaat uit overige werkzaamheden

Niet alleen bij de afoakening tussen de winst- en de vermogenssfeer speelt het be-

leggingsbegrip een centrale rol. Ook bij de afbakening van de vermogenssfeer ten
opzichte van de overige (niet ondernemingsgerelateerde) arbeidsinkomsten komt
het begrip beleggen terug. Van oudsher heeft de wetgever het arbeidsgerelateerde
inkomen in drie categorieen onderverdeeld. In de eerste plaats wordt de winst uit
onderneming onderscheiden. In de tweede plaats worden de inkomsten uit dienst-

betrekking afgezonderd en tot slot, wordt al het overige arbeidsinkomen samenge-
nomen. Kenmerkend voor veel van de voordelen die als resultaat uit overige werk-
zaamheden worden gekwalificeerd, is het incidentele karakter van de voordelen.
Verdient men bijvoorbeeld bij door het geven van een incidentele cursus, of door het

plaatsen van een nieuwe keuken bij derden, dan worden deze opbrengsten belast als
resultaat uit overige werkzaamheden. Daarnaast vallen ook andersoortige baten bin-
nen deze restcategorie.

-#    Zie Ginthor 2003. § 3.1, waarbij ten aanzien van het gebruik van vreemd vermogen dient te wor-
den opgemerkt dat in het algemeen wordt aangenomen dat aan dit criterium nauwelijks zeg-

gingskracht toekomt. Zie Hofstjtter Reichel § 23 aantekening 16, en het oordeel van het VwGH
van 24 maart 2004, nr. 98/14/0179.

163.  Hudson's Bay Company Ltd v Stevens (1909 TC 424) waarin Lord Farwell over deze zaak op-
merkte: 'Again, a landowner may layout partof hisestate with roadsand sewers and sell it in lots

for building, but he does this as owner, not as a land speculator...It would be different if a land-
owner, an individual, entered into the businessof buyingand developingand selling land; but the

case of the owner, whether of land, or pictures, or jewels, selling his own property, although he
may have expended money on them in getting them up for sale, is entirely different: he sells as

owner. not as a trade.' Zie Holmes pagina 254.
164.  Doordat het onderscheid tussen beleggen en ondernemen in het Verenigd Koninkrijk word[ ge-

bruikt bij het maken van het onderscheid russen 'capital' en 'income'. kunnen de leerstukken die

in het Verenigd Koninkrijk zijn ontwikkeld, maar zeer beperkten vervolgens met grote terughou-
dendheid worden gebruikt bij de analyse van de afbakeningsproblemariek in de Nederlandse in-

komstenbelasting. In het Nederlandse systeem is het inkomenskarakter steeds aanwezig voordat

het beleggingsvraagstuk aan de orde komt.
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Ook bij de vermogensinkomsten levert de inkomenscategorie 'overige arbeid' een
aanvullende mogelijkheid tot heffen op. Tot aan de invoering van de Wet IB 2001
werd bij vermogensinkomsten een onderscheid gemaakt tussen de belaste inkom-
sten uit het vermogen (de vruchten) en de onbelaste waardemutaties van de bron
zelf. Dit onderscheid vloeide voort uit de keuze voor het bronnenstelsel. zoals dat
sinds de invoering van de Wet IB 1914 de basis vormde van de Nederiandse inkom-
stenbelasting. Een gevolg van dit systeem was dat het fiscaal aantrekkelijk was om
belaste periodieke opbrengsten uit vermogen om te zetten in onbelaste vervreem-
dingsvoordelen. Dit was relatief eenvoudig. Neem bijvoorbeeld het beleggen van
vermogen in aandelen. Op het moment dat geen of weinig dividend wordt uitge-
keerd, zal de waarde van de aandelen stijgen. Bij verkoop van de aandelen kan de be-
lastingplichtige dan eenvoudig een onbelaste boekwinst behalen.

Om misbruik van het wettelijke systeem tegen te gaan had de wetgever twee uitzon-
deringen op het bronnenstelsel gecreeerd: de aanmerkelijkbelangregeling en de in-
komenscategorie overige werkzaamheden. Voor de aanmerkelijkbelanghouder lag
deze inbreuk voorde hand. De aanmerkelijkbelanghouder kon in de regel immers in-
vloed uitoefenen op het te voeren dividendbeleid. Daardoor zou men eenvoudig de
eigen belastingdruk kunnen bepalen. Dit is zo zeer strijdig met het beginsel van
rechtsgelijkheid dat de besluitgever heeft ingegrepen.

De tweede uitzondering zag niet alleen op de ongewenste gevolgen van het bron-
nenstelsel in gelieerde verhoudingen zoals bij de aanmerkelijkbelanghouder en zijn
bv. maar had een ruimere reikwijdte. De wetgever wilde namelijk ook in andere ge-
vallen waarin de belastingplichtige directe invloed had op het ontstaan van, in be-
ginsel onbelaste, bronmutaties de voordelen belasten. Alleen in die gevallen waar
een waardestijging autonoom tot stand was gekomen, wilde de wetgever deze volle-
dig onbelast laten. Het bleek echter problematisch om aan te geven wanneer een in-
dividu een zodanige invloed uitoefende dat het voordeel causaal werd veroorzaakt
door de handelingen van de belastingplichtige. Het resultaat uit overige werkzaam-
heden is om die reden dan ook ruim geformuleerd. De concrete invulling van deze
sfeerovergang werd door de wetgever overgelaten aan de rechter. Uit de jurispru-
dentie blijkt dat de rechter de voordelen uit een dergelijke voorsprongsituatie alleen
onder strikte voorwaarden wenste te belasten. Zo moest de belastingplichtige werk-
zaamheden hebben verricht waaruit het voordeel direct voortvloeide. Alleen dan
wenste de rechter het voordeel aan de arbeid toe te rekenen en het voordeel te be-
lasten. Het voordeel werd dan als het ware losgekoppeld van het vermogensbestand-
deel en toegerekend aan de arbeid. Op dat moment oversteeg de arbeid namelijk de
grens van het normale vermogensbeheer. Het voordeel valt daarom niet meer in box
3. maar wordt het in box 1 belast.

Voor de toepassing van de bron overige werkzaamheden moet worden onderzocht
in welke gevallen de grens van het normale vermogensbeheer wordt overschreden.
Bij de exploitatie van vermogensbestanddelen zijn drie momenten te onderscheiden
wanneer arbeid een bepalende rol kan hebben bij de kwalificatie van het inkomen.
Het eerste moment is het moment van aanschaf van het vermogensbestanddeel. Op
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dat moment kan de arbeid van de belastingplichtige de prijs zodanig be'invloeden,
dat hierin de oorzaak ligt van de belastbaarheid van het toekomstige vervreemdings-
voordeel. Verder kan tijdens de lopende exploitatie sprake zijn van extra arbeidsin-
zet die een belastingheffing in box 1 vereist. Tot slot kan dit ook het gevolg zijn van
de activiteiten van de belastingplichtige bij de verkoop van het vermogensbestand-
deel.

Om meer houvast te krijgen op deze feitelijke materie, heeft de rechter in de loop
van de vorige eeuw een aantal criteria ontwikkeld waaraan de arbeid moet voldoen,
voordat sprake kan zijn van inkomsten uit overige arbeid.165 De arbeid wordt bepa-

lend geacht voor de kwalificatie van het voordeel als de werkzaamheden in het eco-
nomische verkeer worden verricht, daarmee voordeel wordt beoogd en vaststond
dat het voordeel ook redelijkerwijs is te verwachten. Voldoet de arbeid niet aan deze
eisen dan valt het voordeel per definitie in box 3. Aangezien dit deel van de regeling
dezelfde functie binnen box 1 vervult als de bron 'overige arbeid' in de Wet IB 1964,
kan men bij de kwalificatie van het arbeidsgerelateerde inkomen binnen de inko-
menscategorie overige werkzaamheden gebruik maken van de bestaande jurispru-
dentie.166

Met de invoering van de Wet IB 2001 heeft de wetgever de reikwijdte van de bron
'overige arbeid' op twee terreinen inhoudelijk nader bepaald.167 In de eerste plaats

heeft hij een aantal handelingen in artikel 3.91, eerste lid. onderdeel c Wet IB 2001

opgesomd die in ieder geval als een werkzaamheid worden aangemerkt. Zo worden
genoemd: het uitponden van onroerende zaken, het verrichten van groot onderhoud
en handelen met voorkennis. In al deze gevallen acht de wetgever de invloed van de
verrichte arbeid zo bepalend, dat de voordelen in box 1 moeten worden belast. Bij
het handelen met voorkennis kan dit alleen maar verklaard worden vanuit het kwa-
litatieve aspect van de arbeid, terwijl bij het verrichten van groot onderhoud vooral
het kwantitatieve element een rol speelt. Waardeze wetswijziging nog moet worden
gezien als een codificatie van de bestaande jurisprudentie.168 is datbij de tweede na-

dere invulling met de zogenoemde anti-arbitrageregelingen niet het geval. Met deze
regelingen is de oorspronkelijke functie van de inkomenscategorie 'overige werk-
zaamheden' aanzienlijk uitgebreid. Doorde introductie van deze zogenoemde terbe-
schikkingstellingsregeling van artikel 3.91 en 3.92 Wet IB 2001 heeft de regering ge-
tracht de meest voor de hand liggende, ongewenste vormen van boxarbitrage uit te
sluiten. Als belangrijkste middel daartoe werden diverse beleggingsvormen buiten
de reikwijdte van box 3 gebracht en in box 1 ondergebracht. De voordelen uit deze

'beleggingen' worden daardoor progressief belast.

165.  Hierbij zij opgemerkt dat deze criteria ook in de ondernemingssfeer gelden.
166.  Uit de Kamerbehandeling van de Wet IB 2001 blijktdatde regeringdezeaansluiting uirdrukkelijk

tot stand heeft willen brengen. Zie Kamerstukken /1 1998-1999,26 727, nr. 3, pagina 132.
167.  Door het van toepassing verklaren van het winstregimeop deze bron door middel vanartikel 3.95

Wet IB 2001, is de reikwijdte van de bron waarschijnlijk ook gewijzigd, maar aangezien deze uit-
breidingzietopde wijze waarop het resultaat wordt bepaald en in zoverre geen gevolgen zal heb-
ben voor de invulling van het beleggingsbegrip wordt in het vervolg van dir onderzoek geen
aandacht besteed aan deze uitbreiding. Zie nader Meussen 2006 pagina 189.

168. Zie Kamerstukken / 1999-2000,26 727, nr. 202a. pagina 34 en 35.
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In deze paragraaf wordt verder op deze nadere invulling van de inkomenscategorie
resultaat uit overige werkzaamheden ingegaan.

2.3.2.1    Activiteiten bij aanschaf

Het eerste moment waarop het verrichten van arbeid een rol kan gaan spelen bij het
onderscheid tussen overige werkzaamheden en box 3, is het moment van aanschaf
van het vermogensbestanddeel. Creeert de belastingplichtige bij de aankoop van een
vermogensbestanddeel een voordeel, dan kan de arbeid bepalend zijn voor de kwa-
lificatie van de inkomsten. Daarvoor is dan wei vereist dat het voordeel te verklaren
valt uit de verrichte werkzaamheden van de belastingplichtige. Zonder dit causale
verband kan het voordeel niet aan de arbeid worden toegerekend.169 Het enkele feit
dat een aankoop voordelig is geweest. is dus niet voldoende om tot belastbaarheid te
concluderen. Daarvoor zal altijd een vorm van arbeid moeten zijn verricht. Uit de ju-
risprudentie blijkt dat nietalleen langdurige of zeer intensieve arbeidsinspanningen
een voordeel kunnen verklaren, maar juist ook kortstondige of incidentele handelin-
gen belastbare voordelen ten gevolg kunnen hebben. Om al deze soorten handelin-
gen onder het arbeidsbegrip van de inkomstenbelasting te vatten, is in de jurispru-
dentie een standaardformulering ontwikkeld. De rechter toetst dan of het voordeel
te verklaren is vanuit de deskundigheid, ervaringofrelaties van de belastingplichtigen.
Met deze formulering laat de rechter ruimte voor zowel een kwalitatieve als een
kwantitatieve invulling van het arbeidscriterium.170 Beide elementen kunnen bepa-
lend zijn bij de inkomenskwalificatie. In het geval dat de belastingplichtige erg veel
werk moet verzetten om een voordeel te kunnen behalen, dan is het logisch om deze
arbeid medebepalend te laten zijn voor de allocatie van het voordeel.171 Aan de an-
dere kant kan ook een relatief kleine arbeidsinzet bepalend zijn voor het realiseren
van het voordeel. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan het geven van een tip 172

of het schrijven van een introductiebrief.173 Kenmerkend voor dit soort situaties is
dat de economisch relevante voorsprongspositie waarvan de belastingplichtige ge-
bruik maakt, fiscaal in aanmerking wordt genomen. De wetgever heeft in dit kader
het behalen van voordelen uit voorkennis uitdrukkelijk als voorbeeld in de tekst van
3.91, eerste lid, onderdeel c, Wet IB 2001 opgenomen.

169. Ziebijvoorbeeld Hof's-Gravenhage 14 november 1967. BNB 1968/192. Hierin oordeelt hethofdat
de verkoopwinstopeen pand niet belast was ondanks het feitdat belanghebbendes bedrijf onder
andere bestond uit de handel in vastgoed. Het hof overwoog daartoe dat belanghebbendes activi-
teiten evenzeer door iedere particuliere belegger hadden kunnen worden verricht. Zie eveneens
Hoge Raad 4 december 1985. BNB 1986/86. Hierin oordeelde de Hoge Raad dat de effectentrans-
acties van een bankemployee niet in de arbeidssfeer lagen omdat de belanghebbende slechts ge-
bruik maakte van feiten van algemene bekendheid.

170. Zie verder Freudenthal 2002, pagina  17.
171. In gelijke zin Freudenthal 2002. pagina 18. Anders Van Dijck. die stelt dat alle aan- en verkoop-

handelingen in beginsel binnen het normale vermogensbeheer vallen. tenzu andere omstandig-
heden een rol spelen. Van Dijck 1976, pagina 146-147

172. Hoge Raad 23 december 1981. BNB 1982/155.
173. RvB Zwolle 30 januari 1930, BNB 1956/116.
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In dejurisprudentie rondom de verkrijging van vermogensbestanddelen ziet men dit
voorsprongargument regelmatig terugkomen. Zo oordeelde de rechter dat het ge-
bruiken van de deskundigheid die de belastingplichtige heeft verworven in het ka-
der van de uitoefening van zijn bedrijf. voldoende reden was om het voordeel dat
hieruit voortvloeide in box 1 te belasten.174 Illustratief voor deze jurisprudentie is
het arrest van 26 maart 1958, BNB 1958/186, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de

verkoopopbrengst die een gewezen landbouwer behaalde bij de verkoop van enkele

panden, belast was. Belanghebbende bezocht veilingen in een bepaalde omgeving
om strijkgelden te ontvangen. Bij het uitoefenen van deze activiteit bleven de ge-

noemde panden aan belanghebbende'hangen'. De rechter achtte de opbrengst met
name belast, omdat belanghebbende een aanwijsbare deskundigheid had ten aan-
zien van de prijsvorming van het vastgoed in deze specifieke regio. Deze deskundig-
heid leidde de rechter af uit het feit dat de belanghebbende niet alleen veilingen be-
zocht, maar taxaties voor derden verrichtte. Deze kennis en ervaring waren volgens
de rechter zo bepatend voor het behaalde resultaat, dat de voordelen werden belast

als inkomsten uit overige arbeid.

Het causale verband tussen de opbrengst en de verrichte arbeid wordt in specifieke

gevallen ook aanwezig geacht, als kennis en deskundigheid van derden door de be-

lastingplichtige worden gebruikt. In deze gevallen moet de ontstane voorsprongsitu-
atie wei volledig toe te rekenen zijn aan de belastingplichtige. Daarbij kan men op de
eerste plaats denken aan een belastingplichtige die de expertise gebruikt van door
hem ingehuurde adviseurs en deskundigen.175 Maar ook in andersoortige situaties
worden de werkzaamheden van derden meegewogen bij de kwalificatie van voorde-
len.176 Alleen als de activiteiten van een derde volledig aan de belastingplichtige

174. Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 14 maart 1960, BNB 1961/28 waarin het hofde werkzaamheden

van belanghebbende als een beedigd commies op een hypotheekkantoor bepalend achtte voorde

opbrengsten die hij behaalde bij de verkopen van enkele percelen grond. In de Duitse rechtspraak
wordt dit verband nog veel sterker aangebracht. Zie met name de jurisprudentie die wordt ge-

noemd bij § 15 EStG in Blumich.
175. Hetgeen uitdrukkelijk blijkt uit de uitspraak van het Hof 's-Gravenhage 15 april 1985, BNB 1987/

13. In deze uitspraak woog het ho f de activiteiten die de bank voor belanghebbende had verricht

mee bij de beoordeling van de vraag of artikel 22, eerste lid, onderdeel b Wet IB 1964 van toepas-

sing was of niet.
176. Het meestexpliciet in de toerekening van de activiteiten (kennis) van een derdeaan de belasting-

plichtige wasde Hoge Raad in hetarrest van 13 maart 1985. BNB 1986/232 (Het verwijzingsarrest

van Hoge Raad 22 juni 1983, BNB 1983/286). De Hoge Raad oordeelde in het verwijzingsarrest
hieroverdat: 'de onderwerpelijke aan- en verkooptransacties door belanghebbendes zoon voor

haar (htn: lees belanghebbende) is behandeld als ware het een door hem (htn: de zoon) voor ei-
gen rekening verrichte transactie'. Belanghebbende kocht in casu gedurende enkele jaren vast-

goedobjecten met het oogmerk deze snel en winstgevend weer van de hand te doen. Belang-

hebbende slaagde diverse jaren achter elkaar in deze opzet, ondanks het feit dat zij zelf louter
normale beleggingshandelingen verrichte. Daarentegen verrichte belanghebbendes zoon wei

volop activiteiten die uitgingen boven het normale vermogensbeheer. De zoon, die zelfwerkzaam

was binnen de vastgoedsector, maakte bu de aankoop van de panden gebruik van de kennis en

informatie waartoe hu door middel van zijn eigen onderneming toegang had. Maarook in andere

gevallen komt de rechter toe aan een dergelijke toerekening. Zie bijvoorbeeld ook Hoge Raad  -*
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kunnen worden toegerekend. valt een inbreuk op het individuele karakter van de in-
komstenbelasting volgens de rechter te rechtvaardigen. In de jurisprudentie vindt
een dergelijke toerekening plaats als de activiteiten worden verricht door'verbon-
den personen' en de handeling verder als onzakelijk moet worden gekarakteri-
seerd.177 Een dergelijke verbondenheid kan bestaan op grond van familierelaties.178

samenwerkingsovereenkomsten, aandeelhouderschap of bijvoorbeeld door179 180

het bestaan van een fiscaal partnerschap. In het arrest van 22 september 1982. BNB
1982/324 rekende de rechter zelfs handelingen van de vervreemder toe aan de ver-
krijger. In dit specifieke geval oordeelde de rechter dat onbekendheid van de ver-
vreemder met de markt het voordeel voor de koper zo voorzienbaar maakte, dat aan
het voordeel een inkomenskarakter niet kon worden ontzegd. In casu wist belang-
hebbende een perceel tegen een vriendenprijs te verwerven van een oudere verko-
per. Belanghebbende verkocht de grond binnen een korte tijd door aan een derde en
realiseerde daarbij een voordeel. Uit het feitenmateriaal bleek dat belanghebbende
bij de aankoop van de onroerende zaak gebruik had gemaakt van zijn persoonlijke
relatie met de verkoper om het voordeel te behalen.181 De Hoge Raad oordeelde ook
in deze zaak dat als gevolg van het causale verband tussen het voordeel en de per-
soonlijke relatie tussen verkoper en koper. de grens van het normale vermogensbe-
heer werd overschreden.182

-#     5 september 1956, BNB 1956/266 en Hoge Raad 9 september 1987. BNB 1988/15 waarin op geza-
menlijke rekening werd gehandeld door een derde en waarvan het voordeel volgens de rechter
in beide gevallen aan te merken was als inkomsten uit overige arbeid voorde andere deelgenoot.

177.  Zie voor een geval waarin de rechter geen grond vond om activiteiten van een derdeaan belang-
hebbende toe te rekenen: Hoge Raad 8 november 2000, V-N 2000/51.10. De Hoge Raad rekende
in dat arresteen voordeel dat in een bv werd gerealiseerd niet aan dedirecteur-grootaandeelhou-
dertoe. ondanksdeonmiskenbare betrokkenheid van belanghebbende bij de handelingen van de
bv. In dit specifieke geval realiseerde belanghebbende een koerswinst van ruim 15.000% bij de
verkoop van 8 aandelen in een bv. Deze waardestijging was het gevolg van een bijzonder voorde-
lig uitgevallen vastgoedtransactie van de bv. Belanghebbende (en zijn mede-aandeelhouder) wa-
ren bij de totstandkoming van het vastgoedproject nauw betrokken geweest. Maar doordat in
rechte vaststond dat alle transacties volledig zakelijk waren bepaald, wenste de Hoge Raad de
ontstane waardestijging nietaan de bv-sfeer te onttrekken en kon de waardestijging van het vast-
goed niet aan activiteiten van de directeur-grootaandeelhouder worden toegerekend.

178. Als het geval was in Hoge Raad 22 juni 1983, BNB 1983/286 en Hoge Raad 13 maart 1985. BNB
1986/232.

179. Zie Hoge Raad 8 november 2000. V-N 2000/51.10.
180. Zie Hoge Raad 9 augustus 1996. BNB 1996/333.
181.  In het arrest is opgenomen dat belanghebbende en de verkoper elkaar kenden uit het hotel waar

belanghebbende als gevolg van persoonlijke omstandigheden tijdelijk verbleef en dat de verko-
per de belanghebbende schijnbaar zo sympathiek vond dat hij hem de grond gunde voor een
'vriendelijke prijs'.

182.  Gezien het specifieke karakter van het feitenmateriaal kan men naar mijn meninggeenalgemeen
geldige conclusies uitdit oordeel afleiden. Zou mendat namelijk wei doen dan zaleen afbakening
tussen inkomstenbelasting en schenkingsrecht nog maar moeilijk te maken zijn.
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Deze doctrine is onverkort blijven bestaan bij de invoering van de Wet IB 2001. De
wetgever heeft immers uitdrukkelijk aan willen sluiten bij de bron overige arbeid uit
de Wet IB 1964.183

2.3.2.2 Exploitatieactiviteiten

De tweede fase waarin het bezit van vermogensbestanddelen kan leiden tot op-
brengsten is de fase van de reguliere vermogensexploitatie. Daarmee doel ik op de
fase waarin de belastingplichtige de reguliere. in beginsel periodieke, opbrengsten
uit het vermogensbezit ontvangt. Bij deze lopende inkomsten zal in de regel geen
sprake zijn van resultaat uit overige werkzaamheden. Bijna alle denkbare handelin-

gen die bij vermogensbeheer horen, kunnen zowel door een ondernemer, een ver-
richter van overige werkzaamheden als een belegger worden uitgevoerd. Alleen in

specifieke gevallen zal de arbeid zo bepalend zijn voor de bate dat deze invloed zal

hebben op de kwalificatie van het voordeel. 1n de meeste gevallen zal het vermo-
gensbestanddeel echter 'gewoon' in box 3 vallen. Deze regel komt al vanaf de Wet IB
1914 in de jurisprudentie naar voren en is in artikel 3.91. eerste lid, onderdeel c184

van de Wet IB 2001 gecodificeerd.185

Speelt de arbeid echter weI een zodanig belangrijke rol bij de kwalificatie van het
voordeel dat het voordeel in box 1 dient te worden belast, dan moet vervolgens nog
worden bepaald of er sprake is van een bedrij fsmatige exploitatie of van voordelen
uit overige werkzaamheden. Volgens de wettelijke rangorderegeling moet de onder-

nemingdaarbij als uitgangspunt worden genomen. Dat wil feitelijk zeggen datalleen
die activiteiten die zel fstandig worden uitgeoefend en een min of meer incidenteel
karakter hebben als werkzaamheid kunnen worden aangemerkt. In alle andere ge-
vallen zal sprake zijn van een duurzame organisatie waarmee de grens naar het on-
dernemerschap wordt overschreden.186 Naast de duurzaamheid en de wijze waarop
de activiteiten zijn georganiseerd, onderzoekt de rechter regelmatig of de belasting-
plichtige ondernemingsrisico's heeft gelopen. De rechter leidt dan aan de hand van

183. Als opgemerkt in de memorie van toelichting op de Wet IB 2001. Kamerstukken U 1998-1999,

26727. nr. 3. pagina 132. Al kan dat niet worden gezegd over artikel 3.95 Wet IB 2001, op grond
waarvan het voordeel in de bron resultaat uit overige werkzaamheden conform de winstbepalin-
gen wordt bepaald. Zie nader Meussen 2006 pagina 189 e.v.

184. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 19 juni 1929, 84527, waarin de Hoge Raad oordeelde dat: 'Uit het felt
dat een garant-geldschieter zich voor de zaken van de hoofddebiteur interesseert en op diens

handelingen een scherpe controle uitoefent, vloeit nog niet noodzakelijk voort. dat die geldschie-
Eer op zichzelf staande werkzaamheden verricht, al moge de controle hem wellicht niet geringe
moeite kosten.' En zie verder o.a. Hoge Raad 20 oktober 1937, B 7027, Hoge Raad 23 mei 1956,
BNB 1956/22 en Hof Amsterdam 26 maart 1976, BNB 1977/78.

185.  Door de bepaling met betrekking tot het zelf verrichten van het groot onderhoud in artikel 3.91.
eerste lid, onderdeel c, Wet IB 2001, kwalificeert de wetgever deze activiteiten uitdrukkelijk in
box 1.Vooralle andere activiteiten in de sfeer van vastgoed laat de wetgever deze afweging be-

wust open.
186.  In de definitie van de objectieve onderneming zoals deze in § 2.3.1.1. is weergegeven. wordt de

afbakening tussen de onderneming en een werkzaamheid daarentegen primair gemaakt aan de
hand van de risicotoets.
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o.a. het debiteuren- en investeringsrisico af of sprake is van een objectieve onderne-
ming.187 In die situatie waarin de belastingplichtige dergelijke risico's niet loopt. is
de vermogensexploitatie niet bedrijfsmatig te noemen.188 Deze wijze van toetsen
ziet men vooral terug bij het afbakenen van het zelfstandige beroep ten opzichte van
de werkzaamheid. Werkt de belastingplichtige bijvoorbeeld slechts voor 66n op-
drachtgever, dan leidt de rechter daar regelmatig uit af dat deze belastingplichtige
onvoldoende debiteurenrisico loopt.189 Op eenzelfde wijze laat de rechter de mate
van investeren meewegen. Investeert de belastingplichtige een relatief groot bedrag
dan loopt de belastingplichtige een reeel risico ten aanzien van het teniet gaan van
deze zaken en kan de grens naar een ondernemingsgewijze exploitatie zijn over-
schreden.190

Bij de kwalificatie van activiteiten van vermogensbeheer lijken beide criteria geen
oplossing te bieden. Alle vermogensbeheerders ongeacht hun fiscale kwalificatie.
kunnen immers in gelijke mate te maken krijgen met beide soorten risico's. Zowel
ondernemers, verrichters van overige werkzaamheden, als beleggers lopen allen
vergelijkbare risico's ten aanzien van de betalingsonmacht bij hun debiteuren en het
risico van teniet gaan van het vermogensbestanddeel. De rechter lijkt om die reden
dan ook zeer terughoudend bij het kwalificeren van risico's die samenhangen met de
vermogensexploitatie.191

Gezien de complexiteit van de invulling van dit onderscheid is het initiatief van de
medewetgever om bij artikel 3.91 Wet IB 2001  zel f inhoud aan deze norm te geven
lovenswaardig. Alleen zou het wenselijk zijn geweest als de parlementaire geschie-
denis (ook op dit punt) uitvoeriger zou zun geweest.192 Nu bluven de activiteiten die
de wetgever in artikel 3.91, eerste lid onderdeel c, Wet IB 2001 onder de werking van
box 1 heeft gebracht vooral als expliciet genoemde voorbeelden gelden van de codi-
ficatie van de bestaande rechtspraak.193

187. Zie voorde praktische toepassing van deze toetsingsmethodiek de jurisprudentie rondom de zelf-
standigheid van medisch specialisten. Zie tevens het Besluit van 16 januari 2003, nr. CPP2002/
3672M

188. Als overwogen in Hoge Raad 28 januari 1981, BNB 1981/128.
189. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 6 september 1995. BNB 1995/298 en Hoge Raad 7 februari 1996. BNB

1996/116. Zie vooreen geval waarin een zogenoemde'eigen rijder' anders dan in Hoge Raad 7 fe-
bruari 1996, BNB 1996/116 wei voldoende risico liep hetarrest van 14 oktober 1992, BNB 1993/6.

190. Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 20 oktober 1989, V-N 1990/2917. Hof Amsterdam 7 januari
1975, BNB 1975/235 en Hoge Raad 14 oktober 1992. BNB 1993/6. Illustratief in deze is ook de uit-

spraak van Hof Amsterda m 16 maart 2001, FED 2001 /250 te n aa nzien van de werkzaamheden van
een automatiseringsspecialist.

191. Zie Hof 's-Gravenhage 26 februari 1992. V-N 1992/1804 dat in dit kaderopmerkte: 'Elke aandeel-
houder. elke geldschieter en elke borg loopt risico. Dit risico liep ook belanghebbende, doch dat
maakt hem niet tot ondernemer'.

192. Boeren Freudenthal bespreken deze in hun eigen woorden'diffuse' ontstaansgeschiedenis uitge-
breid in Boer en Freudenthal 2006. pagina 411-414.

193.  Hetgeen door de indieners van het amendement in hun toelichting met zoveel woorden is gezegd.
Zie hiervoor de toelichting bij her amendement. Kamerstukken U 1999-2000.26 727. nr. 75 en als
zodanig bevestigt in Kamerstukken 1 1999-200026 727. nr. 202a. pagina 34 en 35. Dit lijkt echter in
de uitvoeringssfeeranders te worden uitgelegd. Zie in dat kader het Besluit van 29april 2004,      -4
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2.3.2.3    Activiteiten bij verkoop

Anders dan bij de exploitatieactiviteiten ontbreekt de continuiteit juist bij de activi-
teiten die samenhangen met de verkoop. Het meest kenmerkende voor deze soort
opbrengsten is het incidentele karakter van de bate. De vraag bij deze vorm van'capi-
tai gains' is van oudsher steeds geweest ofzij belastbaar zouden zijn of niet. Binnen de

inkomstenbelasting was een heffing over een boekwinst in priv6 tot aan de invoering
van de Wet IB 2001 een uitzondering. Als gevolg van het bronnenstelsel werden im-
mers alleen voordelen die waren getrokken uit het vermogen belast. In de regel betrof
dat de reguliere opbrengsten uit een vermogen als rente, huur en dividend. Bronmu-
taties bleven in beginsel onbelast. Alleen wanneer de wetgever de vervreemdingsop-

brengsten expliciet naar de inkomenssfeer had overgebracht, was belastingheffing
mogelijk. Om vervreemdingsvoordelen als inkomen te kunnen belasten, rekende de
wetgever het voordeel toe aan activiteiten van de belastingplichtige. In die gevallen
werd een capital gain als arbeidsinkomen in de inkomstenbelasting betrokken.

In de andere landen die zijn onderzocht, lost de wetgever dit vraagstuk anders op. In
het Verenigd Koninkrijk blijven incidentele baten juist buiten de reikwijdte van de
inkomstenbelasting. Voor het Engelse recht is er geen sprake van inkomen omdat het
voordeel iedere vorm van duurzaamheid ontbeert.194 De gevolgen van deze onbe-
lastbaarheid vallen budgettair mee, omdat men in het Verenigd Koninkrijk een Capi-
tal Gains Tax kent. Daarentegen lijken het Duitse en Oostenrijkse recht weer meer op
de situatie. zoals wij die onder het regime IB 1964 kenden. In beide rechtsstelsels

geldt onverkort het bronnenstelsel. In beginsel blijven vervreemdingsvoordelen daar
buiten de reikwijdte van de inkomstenbelasting. Om bepaalde voordelen toch te
kunnen belasten heeft men in Duitsland en Oostenrijk, net als in Nederland, bepaal-
de incidentele (vervreemdings-) voordelen uitdrukkelijk als inkomen aangemerkt.

In Duitsland heeft men deze incidentele voordelen ondergebracht in § 23 EStG (D).195

Op grond van deze bepaling wordt een onderscheid gemaakt tussen vervreemdings-
winsten op vastgoed en effecten ( Wertpapieren'). In Duitsland is pas sprake van een
belaste vervreemdingswinst bij vastgoed 196 als het object binnen tien jaar na aan-

koop weer wordt vervreemd. Bij effecten ligt deze fatale termijn op 1 jaar. Bij de be-
paling van het voordeel wordt echter slechts de helft van het voordeel als inkomen
aangemerkt. Dit is een gevolg van het zogenoemde 'Halbeinkunfteverfahren' van § 3,
nr. 40 EStG (D).197 In de Oostenrijkse inkomstenbelasting kent men vergelijkbare re-

-4 2004, CPP 2004/236OM, V-N 2004/23.6 punt 2 waar het de fiscus artikel 3.91,eerste lid, onderdeel
c, Wet 182001 als een zelfstandige heffingsbasis lijkt op te vatten. Zie voor een kritische analyse

van dit besluit Boer en Freudenthal 2006, pagina 425.
194. Zie de jurisprudentie als aangehaald in Tiley, 2000, pagina 334. Hierin ziet men dat als men het

object slechts kortstondig houdt ergeen sprake is van een 'trade", maar dat de rechter hetals een
'adventure' kwalificeert. In de zaak IRC v. Reinhold (1953) TC 389 werd een perceel drie dagen na
aanschaf met een boekwinst verkocht. Dit voordeel bleefom bovenstaande reden onbelast.

195. De voordelen behoren dan uitdrukkelijk niet tot de winstsfeer.
196. De eigen woning is uitdrukkelijk van deze bepaling uitgezonderd.
197. Zie nader Schmidt 2004,§ 3, pagina 119-128.
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gels. Maar men heeft hier een onderscheid gemaakt tussen inkomsten uit specula-
tieve handelingen (Spekulationsgeschlifte ex § 30 EStG (0)) en vervreemdingsvoor-
delen uit deelnemingen (VeriiuBerungsgewinne von Beteiligungen. ex § 31 EstG (0).
Bij de kwalificatie van speculatieve winsten hanteert ook Oostenrijk enkele objectie-
ve criteria. Zo is bij vastgoed sprake van speculatie als het binnen 10 jaar na aanschaf
wordt vervreemd.198 Bij effecten ligt die grens op twee jaar; voor alle andere zaken
geldt een vervreemdingstermijn van 1 jaar. Voor'aanmerkelijkbelangaandelen' geldt
daarentegen geen termijn. Als men in Oostenrijk voor meer dan 1% deelneemt in het
kapitaal van een vennootschap, worden alle vervreemdingswinsten belast. Maar ook
hier geldt de regel dat slechts de helft van het voordeel effectief wordt belast.199

Uit deze vergelijking blijkt weI dat de Nederlandse wetgever een eigen oplossings-
richting heeft gekozen. In Nederland wordt voor de heffing aangesloten bij de mate-
riele activiteiten van belastingplichtigen. In Duitsland en Oostenrijk wordt daarente-
gen uitgegaan van een fictie. Zodra het voordeel binnen een bepaalde fatale termijn
wordt gerealiseerd. is sprake van inkomen. In alle andere gevallen is daar dus sprake
van een onbelaste vermogenswinst. Doordat in Nederland de toetsing van de ar-
beidscomponent centraal staat. moet er bij het constateren van een belast vervreem-
dingsvoordeel sprake zijn van een aanwijsbaar causaal verband tussen de arbeid en
de opbrengst.200 Net als bij de activiteiten bij aankoop legt de rechter het begrip ar-
beid bij de kwalificatie van verkoopactiviteiten ruim uit. Ook bij voordelen die wor-
den veroorzaakt door activiteiten bij verkoop, is het voldoende dat de belastingplich-
tige gebruik maakt van zijn deskundigheid, ervaring of relaties om tot de belastbaar-
heid van het voordeel te komen. Op het moment dat een belastingplichtige dus een
specifieke voorsprongsituatie weet te creeren. is de rechter van oordeel dat het voor-
deel alleen maar vanuit de verrichte arbeid kan worden verklaard.201

De rechter heeft bij de toetsing van het causale verband tussen het voordeel en de ar-
beid een specifiek vocabulaire ontwikkeld. Van een causaal verband tussen op-
brengst en activiteit is volgens de standaardformulering sprake als het voordeel door
de belastingplichtige is beoogd en bovendien redelijkerwijs te verwachten viel. Met
behulp van deze formulering toetst de rechter zowel de subjectieve intentie van de
belastingplichtige, als de objectief toetsbare consequenties die de werkzaamheden
met zich hebben gebracht.202 Binnen de synthetisch vormgegeven inkomstenbelas-
ting had het criterium Voordeel beogen en redelijkerwijs te verwachten' een tweeledig
doel. De rechter wil hiermee zowel speculatieve opbrengsten. als opbrengsten uit

198. Deze termijn worden verlengd tot 15 jaar als binnen de termijn van 10 jaar verbouwingskosten
zijn afgetrokken. Zie nader Doralt/Ruppe pagina 63.

199. §37, eerste lid, EStG (0).
200.  In het verleden is ook in Nederland in de uitvoeringssfeer geprobeerd om her onderscheid aan de

hand van een termijn van 48 maanden te koppelen. De staatssecretaris heeft deze handelswijze
echter uitdrukkelijk verworpen. Zie Persbericht van het ministerie van Financien van 6 oktober
1997, V-N 1997, pagina 3789. Zie verder Bruijsten 2004, pagina 268-269.

201. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 10 februari 1970, BNB 1971/65 en Hoge Raad 9 maart 1988, BNB
1988/174. Zie teven Bruijsten 2004, pagina 267-268.

202. In gelijke zin Creusen pagina 51.
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voorzienbaar verliesgevende activiteiten buiten het inkomensbegrip houden. Van
speculatie in deze zin is sprake als de voordelen uitsluitend afhankelijk zijn van on-
voorzienbare en aan de beoordeling van de speculant onttrokken factoren, die door
diens arbeid niet konden worden beinvioed. Een speculant loopt uitsluitend een
'bloot vermogensrisico'.203 Sinds de introductie van de Wet IB 2001 is de afbakening
tussen belaste inkomsten en louter speculatieve inkomsten overbodig geworden. De

wetgever heeft in box 3 het bronnenstelsel losgelaten en heeft in deze box de vermo-
genswinst als uitgangspunt voor het inkomensbegrip geadopteerd. ledere vermo-
gensmutatie die als gevolg van de rangorderegeling niet in box 1 of box 2 thuishoort,
wordt in box 3 in aanmerking genomen. Het speculatieresultaat wordt dus ondanks

de afwezigheid van een bronkarakter in box 3 betrokken. Datzelfde geldt ook voor de
resultaten uit voorzienbaar verliesgevende activiteiten, maar daar ligt het belang
toch nog iets genuanceerder. Zou het verlies namelijk gekoppeld kunnen worden aan
de activiteiten die de belastingplichtige heeft verricht, dan zou het verlies op de eer-
ste plaats ten laste van box 1 kunnen worden gebracht. De rechter wenst echter de
'voordelen' uit voorzienbaar verliesgevende activiteiten buiten het klassieke inko-
mensbegrip te houden.204 Acht de rechter de activiteit voorzienbaar verliesgevend
dan oordeelt hij dat geen sprake is van een bron van inkomen.205 In de zogenoemde

Piramidespelarresten heeft de Hoge Raad deze doctrine eveneens van toepassing
verklaard op de positieve voordelen uit voorzienbaar verliesgevende activiteiten.206

Kenmerkend voor dergelijke piramidespelen is dat bijna alle deelnemers verliezen

lijden en slechts enkele 'spelers' mathematisch en feitelijk positieve voordelen kun-
nen behalen. Nu wilde de fiscus op grond van de voorzienbare verliesgevendheid de
verliezen terecht niet in aftrek toestaan. Maar aan de andere kant wilde de belasting-
dienst de positieve voordelen wei belasten als inkomsten uit overige arbeid. De rech-
ter sanctioneerde deze scheve behandeling van opbrengsten en verliezen niet. De
Hoge Raad oordeelde in zijn arrest van 1 februari 2002. BNB 2002/128 dat niet alleen

negatieve voordelen op grond van de eis 'voordeel beogen en redelijkerwijs te ver-
wachten' buiten het bronbegrip dienden te blijven, maar dat toevallige positieve
voordelen uit dergelijke, normaliter als blijvend verliesgevend aan te merken, trans-
acties eveneens buiten het inkomensbegrip vielen.207 Als gevolg van deze keuze
voor een coherente invulling van het voordeelvereiste zullen voorzienbaar verliesge-

203. Redactie Vakstudie IB 1964, artikel 22, eerste lid, onderdeel b, Wet IB 1964, aantekening 375.
204. Vergelijk Hof Amsterdam 5 juli 2006, V-N 2006/54.15 die bronkarakter om deze reden ontzegde

aan een participatie in een film-cv.
205. Een sprekend voorbeeld van deze jurisprudentie blijft het geval waarde verliezen van een 72-ja-

rige procureur niet langer in aanmerking werden genomen, omdat de rechter zijn activiteiten
voorzienbaar verliesgevend achtte. Zie Hoge Raad 3 juni 1970, BNB 1970/155.

206.  In deze zin r.0.3.3 van BNB 2002/127 m.b.t. een belastingplichtige die een negatief voordeel heeft

gerealiseerd metde deelname aan het piramidespel en r.0.3.5.2. van BNB 2002/128 en 2002/129
m.b.t. deelnemers aan een piramidespel die wei een positief voordeel hebben behaald.

207.  Hiermee ga ik bewust voorbij aan de verwijzingen van de Hoge Raad naar het speculatieve aspect
van de deelname aan een piramidespel zoals bijvoorbeeld in r.0.3.5.3. van BNB 2002/129 het ge-
val is. Met Gladpootjes ben ik van meningdat deze formuleringop zijn minst ongelukkig is. Want
van bloot vermogensrisico is bij een piramidespel geen sprake. zie nader Gladpootjes 2002, pagi-
na 679.
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vende activiteiten onder de Wet IB 2001 nog steeds niet in box 1 in aanmerking kun-
nen worden genomen. Anders dan onder de Wet IB 1964 het geval was, moeten be-
lastingplichtigen de fictieve 'voordelen' tot de rendementsgrondslag rekenen.

De constatering van een te belasten voorsprongsituatie is volledig afhankelijk van de
feiten en omstandigheden. Niet ieder voordeel is vanuit een voorsprongsituatie te
verklaren. Bovendien is niet iedere voorsprongsituatie te verklaren vanuit het ar-
beidscriterium. Om meer duidelijkheid te scheppen in deze problematiek heeft de
wetgever bij de invoering van de Wet IB 2001 artikel 3.91, eerstelid, onderdeel c Wet
IB 2001 opgenomen. In deze bepaling wordt onder andere het uitponden van onroe-
rende zaken en het benutten van voorkennis onder de werking van resultaat uit ove-
rige werkzaamheden gebracht. Deze bepaling vindt zijn oorsprong in het amende-
ment Bos en Reitsma.208 Doel van deze bepaling is volgens de toelichting op het
amendement voorbeelden te geven die de rechter kan gebruiken als aanknopings-
punt voor de toekomstige rechtsontwikkeling. Enigszins opvallend is deze motive-
ring weI, zeker als de indieners van dit voorstel verder betogen dat door deze bepa-
ling de 'huidige ontwikkeling van de jun'sprudentie kan (...) (htn: worden) bestendigd'.
Het eerste deel van de onderbouwing impliceert dat men met deze bepaling een
nieuwe richting in de rechtsontwikkeling heeft willen initieren. Het tweede deel van
de motivering spreekt deze uitleg echter meteen weer tegen.209 In essentie is deze
bepaling overbodig en kan daarom worden geschrapt.210 Aan de andere kant is het
wei 66n van de eerste pogingen van de wetgever om (mede-) invulling te geven aan
het. door hem zelf geschapen. arbitraire onderscheid tussen inkomsten uit arbeid en
beleggingsinkomsten in de inkomstenbelasting. In die zin is dit initiatief positief te
waarderen.

Evenals bij de afbakening van de ondernemingssfeer, is het beleggingsbegrip bij de
afbakening van de arbeidssfeer als gevolg van de rangorderegeling een resultante
van de invulling van box 1. Desalniettemin wordt bij de invulling van het normale
vermogensbeheer volop gerefereerd aan de activiteiten die een normale belegger
verricht. Het beeld van de belegger is in die zin medebepalend voor de invulling van
hetgeen als werkzaamheid wordt aangemerkt. De invulling van de norm wordt daar-
door naar mijn mening geenszins inzichtelijker.211

208.  Kamersrukken /1 1999-2000,26727, nr. 75.
209. Her voordeel datdoorde leden van de CDA-fractie in de Eerste Kamer wordt gezien in deze bepa-

ling 'dat door deze nieuwe formulering eventuele twijfels omtrent de juiste box worden wegge-
nomen. hetgeen langdurige procedures voorkomt' kan ik niet onderschrijven aangezien de
bepaling het best kan worden omschreven als 'oude wijn in nieuwe zakken'. Zie Kamerstukken /
1999-2000.26 727 en 26 728, nr. 202a, pagina 34-35.

210.  Indeze zin Freudenthal 2002, pagina 114, zie eveneensde ambtelijkeevaluatie Wet IB 2001 waar-
in dezelfde conclusie wordt getrokken. Kamerstukken U 2005-2006,30 375. nrs. 1-2 pagina 245.
Zie voor verdere kritiek op artikel 3.91. eerste lid, onderdeel c. wet 18 2001 Boer en Freudenthal
2005. Deze kritiek hangt vooral samen met het Besluit van 30 november 2001, nr. CPP2001/
3035M NTFR 2001/1729 onderdeel 8.3.4.k.

211. Hetgeen uitdrukkelijk is bevestigd in de ambtelijke evaluatie van de Wet IB 2001 door aan te
geven 'dat de uitleg van het begrip meer dan normaal actief vermogensbeheer en de in de      -+
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2.3.3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Met de invoering van de Wet IB 2001 is de functie van de bron resultaat uit overige
werkzaamheden nog verder uitgebreid. Niet alleen moet deze regeling dienst doen

als restcategorie voor alle arbeidsgerelateerde opbrengsten. maar het moet fun-212

geren als vangnet voor box 3. Door de tariefverschillen tussen box 1 en 2 aan de ene
kant en box 3 aan de andere kant is belastingarbitrage eenvoudig te realiseren.213

Deze belastingarbitrage heeft de wetgever vanaf het begin van de wetgevingsopera-
tie Wet IB 2001 tegen willen gaan. Zo heeft hij door middel van de invoering van de
rangorderegeling, het primaat van box 1 vastgelegd. Het was de wetgever echter weI
meteen duidelijk dat deze regeling op zich onvoldoende bescherming zou bieden te-
gen de mogelijkheden tot ongewenste belastingarbitrage.214 Het onderscheid tussen

de vermogenssfeer en de winstsfeer dat zich onder de Wet IB 1964 had ontwikkeld,
was niet berekend op deze vorm van arbitrage. Deze afbakening is voornamelijk tot
stand gekomen door de druk op het ondernemingsbegrip onder de werking van de
Wet IB 1964. Als gevolg van het lage tarief in box 3 en het aanscherpen van het on-
dernemingsbegrip in box 1 is sinds 1 januari 2001 juist een omgekeerde tendens
ontstaan waarbij het in veel gevallen aantrekkelijk is om vermogensbestanddelen in
box 3 onder te brengen.215 De wetgever heeft hierop ingespeeld. De bestaande invul-
ling van de vermogenssfeer werd slechts deels overgenomen bij de invulling van box
3. Niet alle vormen van vermogensbeheer die onder de Wet IB 1964 als beleggen
werden aangemerkt, geven toegang tot box 3. in die gevallen waarin eenvoudig te ar-
bitreren valt, heeft de wetgever ingegrepen door situaties buiten de vermogenssfeer
te brengen. Bij de wijziging van het aanmerkelijkbelangregime per 1 januari 1997
had de wetgever dit overigens ook al gedaan. Als gevolg van de veranderingen van
1997 is feitelijk een forfaitair verrekeningsstelsel ingevoerd voor aanmerkelijkbe-
langhouders.216 De belastingdruk van de aanmerkelijkbelanghouder wordt sinds-
dien niet meer alleen bepaald door de inkomstenbelasting, maar de resultaten van

-+ wettekst opgenomen voorbeelden, niet het door de indieners van het amendement gewenste ef-
fect hebben gehad.'De afl)akeningsproblematiek lijkt doorde wettelijke verankering niet minder

dan voorheen bij de minder strak gedefinieerde term andere inkomsten uit arbeid.' (cursivering
htn) Kamerstukken // 2005-2006,30 375, nrs. 1-2, pagina 245. Vergelijk Freudenthal 2002,1, pa-

gina 1241.
212.  Hetgeen het rechtstreekse gevolg is van de wettelijke rangorderegeling van artikel 2.14 Wet IB

2001.

213. In deze zin Heithuis en Ruijschop 2006, pagina 435.

214. Zie in deze zin uitdrukkelijk de antwoorden van de staatssecretaris waarin hij aangeeft dat de an-
tiboxarbitrageregelingen noodzakelijk zijn omdat het systeem zelf te weinig tegenkracht bied[
om arbitrageprocessen tegen te gaan, Kamerstukken 1 1999-2000,26 727 en 26 728, nr. 202a. pa-

gina 38-39.
215. In verliessituaties ligt dat overigens anders.
216.  In een zuiver verrekeningsstelsel zou de betaalde vennootschapsbelasting als een voorheffing

moeten worden verrekend metde totale verschuldigde inkomstenbelasting. Op die manierzoude

wetgever vooreen globaal evenwicht kunnen zorgen. In de huidige inkomstenbelasting wordt dat
'evenwicht' bereiktdoorbij de vaststelling van hetaanmerkelijk belangtarief op 22% (in 2007) res-
pectievelijk 25%. forfaitair rekening gehouden met de voordruk van de vennootschapsbelasting
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de vennootschap zijn medebepalend geworden voor de totale belastingdruk die de
aandeelhouder ervaart.

Om prijsmanipulaties te voorkomen. werden in de loon- en vermogenssfeer antimis-
bruikbepalingen ingevoerd. Deze bepalingen hadden tot doel te garanderen dat de
vergoedingen die de aanmerkelijkbelanghouder ontving voor het ter beschikking
stellen van arbeid of vermogensbestanddelen. zakelijk waren. Hiertoe werd in artikel
24. vierde lid. Wet IB 1964 de regel opgenomen dat de vergoeding voor de ter be-
schikking gestelde vermogensbestanddelen gelijk moest zijn aan 'de bedragen die in
het economische verkeer door onalhanke/Uke derden zouden zijn overeengekomen.,217

Ook deze bepaling zag onder andere op het tegengaan van belastingarbitrage. Door
de toepassing van de bronnenleer in de toenmalige inkomstenbelasting kon de reik-
wijdte van deze regeling beperkt blijven tot de hoogte van de vergoeding.218 Doordat
in box 3 de omvang van het werkelijk genoten voordeel irrelevant is en aangesloten
wordt bij de waarde van het vermogen, heeft de wetgever een andere oplossing ge-
kozen. Om de belastingarbitrage tegen te gaan, heeft hij gezorgd dat de lasten alleen
aftrekbaar zijn bij de ondernemer indien en voorzover deze bij de terbeschikking-
steller zijn belast. De wetgever heeft er echter niet voor gekozen om de baten en las-
ten volgens hetzelfde regime te behandelen.219 Omdat de terbeschikkingstellingsre-
geling niet voort kon bouwen op het bestaande systeem van de oude Wet IB 1964,
was de wetgever gedwongen een nieuw wettelijk kader te ontwikkelen. In dat sys-
teem moest in de eerste plaats worden bepaald welke handelingen als belastingarbi-
trage dienden te worden aangemerkt. Vervolgens moest de reikwijdte van deze rege-
lingen worden bepaald.

De vraag welke vormen van arbitrage dienen te worden bestreden. wordt door de
wetgever in de Wet IB 2001 slechts fragmentarisch beantwoord. De wetgever heeft
ervoor gekozen om ongewenste belastingarbitrage tegen te gaan door bepaalde han-
delingen, in bepaalde verhoudingen als misbruik te kwalificeren. Daarmee vermijdt
de wetgever lastige discussies rond de vraag welke tariefverschillen binnen het sys-
teem van de wet passen en dus wenselijk zijn en welke niet. Aan de andere brengt de
meer indirecte benadering van de arbitrageproblematiek eveneens afbakeningspro-
blemen met zich. Om deze op voorhand zoveel mogelijk uit de weg te gaan. is de
wettelijke terbeschikkingstellingsregeling erg ruim geformuleerd. Alle handelingen
die economisch ofjuridisch overeenkomsten vertonen met de genoemde arbitrage-
handelingen worden eveneens in box 1 betrokken. Kritiek op deze op algemene en
open normen gebaseerde antimisbruikregeling verwerpt de wetgever door te stellen
dat een concreet geformuleerde norm aanleiding zou zijn tot vergaande plannings-
mogelijkheden en misbruik. De wetgever laat als gevolg van deze attitude de effecti-

217. In artikel 12a Wet LB 1964 is een vergelijkbare regeling voor looninkomsten opgenomen.
218. Als gevolg van dit systeem bleven alle bronmutaties in de vermogenssfeer onbelast en dus ook

onbeclaimd in het kader van de anti-arbitrageregels van de Wet IB 1964.
219.  In de regel is hetdus zo datde aftrek in de winstsfeer plaats vindt, terwijl de bateals resultaat uit

overige werkzaamheden wordt belast. Doordat niet alle winstbepalingsregels voor het resultaat
uit overige werkzaamheden gelden, worden baten en lasten niet in allegevallen synchroon in de
heffing betrokken.
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viteit van de antimisbruikregels prevaleren boven beginselen als rechtszekerheid en

rechtsgelijkheid.

Naast deze objectgeorienteerde invulling van de arbitragehandelingen. kent de ter-
beschikkingstellingsregeling eveneens een personele afbakening. Daarmee heeft de

wetgever willen voorkomen dat bij alle economische handelingen een arbitragetoets
moet worden uitgevoerd. Met het de keuze voor een personele afbakening heeft de

wetgever de inhoudelijke toets of sprake is van ongewenste boxarbitrage beperkt tot
gelieerde verhoudingen.

Op de samenstellende delen van de terbeschikkingstellingsregeling ga ik in het
verdere vervolg van deze paragraaf afzonderlijk in.

2.3.3.1 Arbitragehandelingen

Omdat de wetgever niet alle vormen van arbitrage als ongewenst wenst aan te mer-
ken, moet cumulatief aan de volgende eisen worden voldaan:

1.  er moet sprake zijn van het rendabel maken van vermogensbestanddelen - daar-
onder begrepen de schulden die rechtstreeks samenhangen met die vermogens-
bestanddelen - door deze vermogensbestanddelen rechtens dan weI in feite, di-
rect of indirect ter beschikking te stellen;

2.  aan een met de belastingplichtige verbonden persoon;
3. voorzover deze vermogensbestanddelen door die persoon worden aangewend

voor het behalen van belastbare winst uitonderneming of belastbaar resultaat uit
overige werkzaamheden.

Centraal bij deze eisen staan de begrippen 'rendabel maken' en 'ter beschikking stel-
len'220 Tijdens de parlementaire behandeling is uitgebreid over de inhoud van deze

begrippen gesproken. Echter het enige tastbare dat uit deze discussie is voortgeko-
men, is dat van regeringszijde steeds wordt benadrukt dat beide begrippen open en
dynamisch van karakter zijn en zich moeten kunnen aanpassen aan de maatschap-
pelijke ontwikkelingen. 221

220.  Op het begrip verbonden persoon wordt later afzonderlijk ingegaan.
221.  Ziein dat kaderdeopmerking van de staatssecretarisdat'Een belangrijkoogmerk vande regeling

is dat hetzel fde bedrag dat als kosten bij de vennootschap in aftrek komt. als uitgangspunt wordt

genomen voor de berekening van het inkomen uit aanmerkelijk belang. De gehanteerde termen

(...), dienen dan ook te worden uitgelegd in her licht van hetgeen metde regeling is beoogd. Een
exacte omschrijving van de bovenvermelde termen (...) past niet goed in her oogmerk een term
te formuleren die voldoende aansluit op de dynamiek van de samenleving. Denkbaar is dat de

praktijk houvast zal vinden bij de jurisprudentie omtrentde terbeschikkingstelling die is ontwik-
keld onderde Wet Investeringsrekeningen de in de Wetop de inkomstenbelasting 1964 opgeno-
men investeringsaftrek. Kenmerk van een dynamisch begrip is dat de inhoud daarvan mede door

de belastingrechter kan worden ingevuld. In dat opzicht kan een vergelijking worden gemaakt
met het begrip -goed koopmansgebruik" dat in de praktijk zeer bevredigend functioneert.' Ka-
merstukken H 1999-2000,26 727, nr. 7, pagina 500.
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Deze verwijzing naar de maatschappelijke realiteit is met betrekking tot het begrip
rendabel maken niet erg gelukkig gekozen. Het rendabel maken van vermogen is im-
mers een typische beleggingshandeling. Er mag dus worden aangenomen dat de
staatssecretaris eigenlijk iets anders zal hebben bedoeld. Uit de verdere antwoorden
van de staatssecretaris blijkt dan ook dat hij eigenlijk helemaal niet aan wil sluiten
bij de bestaande maatschappelijke opvattingen met betrekking tot rendabel maken
en ter beschikking stellen van vermogen. Hij wil deze begrippen specifiek zien wor-
den uitgelegd binnen het kader van de antiboxdrainagedoelstellingen van de artike-
len 3.91 en 3.92 Wet IB 2001.222 Het zou daarom wenselijker zijn geweest als de wet-
gever deze begrippen zelf had ingevuld.223 Op dit moment is deze verantwoordelijk-
heid volledig bij de belastingrechter neergelegd, terwijl de rechter slechts de ruwe
omtrekken van een antimisbruikbepaling mee heeft gekregen om de norm te inter-
preteren.224 Wei is duidelijk dat de wetgever de terbeschikkingstellingsregeling
ruim uitgelegd wil zien.225 Dit blijkt onder andere uit de gekozen wettelijke formu-
lering van het ter beschikking stellen, immers alle handelingen waarbij vermogens-
bestanddelen 'al dan niet tegen een vergoeding rechtens dan wei in feite. direct Of indi-

226rea' ter beschikking worden gesteld vallen onder de reikwijdte van deze regeling.

Naast dat algemene, ruim geformuleerde kader heeft de wetgever ervoor gekozen
om een aantal specifieke gevallen expliciet onder de werking van de terbeschikking-
stellingsregeling te brengen. In het tweede lid van zowel artikel 3.91 als artikel 3.92
Wet IB 2001 somt de wetgever een aantal handelingen op die hij in ieder geval in
box 1 wenst te belasten. Opvallend bij deze bepalingen is dat zij deels de oorspron-
kelijke doelstelling van de terbeschikkingstellingsregeling overstijgen. Werd in de
oorspronkelijke opzet van 'meetrek- en meesleepregelingen' alleen gedacht aan anti-
boxarbitrage, nu blijkt dat de doelstelling van de terbeschikkingstellingsregeling in
het verloop van de parlementaire behandeling is opgerekt. Niet langer dient de ter-
beschikkingstellingsregeling alleen als correctie op box 3, maar ook de mismatch

222.  Zie voor ann*oorden met deze strekking Kamerstukken // 1999-2000,26727, nr. 7, pagina 500 e.v.
223. In deze zin Heithuis en Ruijschop 2006, pagina 442.
224.  Zie voor een scherpe kritiek op het gebruik van vage en open normen bij artikel 3.91 en 3.92 Wet

IB 2001. o.a. Meussen 2002,1. pagina 603, Stevens 2001. pagina 688 en Van Dijck 2006, pagina
1129 en 1130.

225.  In de parlementaire behandeling van de Wet IB 2001 is er echter wel een aantal situaties aan de
orde gesteld waarvan de wetgever uitdrukkelijk heeft aangegeven dat hij deze handelingen bui-
ten de werkingssfeer van de terbeschikkingstellingsregeling wil houden. Zo heeft de wetgever
aangegeven dat de toepassing van de terbeschikkingstellingsregels achterwege kan blijven in ge-
val van een incidentele ter beschikkingstelling,als ereen klein belang mee is gemoeid. Zie Kamer-
stukken H 1998-1999.26727. nr. 3, pagina 136en Kamerstukken // 1999-2000,26727, nr. 7, pagina
164. Een tweede uitzondering is gecreterd voor de belastingplichtige die vermogensbestandde-
len ter beschikking stelt aan een verbonden persoon en deze vermogensbestanddelen tot zeker-

heid gaan dienen voor diens ondernemingsschulden. De staatssecretaris acht deze handeling
zozeer op een borgstelling lijken dat hij de voordelen niet in box 1 wenst te belasten. Zie Kamer-
stukken / 1999-2000.26 727 en 26 728, nr. 202a, pagina 112-113.

226.  Hiermee wil de wetgeverduidelijk stellen dat ter beschikkingstelleneconomisch dient te worden
uitgelegd. Zo zeer zelfs dat de civiele vormgeving voor de fiscale beoordeling niet verder van be-
lang is. Zie Kamerstukken // 1999-2000,26727, nr. 17, pagina 99.
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tussen box 1 en box 2 wenst de wetgever met behulp van deze regeling op te hef-
fen.227 Staatssecretaris Vermeend sprak in dat kader over het herstellen van de neu-
traliteit vande inkomstenbelastingals geheel.228 Met het verruimen van de doelstel-
ling van de terbeschikkingstellingsregeling wordt automatisch de grens van de ver-

mogenssfeer en dus van het beleggingsbegrip, verlegd. Activiteiten die onder de
oude wet nog als beleggen werden aangemerkt, worden nu als ter beschikking stel-

len gekwalificeerd.in het tweede lid van artikel 3.91 en 3.92 Wet IB 2001 zijn zes van
deze beperkingen van de vermogenssfeer opgenomen:

A. Schuldvorderingen
In die gevallen waarbij een belastingplichtige een vordering heeft op 'zijn' onderne-

ming, een samenwerkingsverband of een vennootschap waarin een verbonden per-
soon deelneemt, stelt de wetgever dat sprake is van het ter beschikking stellen van

vermogen. Deze bepaling dient in beginsel alleen maar als verduidelijking van het
begrip ter beschikking stellen uit het eerste lid.229 Feitelijk is de bepaling een directe

voortzetting van de regeling van artikel 20a, vierde en vijfde lid van de Wet IB 1964.
Op grond van deze oude regeling werden schuldvorderingen op de eigen bv meege-
trokken in het aanmerkelijk belang.230 Door schuldvorderingen voor de Wet IB 2001
onder de werking van de terbeschikkingstellingsregeling te brengen, wordt hetzelf-
de resultaat bereikt. Zowel de periodieke opbrengsten als de waardeaangroei wor-
den buiten box 3 gehouden. Een bijkomend gevolg van deze anti-arbitragebepaling
is dat hierdoor de financieringsneutraliteit van de inkomstenbelasting is vergroot.
Immers, zonder een dergelijke regeling zouden de vorderingen in box 3 komen te
vallen en zou het voor ondernemers en aanmerkelijkbelanghouders aantrekkelijk
zijn om hun 'onderneming' door middel van vreemd vermogen te financieren.231

Door schuldvorderingen in gelieerde verhoudingen naar box 1 over te brengen.
was de wetgever genoodzaakt flankerende regelingen in de wet op te nemen. De

wetgever bracht daarom ook die contracten die veel gelijkenis vertonen met de
schuldvordering onder de reikwijdte van de terbeschikkingstellingsregeling.

227.  'De meesleep- en meetrekregeling voor overige vermogensbestanddelen die aan de vennoot-
schap ter beschikking worden gesteld, is een voorbeeld van een keuze voor een fiscale behande-

ling van aanmerkelijkbelanghouders die aansluit bij de behandeling van ondernemers. Bij
ondernemers worden immers alle voordelen ter zake van tot het ondernemingsvermogen beho-

rende vermogensbestanddelen eveneens belast en wei tegen het progressieve tarief. De mee-

sleep-en meetrekregeling bewerkstelligt dat de parallel wordt versterkttussenondernemers die

een onderneming voor eigen rekening en risico drijven en ondernemers die "middellijk" een on-
derneming drijven door tussenkomst van een besloten vennootschap. Daarbij past dat ook de
waardemutaties in de heffing worden betrokken.' Zie Kamerstukken /1 1999-2000,26 727, nr. 7,

pagina 217. Ten aanzien van levensverzekeringen wordt dit uitdrukkelijk herhaald in Kamerstuk-

ken U 1999-2000, 26 727, nr. 7. pagina 218-219.
228. Kamerstukken / 1999-2000.26 727 en 26 728, nr. 202c, pagina 19.
229.  In deze zin Kamerstukken U 2000-2001,27 466, nr. 3, pagina 48.
230. Hierdoor werdende reguliere voordelenals inkomsten uit vermogen belasten vielen de vervreem-

dingsvoordelen van dergelijke vorderingen onder het aanmerkelijkbelangregime. Deze meetrekre-

geling was in het leven geroepen om met name de zogenoemde turbo-constructies tegen te gaan.
231. In deze zin de staatssecretaris in Kamerstukken 1 1999-2000,26 727 en 26 728. nr. 202c. pagina

19-20.
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B. Overeenkomsten van levensvenekeringen
In de eerste plaats heeft men bepaalde verzekeringscontracten met een sterk spaar-
karakter naar box 1 overgebracht. Daarbij moet men vooral denken aan levensverze-
keringsovereenkomsten die de aanmerkelijkbelanghouder of zijn directe familie
hebben afgesloten bij de eigen bv. Omdat dergelijke polissen maar deels op schuld-
overeenkomsten lijken, heeft de wetgever deze contracten afzonderlijk benoemd in
het tweede lid van artikel 3.91 en 3.92 Wet IB 2001.232 Naast het spaarkarakter heb-
ben deze overeenkomsten eveneens een verzekeringskarakter. De bedragen die de
belastingplichtige aan de bv voldoet, zullen dus in eerste instantie een vergoeding
vormen voor de te leveren tegenprestatie van de bv. De betaalde verzekeringspremie
is daarnaast te beschouwen als het ter beschikking stellen van een hoofdsom die op
enig moment weer dient te worden terugbetaald.233 Door verzekeringsovereenkom-
sten onder de werking van de terbeschikkingstellingsregeling te brengen, accepteert
de wetgever uitdrukkelijk het feit dat gemengde verzekeringen die worden afgeslo-
ten bij de eigen vennootschap anders worden belast. dan polissen die worden afge-
sloten bij een niet gelieerde verzekeringsmaatschappij. Voor de regering is dit een lo-
gisch gevolg van het feit dat in gelieerde verhoudingen de vergelijkbaarheid met de
ondernemer zwaarder moet wegen dan het verzekeringsargument. Deze hoofdregel
kan in beginsel alleen terzijde worden geschoven bij verzekeringen waarvan in het
verleden de betaalde premies in mindering zijn gebracht op het inkomen van de be-
lastingplichtige. in deze gevallen wordt het spaarelement wei in box 3 belast.234 De
wetgever laat in dit geval de vraag of een verzekeringspolis als beleggingsvermogen
heeft te gelden. afhangen van eerder genoten faciliteiten. Dat de wetgever met deze

nuancering de rechtsgrond van een regeling die louter is gebaseerd op een gelijkstel-
ling niet sterker heeft gemaakt, moge duidelijk zijn.235

C Spaarovereenkomsten
Om dezelfde reden dat verzekeringsovereenkomsten naar box 1 zijn overgebracht,
heeft de wetgever bij Veegwet ook spaarcontracten in ruimere zin onder de reikwijd-
te van de terbeschikkingstellingsregeling gebracht. Deze tweede uitbreiding van de
terbeschikkingstellingsregeling vindt zijn oorsprong in het feit dat er overeenkom-
sten denkbaar zijn die aan de ene kant geen levensverzekering zijn in de zin van ar-
tikel 3.117 Wet IB 2001 en waarbij er in de praktijk mogelijk over zou kunnen worden
getwist of zij kunnen worden aangemerkt als een schuldvordering.236

232. Als is te vinden in Kamerstukken H 1999-2000.26727. nr. 89, pagina  10.
233.  Kamerstukken // 1999-2000,26 727, nr. 7, pagina 501.
234. Kamerstukken U 1999-2000,26 727, nr. 7, pagina 218-219.
235.  Zie voor een kritische beschouwing van deze bepaling Van Es en Ligthart 2004, pagina 182.
236. Volgens de staatssecretaris moet men hierbij met name denken aan 'een als levensverzekering

aangeduide overeenkomst waarbij voorde verzekeringnemer/begunstigde geen kans bestaat dat
de overeenkomst hem/haar substantieel meer oplevert dan de waarde van de premies vermeer-
derd met het daarmee door de verzekeraar behaalde rendement en aan spaarcontracten waarbij
de einddatum wordt bepaald door iemands leven of dood. 'Kamerstukken H 2000-2001, 27 466,
nr. 3, pagina 48.
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D. Genotsrechten
Niet zo zeer de neutraliteit van de inkomstenbelasting, maar de wens tot een verge-
lijkbare parallelle behandeling van baten en lasten lag ten grondslag aan het onder-
brengen van genotsrechten in de terbeschikkingstellingsregeling.237 Zonder deze re-
geling zou het eenvoudig zijn geweest een situatie te creeren waarin sprake zou zijn
van arbitrage. Zonder anti-arbitrageregeling zou het eigendomsrecht van een ver-
mogensbestanddeel kunnen worden gesplitst. Zou men dan het bloot eigendom in
priv6 en het genotsrecht zakelijk (door een gelieerde onderneming, samenwerkings-
verband of bv) gaan houden, dan zou een mismatch ontstaan tussen baten en lasten.
De voordelen zouden dan in box 3 worden belast, terwijl de lasten in de winstsfeer in
aftrek komen.

E. Koopopties
Ook de gelijkstelling van het houden van koopopties op vermogensbestanddelen die

de belastingplichtige ter beschikking heeft gesteld, moet als een flankerende rege-
ling voor de overbrenging van de schuldvorderingen naar box 1 worden gezien. Door
gebruik te maken van opties is het mogelijk om het economische en juridische be-

lang bij een vermogensbestanddeel in iedere gewenste verhouding over meerdere
personen te verdelen. Daarmee kan men zonder in juridische zin vermogensbe-
standdelen ter beschikking te stellen deze situatie economisch nabootsen.238 Hierbij
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een ondernemer die een pand huurt van een
derde, terwijl zijn echtgenote een koopoptie heeft op datzelfde pand.239 Het econo-
mische belang bij dat pand ligt door het optierecht bij de echtgenote van de onder-
nemer. Hierdoor ontstaat situatie die vergelijkbaar is met de situatie dat de echtge-

note zelf het pand in eigendom heeft en het ter beschikking stelt aan haar echtge-
noot.240

E Optiecontracten
De laatste gelijkstelling ziet vooral op de situatie waarin een directeur-grootaandeel-
houder contracten met zijn eigen bv heeft afgesloten, om bepaalde vermogensbe-
standdelen binnen een vastgestelde termijn tegen een van te voren vaststaande prijs
van die vennootschap te kopen. of aan die vennootschap te verkopen.241 De regering

heeft bij het opstellen van deze regeling duidelijk voor ogen gehad in welke gevallen
sprake is van een vorm van ongewenste belastingarbitrage. Zo zal de directeur-
grootaandeelhouder die een optie verwerft bij zijn eigen bv om binnen een bepaalde
periode een bedrij fsmiddel tegen de huidige waarde in het economische verkeer van
de bv over te nemen, onder de werking van deze regeling vallen.242 De (zakelijke)

237. Zie Heithuis 2000, pagina 1614 en 1615 en Van Es en Ligthart 2004, pagina 182.
238.  Zie Van Es en Ligthart 2004. pagina 183.
239. Kamerstukken H 1999-2000,26 727, nr. 89, pagina 10.
240.  In deze zin Kamerstukken H 1998-1999.26 727, nr. 3, pagina 196.

241. Omdat dergelijke'constructies'ook meteengelieerdeondernemerofverrichter vanoverige werk-

zaamheden denkbaarzijn, is deze gelijkstellingook doorgetrokken naar artikel 3.91 Wet IB 2001.

242.  In de parlementaire stukken was er sprake van een koopoptie op een bedrijfspand waarbij het
pand binnen drie jaar 160% in waarde steeg. Zie Kamerstukken 11 2001-2002.28487. nr. 3. pagina

16.
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optiepremie die de directeur-grootaandeelhouder aan zijn bv betaalt voor het ver-
werven van dit kooprecht, is weliswaar belast bij de bv, maar de wetgever vindt het
gevolg van het aangaan van dit optiecontract in essentie onwense'Uk. Een waarde-
groei van het bedrijfsmiddel komt als gevolg van de call optie aan de aandeelhouder
in priv6 ten goede, terwijl waardedalingen in de bv-sfeer in aanmerking zullen wor-
den genomen, omdatde aandeelhouderbij een waardedalingde optie nietzal uitoe-
fenen. Volgens de staatssecretaris is bij dergelijke contracten sprake van ongewenste
belastingarbitrage. omdat de overdracht van een deel van het economische belang
bij bepaalde vermogensbestanddelen naar de aandeelhouder 'iedere economische
realiteit ontbeert'.243 Er is volgens de staatssecretaris zelfs sprake van een 'zero sum
game', waarbij het nadeel van de ene partij automatisch een voordeel voor de andere
partij oplevert.244 Daarom worden dergelijke optiecontracten onder de werking van
de terbeschikkingstellingsregeling gebracht. 245

243. Deze negatieve houding ten opzichte van optiecontracten is verwonderlijk. Immers het deelne-
men in een economischeactiviteit van een derde houdtin beginsel een verschuiving van een deel
van her economische belang in. Daarbij kan men in abstracto een onderscheid maken in een on-
dernemingsgewijze deelname in deze activiteiten en een meer passieve deelname als belegger.
Deze verschuiving van economische belangen is een van de centrale elementen bij allocatie van
productiefactoren in een markteconomie. In gelieerde verhoudingen wenst de staatssecretaris
echter in te grijpen in de vrije allocatie van middelen. Dit met als motivering dat de verschuiving
van belangen in gelieerde verhoudingen geen enkel economisch doel dient. In hoeverre de direc-
teur-grootaandeelhouder vanuit een economisch motief bezien niet kan beleggen in een vermo-
gensbestanddeel dat in het bezit is van zijn bv. is niet direct in te zien. Een heffing conform de
regels van box 3 zou in een dergelijke situatie wei degelijk. systematisch juist en wenselijk zijn.
De directeur-grootaandeelhouder verricht dan normale beleggingshandelingen en dient dan ook
als zodanig te worden belast. Zie voor de opvatting van de staatssecretaris Kamerstukken /1 2001-
2002,28 487, nr. 3, pagina 16.

244.  Op deze stelling valt het nodige af te dingen. Het optiecontract biedt de directeur-grootaandeel-
houder namelijk het recht om een pand van de bv tegen een bepaalde prijs, gedurende een be-
paalde termijn te kopen. Hiervoor betaalt de directeur-grootaandeelhouder een vergoeding: de
zogenoemde optiepremie. De hoogte van deze optiepremie is a fhankeluk van de verwachte waar-
deontwikkeling van het onderliggende vermogensbestanddeel. Op het moment dat de waarde-
ontwikkeling negatief is, zal de optienemer zijn recht niet uitoefenen. met als gevolg dat er in
iedergeval geen sprake is van een zero sum game, omdatde optienemerdeoptiepremie nergens
af kan trekken. In deze zin de RvS, Kamersmkken /1 2001-2002, 28 487, A. pagina 5.

245. EenzeIMe ongewenste belangenverschuiving kan ook door middel van een putoptiecontract wor-
den bereikt. In de memorie van toelichting maakt de staatssecretaris dit duidelijk door middel
van een voorbeeld waarbij een directeur-grootaandeelhouder het recht verwerft om zijn aande-
lenportefeuille tegen de huidige waarde in het economische verkeer gedurende een periode van
drie jaar aan de bv te verkopen. De bv ontvangt voor het aangaan van deze verplichting een (be-
lastbare)optiepremie. Na twee jaar is de beurswaarde van de aandelen onderde uitoefenprijsge-
zakten oefentdedirecteur-grootaandeelhouderzijn optierechtuit. Debv realiseertalsgevolg van
deze transactie een (aftrekbaar) verlies. Bij de directeur-grootaandeelhouder daarentegen ver-
loopt deze transactie neutraal. Daarbij komt nogdat de putoptie vana f het aangaan van de over-
eenkomst tot de grondslag van box 3 hoort en door het waardeverloop van de onderliggende
aandelende waarde is toegenomen. Op het moment van hetschrijven vandeoptie wasde waarde
gelijk aan de optiepremie, terwijl op het moment van uitoefening de waarde van de putoptie ge-
lijk is aan de waardedaling van de onderliggende aandelen. Zie Kamerstukken U 2001-2002.
28487.3, pagina 16.
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De redenering achter deze regeling is op zijn minst wonderlijk te noemen als men

nagaat dat veel beleggers hun posities op de beurs proberen af te dekken. Aan het
feit dat de directeur-grootaandeelhouder zijn risico bij zijn eigen bv'hedged', kunnen
naar mijn mening zowel fiscale als reele economische argumenten ten grondslag lig-
gen, zodat het zonder tegenbewijsmogelijkheid aannemen van antifiscale motieven

mij te ver gaat. Zoals Meussen terecht stelt, kan dit vanuit de natuurlijke persoon ge-
zien bij alle gevallen van terbeschikkingstelling worden gezegd.246 De gelijkstelling
van optiecontracten met het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen
kan alleen maar worden verklaard vanuit de wens van het ministerie van Financien
de rechtsvormneutraliteit in ruime zin te vergroten. Volgens de staatssecretar,s

· 247

kan deze regeling in essentie alleen worden verklaard vanuit de samenhang tussen
de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.248

Met het opnemen van de optieregeling in de terbeschikkingstellingregeling kwamen

de vragen over aard en reikwijdte van de regeling als geheel en deze bepaling in het
bijzonder nog scherper te liggen. De terbeschikkingstellingsregeling beoogt in de
huidige vorrn niet alleen de arbitrage tussen de boxen tegen te gaan en de neutrali-
teit tussen de boxen te handhaven of te herstellen. Ook de neutraliteit tussen de in-
komsten- en de vennootschapsbelasting lijkt tot het domein van de terbeschikking-
stellingsregeling te zijn gaan horen. In hoeverre dat deze aanname juist is, valt niet
met zekerheid te zeggen. Hier wreekt zich het gebrek aan een uitgebreide parlemen-
taire behandeling van de terbeschikkingstellingsregeling in het algemeen en de op-
tieregeling in het bijzonder. Een eensluidende interpretatie van de norm is hierdoor
niet te geven. Economisch wenselijke handelingen kunnen als gevolg van te ruim ge-
formuleerde antimisbruikbepalingen niet optimaal worden vormgegeven. Het sub-
stitutie-effect dat hierdoor zal optreden, maakt iedere vorm van vereenvoudiging en
administratieve lastenverlichting op voorhand al zo goed als onmogelijk. Daarbij
komt nog dat deze specifieke optiebepaling door middel van de Veegwet 11249 in de

Wet IB 2001 is opgenomen. Het doel van deze specifieke 'veegwet' was om techni-
sche onvolkomenheden in de Wet IB 2001 te corrigeren. Het uitbreiden van de reik-

wijdte van een antimisbruikregeling past qua karakter niet in een dergelijke regeling.

246.  Meussen 2002.2. pagina 1243.
247. Dit wetsvoorstel is ingediend op ( 19 juli 2002) zijnde de laatste dag van de ambtsperiode van

staatssecretaris Bos. De verdere behandeling van dit dossier is overgelaten aan zijn opvolger Van
Eijck. Zie voor een reactie op dit wonderlijk tijdstip van indiening van dit wetsvoorstel Meussen

2002.2 pagina 1241.
248.'Door creatiefgebruik van opties kunnen boekwinsten in prive worden gerealiseerd terwijl boek-

verliezen door de vennootschap in aftrek kunnen worden gebracht. (...) Optieovereenkomsten
teiden in dergelijke gelieerde verhoudingen toteen onwenselijke uitholling vande grondslag van
de vennootschapsbelasting en hebben afgezien van het beoogde fiscale voordeel geen economi-
sche betekenis. Dergelijke vormen van grondslaguitholling gaan aanzienlijk verder dan de arbi-

trageprocessen die hebben geleid tot de invoering van onder andere de aftrekbeperking van
artikel 3.17, eerste lid, onderdeel c Wet IB 2001.' Kamerstukken // 2001-2002,28 487, nr. 3, pagina
5.

249. Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001, gepubliceerd in Stb. 2002,

613
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In dat kader onderschrijf ik de opinie van de Raad van State volledig die hierover op-
merkt dat:

'Devroagofonder artiketen 3.91 en 192 Wet /82001 alle overeenkomsten dienen te wor-
den gebracht waarbijfiscale arbitrage een rot speelt. is veel ruimer dan de vroag of optie-
overeenkomsten onder het regime van de terbeschikkingste/lingsrege/ing dienen te wor-

den gebracht. De beantwoording van deze vmag leent zicht echter niet voor de behande-
ling in een veegwet.'

Staatssecretaris Van Eijck reageerde op deze kritiek door te verwijzen naar de amb-
telijke evaluatie van de Wet IB 2001 op het vlak van de vermogensrendementshef-
fing en terbeschikkingstellingsregelingen, omdat op dat moment ruime ervaring
met de regeling is opgedaan.250 Ondanks het bijzondere karakter van de parlemen-
taire behandeling van de Wet IB 2001 als geheel.251 blijft dit toch weI 66n van de
meest bijzondere rechtvaardigingsgronden die door de Staten-Generaal is aan-
vaard.252 Des te opvallender is het dat in de ambtelijke evaluatie van 2006 niet af-
zonderlijk op deze regeling wordt teruggekomen. De staatssecretaris gaat in de eva-
luatie vooral in op de grote lijnen van het regime. De ontwikkeling van de terbeschik-
kingstellingsregeling kwalificeert de staatssecretaris dan ook als een dynamisch en
continu proces waarbij grotere en kleinere schoonheidsfoutjes zijn gemaakt, maar
waarbij een verdere stroomlijning in het licht van de doelstelling van de regeling
centraal zal blijven staan.253 Het open karakter beoordeelt de bewindsman verder
niet negatief aangezien de praktijk ermee uit de voeten kan.254 Dat rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid met een dergelijke houding niet zijn gebaat, hoeft naar mijn me-
ning geen uitgebreid betoog.

2.3.3.2 Verbonden personen

Vanuit de ratio van de regeling is het duidelijkdat een heldere personele afbakening
noodzakelijk is. Een gevolg van de terbeschikkingstellingsregelingen is dat vermo-
gensbestanddelen die vanuit het systeem van de inkomstenbelasting bezien als be-
leggingsvermogen zouden moeten worden aangemerkt, uit antimisbruikoverwegin-
gen in box 1 zijn ondergebracht. Deze personele afbakening wordt gevonden in het
feitdat alleen handelingen tussen verbonden personen in de terbeschikkingstellings-
regeling worden betrokken. In artikel 3.91 en 3.92 Wet IB 2001 is de kring van ver-
bonden personen expliciet onder woorden gebracht. Deze kan worden verdeeld in
een kleine en een grote kring. Het belang van dit onderscheid ligt in het feit dat als

250.  Kamerstukken U 2002-2003,28 487. nr. 7, pagina 13. Zie voor de ambtelijke evaluatie van de Wet
IB 2001 de Kamersrukken U 2005-2006,30375, nrs. 1-2.

251. Zie voor een zeer treffende analyse van dit proces Cnossen 2001 pagina 61 e.v.
252.  In de ambtelijke evaluatie van de Wet IB 2001 wordt echter niet afzonderlijk ingegaan op de be-

handeling van de koopopties in de terbeschikkingstellingsregeling. Zie Kamerstukken H 2005-
2006.30375. nrs. 1-2, pagina 251. Wellicht komt van uitstel in dit kader dan uiteindelijk toch af-
stel.

253.  Kamersrukken // 2005-2006,30 375, nrs. 1 -2, pagina's 29 en 260-261.
254. Kamerstukken // 2005-2006,30 375, nrs. 1-2, pagina 255.
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men tot de kleine kring van verbonden personen behoort. iedere vorm van ter be-
schikking stellen in box 1 wordt belast. Voor personen die tot de grote kring van ver-
bonden personen behoren, geldt deze heffingsmogelijkheid pas op het moment dat

er gesproken kan worden van een 'maatschappelijk ongebruikelijke' terbeschikking-
stelling.

Tot de kleine kring behoren de levensgezel van de ondernemer en de minderjari-255

ge kinderen van de ondernemer.256 Volgens de wetgever staan deze personen de on-

dernemer, de resultaatgenieter of aanmerkelijkbelanghouder zo na, dat hun financi-
ele belangen zodanig verweven zijn dat'dientte worden gekozen voor een behande-

ling die aansluit bij de behandeling van het winstinkomen van de (indirecte) onder-
nemer'.257

Dit is anders bij de ruime kring van personen.258 Bij hen is de persoonlijke band
met de ondernemer, resultaatgenieter of aanmerkelijkbelanghouder minder direct
en bestaat volgens de wetgever in beginsel geen reden om het systeem van de Wet IB
2001 terzijde te schuiven.259 Alleen als personen die tot deze ruime kring behoren

maatschappelijk ongebruikelijke transacties verrichten, worden zij in de terbeschik-

kingstellingsregeling betrokken. Wat onder ongebruikelijk moet worden verstaan. is
tijdens de behandeling van de Wet IB 2001 nauwelijks verder uitgewerkt. De staats-
secretaris motiveert dit door te stellen dat de keuze voor een open norm in eerste in-
stantie is ingegeven door de wens de regeling te laten aansluiten bij maatschappelij-
ke ontwikkelingen.260 Bovendien zou een opsomming van transacties volgens de be-
windsman leiden tot ontoegankelijke regelgeving met een sterk ad hoc karakter. De
rechtsonzekerheid die inherent is aan de keuze voor een open norm. is door de rege-
ring uitdrukkelijk op de koop toe genomen.261

255.  Bij de terbeschikkingstellingsregeling wordtanders dan in artikel 1.2 Wet IB 2001. van een louter

materieel'partnerbegrip' uitgegaan, met alsgevolgdatdegekozen vorm waarin partners hun 'sa-

men zijn' hebben vormgegeven irrelevant is voorde werking van artikel 3.91 en 3.92 Wet IB 2001.
Stevens bepleit zel fs de introductie van een dergelijk materieel partnerbegrip voor de gehele in-
komstenbelasting, zie Stevens 2001, pagina 693.

256. Voor ter beschikking stellende minderjarige kinderen geldt een bijzondere regeling Worden de
vermogenbestanddelen namelijk door een minderjarig kind ter beschikking gesteld dan behoren
alle bloed- en aanverwanten in opgaande lijn en hun levensgezellen ex artikel 3.91. tweede lid.
onderdeel c Wet IB 2001, rot de kleine kring van verbonden personen.

257.  Kamerstukken U 2000-2001.27 466, nr. 3, pagina 48-49.
258. Tot deze ruime kring van verbonden personen behoren bloed- en aanverwanten in de rechte lijn

van de belastingplichtige en van de personen die tot kleine kring van verbonden personen beho-
ren.

259.  Zie Van Es en Ugthart 2004, pagina 178.
260. Kamerstukken U 2000-2001.27 466. nr. 3. pagina 50-51.

261.  Inde Nota naaraanleiding van het Verslagmerktdestaatssecretarisopdat hetgebruik maken van

een open norm tot enige onzekerheid leidt en dat hij van mening is dat deze onzekerheid moet
worden beperkt 'indien daartoe mogelijkheden bestaan'. Zie Kamerstukken U 2000-2001,27 466.

nr. 6, pagina 84. Zie voor een vergelijkbare houding van Financien de parlementaire geschiedenis

met betrekking tot de invoering van artikel 293 Wet 18 1964.
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Het enige houvast dat alle belanghebbenden wordt geboden, is dat de wetgever met
de ongebruikelijke terbeschikkingstellingsregeling heeft willen voorkomen dat ook
buiten de kleine kring van verbonden personen 'op oneigenlijke wijze wordt inge-
speeld op de verschillen tussen de boxen'.262 De gebruikelijkheidstoets moet volgens
de staatssecretaris dus ruim worden uitgelegd. Daarover stelde hij in de Memorie
van Toelichting bij de Veegwet het volgende: 263

Deze gebruikelijkheidstoets beoogt meer dan Zin invalshoek te hebben. Niet alleen dient
te worden getoetst aan de vraag Ofeen bepaaldecontractuele verhouding in het algemeen

ofonder die voorwaarden gebruikelijkis, ook is van be/ang Of die overeenkomst maar-
schappehlk gebruikelijk is in de gegeven (familie)relatie.'

Uit deze opmerking blijkt dat niet alleen de zakelijkheid van de overeengekomen
prestatie moet worden getoetst, maar dat tevens de vraag moet worden beantwoord
of de overeenkomst zijn grond vooral vindt in de relatie tussen de contractspartij-
en.264 Uit de verdere parlementaire behandeling blijkt dat de staatssecretaris beide
toetsen autonoom wil toepassen.265 Hierdoor wordt het mogelijk dat handelingen
op beide gronden afzonderlijk als ongebruikelijk kunnen worden aangemerkt.266 ZO
stelt de staatssecretaris zich op het standpunt dat achtergestelde leningen tegen
zachte voorwaarden die niet binnen het zogenoemde 'Tante Agaathregime' vallen
'uiteraard niet gebruikelijk' zon.267 Ook diverse andere transacties binnen de familie-
sfeer kwalificeert de staatssecretaris op voorhand als ongebruikelijk.268 Hieruit
blijkt duidelijk de hybride ratio van de terbeschikkingstellingsregeling. Niet alleen

262.  Kamerstukken n 2000-2001,27 466, nr. 3. pagina 50. Daarvan is volgens de staatssecretaris geen
sprake als een vader een pand onder normale zakelijke condities aan zijn meerderjarige zoon ten
behoeve van diens ondernemingsactiviteiten verhuurtof in geval ouders een Tante Agaath-lening
aan hun meerderjarige kinderen verstrekken. Ook de onder normale condities overeengekomen
geldleningen of het verstrekken van durfkapitaal onder voorwaarden die tussen derden gebrui-
kelijk zijn, moet volgens de staatssecretaris buiten de terbeschikkingstellingsregels blijven. Zie
Kamerstukken /1 2000-2001,27 466, nr. 6, pagina 84.

263.  Kamerstukken U 2000-2001,27 466, nr. 3. pagina 50.
264. Zie verder Kamerstukken H 2000-2001,27466, nr. 6, pagina 84, waar de staatssecretaris ingaat op

de formele bewijslastverdeling. Hij merkt hierover op: 'dat de inspecteur aannemelijk zal dienen
te maken dat sprake is van een ongebruikelijke terbeschikkingstelling'. Verder heeft hij ten aan-
zien van het begrip ongebruikelijkheid uiteengezet dat daarbij sprake kan zijn van een dubbele
toets. In de eerste plaats moet worden beoordeeld of de overeenkomst naar zijn aard ongebrui-
kelijk is. Daarnaast is het ook mogelijk dat de gegeven contractuele verhouding naar zijn aard
weliswaar gebruikelijk is, maar in de gegeven verhouding ongebruikelijk.

265. In deze zin De Beer 2006, pagina 1013.

266. Zie Besluit 24 mei 2006. nr. CPP2006/76M, NTFR2006/832.
267.  Kamerstukken U 2000-2001,27 466, nr. 6, pagina 84.
268.  Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin de vader de aandelen in een lege ven-

nootschap koopt en zijn meerderjarige kinderen een niet-volwaardige vordering op deze ven-
nootschap krijgen. Dit wordt dan aangemerkt als een maatschappelijke ongebruikelijke ter-
beschikkingsrelling, aangezien deze transactie er op gericht lijkt te zijn om een vermogensver-
schuiving van de vader naar de kinderen te bewerkstelligen. Ook het a fsluiten van een levensver-
zekering door een meerderjarig kind bij de vennootschap van zijn vader wordt door de staats-
secretaris als een maatschappelijk ongebruikelijke transactie aangemerkt. Niet zozeerde aard  -0
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anti-arbitragemotieven, maar ook neutraliteitsoverwegingen worden ter onderbou-
wing van de verschillende regelingen aangedragen.269 De combinatie van hybride

doelstellingen en een invullingdoor middel van alleen maaropen normen levert een

onduidelijke regeling op die in de uitvoeringsfeer tot rechtsonzekerheid leidt. leder
van de gebruikte begrippen. beginnend bij rendabel maken, ter beschikking stellen,
ongebruikelijkheid en de parallelliteit tussen ondernemers en aanmerkelijkbelang-
houders zijn nieuwe, nauwelijks omkaderde en voor de rest open begrippen, die sa-
men een norm moeten weergeven. Het is spijtig dat de parlementaire discussie niet
tot een andere invulling van deze regeling heeft geleid. Maar gezien het politieke
landschap waarin de Wet IB 2001 tot stand is gekomen. mag dit eigenlijk geen ver-
bazing wekken.270 In hoeverre besluitvorming op het niveau van de uitvoerende
macht uitkomst kan bieden. is maar zeer de vraag.271 Het zou vanuit rechtszeker-
heidsperspectief wenselijk zijn de invulling nauw aan te laten sluiten bij de econo-
mische realiteit. Om de maatschappelijke opvattingen op het gebied van mis-
bruik.272 de afbakening van box 3 en de zakelijkheid in het algemeen het best weer
te kunnen geven. lijkt het voor de hand te liggen om dit in samenspraak met de we-
tenschap, de adviespraktijk en andere maatschappelijke organisaties in te vullen.

2.3.4       Tussencondusie ten aanzien van de ajbakening van box 1

Overziet men de functie van het beleggingsbegrip bij de afbakening van box 1, dan
valt op dat het een beperkte rol heeft binnen het systeem van de inkomstenbelas-
ting. Als gevolg van de wettelijke rangorderegeling neemt de inkomenscategorie
winst uit onderneming een zodanig dominante rol in binnen de inkomstenbelasting,
dat men een handelingalleen als beleggen kan aanmerken als het zeker geen onder-
nemingsactiviteit is. Het onderscheid tussen'ondernemen' en 'beleggen' wordt in de
jurisprudentie bepaaid aan de hand van de vraag of de belastingplichtige de grens
van het normale vermogensbeheer overschrijdt. Wordt deze grens overschreden dan
worden de opbrengsten geacht niet in de vermogenssfeer op te komen. Vanuit de do-
minante rol van de winstsfeer bezien, had het in de rede gelegen als de rechter het

-+    van de overeenkomst is ongebruikelijk, maar wei het feit dat het risico binnen de eigen familie-
kring wordt afgedekt. Dat het binnen de dga-praktijk gebruikelijk was om dergelijke risico's te
herverzekeren sterkt de staatssecretaris alleen maar in zijn opinie dat de transactie ongebruike-

lijk is, want zonderde fiscaleaspecten van een dergelijkeovereenkomst zou men de verzekering
direct bij een derde hebben ondergebracht. Tot slot merkt de staatssecretaris allegevallen waarin

bij een ondememerofeen bveen genotsrechtontstaatdat niet krachtens erfrecht isgevestigd aan
als (een zeer) ongebruikelijke transactie. Komerstukken // 2000-2001.27 466, nr. 3. pagina 50 en

84.

269. Zie De Beer 2006, pagina 1009 en 1010.
270.  De Wet IB 2001 vormde immers een integraal onderdeel van het regeerakkoord voor het tweede

Paarse kabinet bestaande uit de PvdA, D66 en de WD.

271. Zie in dat kaderde contraire standpunten in de literatuur Meussen 2004, pagina 1765 en Kave-
laars 2004, pagina 1101  en 1102.

272.  In het door het ministerie van Financien gepublkeerde beleid ziet men wei dat de grenzen van
hetgeen als misbruik wordt gezien scherper worden geformuleerd. Bijvoorbeeld in het Besluit
van 24 mei 2006 valt te lezen dat het nieuwe beleid zal worden verruimd, zodat minder snel za-
ken als arbitrage hoeven te worden aangemerkt. Zie Besluit van 24 mei 2006. V-N 2006/34.15.
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onderscheid tussen beleggen en ondernemen had vormgegeven aan de hand van het
bedrijfsmatige vermogensbeheer. In de rechtspraak heeft dit criterium echter nau-
welijks een rol gespeeld.

In de rechtspraak rondom het begrip normaal vermogensbeheer tracht de rechter de
subjectieve intentie van de belastingplichtige om te beleggen of te ondernemen ver-
dergaand te objectiveren. Ondanks het feit dat de intentie van de belastingplichtige
in de jurisprudentie slechts zelden expliciet wordt getoetst. is het oogmerk waarmee
een belastingplichtige handelt meestal direct bepalend voor het karakter van de op-
brengst. In de situatie dat een belastingplichtige niet de intentie heeft om een onder-
neming te drijven. dan zullen de activiteiten die worden verricht meestal ook niet
zodanig bepalend zijn dat van ondernemingsactiviteiten kan worden gesproken. Bij
die objectivering van de subjectieve intentie van de belastingplichtige spelen allerlei
aspecten een rol. Impliciet lijkt de rechter echter steeds de vraag centraal te stellen of
de belastingplichtige zich als een handelaar opstelt, of dat de handelingen een meer
incidenteel karakter hebben.273 Op het moment dat het vermogensbezit meer is ge-
richt op het'handelen in'. zal de omloopsnelheid van het vermogen toenemen en zal
de belastingplichtige meer handelingen gaan verrichten die allen tot doel hebben de
opbrengst uit het vermogensbezit te verhogen. De kwaliteit van de verrichte arbeid
zal dan eveneens eerder het normale vermogensbeheer overstijgen dan wanneer
deze belastingplichtige het vermogen aanhoudt om de periodieke opbrengsten daar-
van te genieten. Bij toepassing van deze norm zal steeds rekening moeten worden
gehouden met het karakter van het vermogen. Bestaat het vermogen voor een be-
langrijk deel uit effecten, dan is het frequent handelen inherent aan de samenstelling
van het vermogen. Bestaat het vermogen echter voornamelijk uit vastgoed, dan past
een dergelijk frequent handelen niet direct bij het beeld van een belegger.

De rechter heeft bij de beantwoording van de vraag of de belastingplichtige het voor-
deel uit bepaalde vermogensbestanddelen als ondernemer, resultaatgenieter of als
belegger heeft genoten op vele manieren proberen te beantwoorden. In al deze uit-
spraken heeft de rechter in het gepresenteerde feitenmateriaal objectieve aankno-
pingspunten gezocht om tot een oordeel te komen. In de Nederlandse traditie van
rechtsvinding staat het beantwoorden van de rechtsvraag in het concrete geval altijd
centraal. Uitgebreidere rechtsoordelen met een ruimer toepassingsbereik zijn daar-
door ook uitzonderingen. Deze traditie heeft tot gevolg dat een rechterlijk oordeel
ook alleen gevolgen heeft voor het berechte geval.

Voor de invulling van het beleggingsbegrip heeft dat tot gevolg gehad dat on-
danks het feit datdeze norm al sinds 1892 van belang is voorde inkomstenbelasting,
het beleggingsbegrip tot op heden noch een heldere inhoud heeft, noch eenduidig
kan worden afgebakend. Dat deze all)akeningsproblematiek zich niet in de periferie

273.  Dat niet alleen de Nederlandse rechter deze aanpak hanteert, blijkt uit de uitspraak van her BFH
van 30 juli 2003, X R7/99 alwaar het BFH de effectenhandel van belanghebbende niet als een on-
dernemingsactiviteit kwalificeerde omdat hij zich onvoldoende als handelaar had opgesteld. Het
BFH verwees daarbij naar het begrip effectenhandelaar uit het effectenrecht. Volgens het effec-
tenrecht is het handelen ten behoeve van derden kenmerkend voor een effectenhandelaar.
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van het belastingrecht afspeelt, blijkt wei uit het feit dat iedere vastgoedbelegger
met deze albakeningsproblematiek te maken kan krijgen. In het geval dat een beleg-
ger in relatief kort tijdsbestek meerdere vastgoedobjecten vervreemdt dan zal er dis-
cussie ontstaan of de daarmee behaalde voordelen in box 3 vallen, of dat de voorde-
len door de activiteiten van de belastingplichtige moeten worden verklaard en dus in
box 1 moeten worden belast. Wanneer deze grens feitelijk zal worden overschreden,
is afhankelijk van alle relevante factoren die in dat geval een rol spelen. Uit de be-
schreven uitspraken blijkt dat de rechter een groot aantal verschillende factoren re-
levant heeft gevonden voor de invulling van het normale vermogensbeheer. Primair
toetst de rechter daarbij of de verrichte activiteiten in deze vorm eveneens door een
normale particuliere belegger zouden zijn verricht.274 Uit de jurisprudentie blijkt dat
de rechter daarbij belang hecht aan bijvoorbeeld:
-  handelingen die niet alleen zijn gericht op het aanhouden van de vermogensbe-

standdelen en op het behalen van periodieke opbrengsten (Umschichtung);
-   de inzet van marktkennis en relaties (kwaliteit van de werkzaamheden):
-  de aard van de werkzaamheden;
-  de duurzaamheid van de werkzaamheden;
-   het aantal bestede uren (kwantiteit van de werkzaamheden);
-  de werkzaamheden van ingehuurd personeel.

Met behulp van deze activiteitentoets vormt de rechter zich een beeld van de activi-
teiten van de belastingplichtige en vervolgens onderzoekt hij of in de rest van het fei-
tenmateriaal omstandigheden aanwezig zijn die deze beeldvorming ondersteunen
of niet. Daarbij kijkt de rechter bijvoorbeeld naar vermogensgerelateerde omstan-

digheden als:
-   omloopsnelheid van het vermogen:
-   samenstelling van het vermogen:
-   omvang van het vermogen;
-  en de wijze van financieren.

In sommige gevallen levert de combinatie van arbeids- en vermogensgerelateerde
toetsen geen eenduidige kwalificatie op en dan heeft de rechter in het verleden ook

nog andere factoren van belang geacht. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan:
- administratieve verwerking;
-   leeft men van de opbrengsten van het vermogen.

Er dient weI te worden opgemerkt dat dergelijke aanvullende toetsen alleen maar
kunnen worden gezien als een nadere invulling van de maatschappelijk opvattingen
rondom de inhoud van de begrippen 'beleggen' en 'ondernemen'. Wat meteen ver-
klaart waarom deze aanvullende criteria een uitspraak niet zelfstandig kunnen dra-

gen.

274. In deze omstandighedencatalogus is meerwaardetoets zoals deze Van Dijck in 1976 is voorge-

steld, vervangen door een integrale activiteitentoets waarin zowel de kwantitatieve als de kwali-
tatieve elementen van de verrichte arbeid afzonderlijk en in combinatie worden beoordeeld.
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Ondanks het feit dat deze methodiek uit de bestaande jurisprudentie is af te leiden,
heeft de rechter in geen van de onderzochte uitspraken deze wijze van toetsen expli-
ciet toegepast. Om de invulling van het normale vermogensbeheer te systematise-
ren. stel ik voor om de bovenstaande criteria als omstandighedencatalogus te gaan
gebruiken. De rechter wordt door deze catalogus gedwongen om de relevante om-
standigheden te benoemen en systematisch te toetsen. Door deze toetsing expliciet
in het oordeel op te nemen. zal de uitspraak uitgebreider worden gemotiveerd.
waardoor de kenbaarheid van het oordeel zal toenemen.275 Een ander gevolg van het
gebruik van een omstandighedencatalogus is dat feitelijke oordelen van rechters be-
ter vergelijkbaar zullen worden. Overeenkomsten en verschillen worden immers
door de rechter benoemd en expliciet gewogen. Naar mijn mening dit zal de rechts-
gelijkheid en voorspelbaarheid van het recht in algemene zin positief belnvioe-
den.276 Dit zal vooral zichtbaar worden bij de beoordeling van een geschil in hoger
beroep. Het hof zal in een dergelijk geval alleen moeten toetsen of alle feiten zijn
meegewogen en of de weging van de omstandigheden rechtens is geweest. hetgeen
de proceseconomie naar mijn mening ten goede komt.277

Het gebruik van een dergelijke omstandighedencatalogus zal weliswaar een veran-
dering betekenen in hoe de uitspraken worden gepresenteerd, maar het betekent op
geen enkele wijze een inbreuk op de Nederlandse rechtstraditie. Immers, rechters
zullen nog steeds alleen de rechtsvraag in het gegeven geschil beoordelen en de wij-
ze van rechtsvinding zal evenmin veranderen. Alleen de uitspraak zal systematischer
zijn vormgegeven.

Het gebruik van een omstandighedencatalogus heeft dus geen invloed op de invul-
ling van het beleggingsbegrip. Wat in casu onder normaal vermogensbeheer zal
moeten worden verstaan, zal ook dan nog steeds afhangen van de weging van de ver-
schillende omstandigheden. Om de rechter daarbij een extra hulpmiddel bij de be-
oordeling van de feiten te geven, zou de Nederlandse rechter meer gebruik kunnen
gaan maken van de methode van interne. functionele rechtsvergelijking. Deze metho-
de van rechtsvinding wordt door de Duitse rechter regelmatig gebruikt. Bij de invul-
ling van een open norm als bijvoorbeeld het normale vermogensbeheer vergelijkt de
rechter dan de activiteiten van de belastingplichtige met de activiteiten van een on-
dernemer wiens activiteiten het meest lijken op die van de belastingplichtige. Zo
zouden de activiteiten van een vastgoedbelegger kunnen worden vergeleken met de
activiteiten van een bedrijfsmatige vastgoedexploitant en de activiteiten van een
daytrader met de activiteiten van een zel fstandige effectenhandelaar of bankinstel-

275. Zie voor een kritische houding ten opzichte van gebruik van omstandighedencatalogi Baren-
drecht 1992. pagina 53. Ondanks dat ik met hem ben ik van mening datomstandighedencatalogi
niet uitputtend kunnen zijn en vage normen daardoor niet minder vaag worden, ben ik van me-
ning dat omstandighedencatalogi een effectief hulpmiddel kunnen vormen bij het interpreteren
van open normen.

276.  Zie over de meningsvorming en motivenngsplicht van een rechter uitgebreid Asser-Vranken
1995, pagina 141 e.v.

277. Vranken spreekt in dat kader over een gedifferentieerde motiveringsplicht. Zie Asser-Vranken
1995, pagina 148 e.v.
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ling.278 Op het moment dat essentiale verschillen blijken te bestaan tussen beide ac-
tiviteiten, bijvoorbeeld op het viak van het creeren van bekendheid naar buiten en
het aantrekken van kapitaal van derden, dan kan tot de conclusie worden gekomen
dat de activiteiten niet vergelijkbaar zijn en dat een verschillende fiscale kwalificatie
derhalve gerechtvaardigd is. Met een keuze voor een dergelijk expliciete vergelijking
met de ondernemingssfeer zou nauwer worden aangesloten bij het systeem van de
inkomstenbelasting. In de inkomstenbelasting staat de onderneming immers cen-
traal. Door bij de invulling van hetnormale vermogensbeheerdeactiviteit van de be-
lastingplichtige te vergelijken met vergelijkbare ondernemingsactiviteiten wordt de
kwalificatieproblematiek meer in overeenstemming met de rangorderegeling inge-
vuld. Een ander gevolg van het gebruiken van expliciete vergelijkingen zal zijn dat de
rechter het ondernemingsbegrip anders zal gaan invullen. Het concrete feitenmate-
riaal wordt in deze wijze van rechtsvinding getoetst aan de algemene kenmerken
van een onderneming. Het beeld van de onderneming komt centraal te staan bij de
fiscale kwalificatie. Met name in het Duitse belastingrecht wordt gebruik gemaakt
van deze methode van rechtsvinding om open normen oftewel 'Typusbegrijfe' in te
vullen.279 In de meeste gevallen zal de wijze van toetsing geen invloed hebben op de
fiscale kwalificatie van de activiteiten van de belastingplichtigen. In die gevallen
waar dat wei zo is, kan de rechter het oordeel nu ook eenvoudiger, inhoudelijker mo-
tiveren. In een meer casuestische benadering zal het oordeel blijven neerkomen op
een afweging'in goede justitie' van de relevante feiten en omstandigheden.

De hiervoor beschreven omstandighedencatalogus is ook te gebruiken bij de afbake-

ning van de bron overige werkzaamheden. Immers, ook bij deze bron worden arbeid

en kapitaal met elkaar gecombineerd. maar door het ontbreken van een duurzame
organisatie kan niet van een onderneming worden gesproken.280 Dit manco ten op-
zichte van de onderneming impliceert dat het gebruik van de omstandighedencata-
logus bij de werkzaamheid logischerwijs zijn beperkingen kent. Alleen in die geval-
len waarin meer dan incidenteel wordt gehandeld, kan deze toets worden gebruikt.

Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het genieten van reguliere voordelen
uit een niet bedrij fsmatige vermogensexploitatie, die het normale vermogensbeheer
te boven gaat.

Bij voordelen met een meer incidenteel karakter moet op een andere wijze wor-
den beoordeeld of het voordeel toe te rekenen is aan de verrichte arbeid, of dat de
vermogenscomponent overheerst. Dit doet zich in de regel alleen voor bij voordelen
die ontstaan bij de aanschaf of vervreemding van vermogensbestanddelen. Als
hoofdregel geldt dat deze voordelen in de vermogenssfeer thuishoren en dus niet
progressief worden belast. Dit is alleen anders wanneer het voordeel voor een be-

langrijk deel kan worden verklaard vanuit de verrichte activiteiten. Op het moment
dat de belastingplichtige de omvang van het voordeel beTnvioedt door de inzet van

278. Zie BFH 30 juli 2003, X R7/99.
279. Daarbij gelden de begrippen 'ondernemer', 'medeondernemer' en 'vermogensbeheer' als spre-

kende voorbeelden van dergelijke open normen binnen het Duitse belastingstelsel. Zie voor
meerdere voorbeelden en een uitgebreide literatuurverwijzing Tipke/Lang 2002. pagina 146.

280. Vergelijk Bruijsten 2004, pagina 262.
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zijn arbeid, moet het voordeel wei in box 1 worden belast. De belastingplichtige kan
het voordeel feitelijk alleen beYnvloeden op het moment dat hij zich in een bijzonde-
re positie bevindt.281 De belastingplichtige kan zich in een dergelijke positie ma-
noeuvreren door ongebruikelijk veel tijd hieraan te spenderen, ofdoorgebruikte282

maken van zijn deskundigheid, kennis of relaties. In de jurisprudentie komen vooral
gevallen terug waarin de kwaliteit van de activiteiten een rol speelt.283

Buiten deze algemene all)akeningsproblematiek van de inkomstenbelasting bevin-
den zich de terbeschikkingstellingsregelingen. De arbitragemogelijkheden die ont-
stonden als gevolg van de introductie van de vermogensrendementsheffing heeft de
wetgever door deze regels willen beperken. Op het moment dat een belastingplich-
tige tezamen met verbonden personen en of lichamen bepaalde handelingen ver-
richt, worden de opbrengsten niet belast conform de regels van box 3, maar worden
de opbrengsten in box 1 betrokken. Een bijzonderheid daarbij is dat op deze voorde-
len, als gevolg van artikel 3.95 Wet IB 2001, de algemene winstbepalingsregels van
toepassing zijn verklaard. Door de introductie van deze bijzondere sfeerovergangs-
bepalingen is de scheidslijn tussen de winst- en vermogenssfeer duidelijk verscho-
ven. Handelingen die totaan het jaar 2001 als beleggen werden aangemerkt, worden
nu als werkzaamheden gekwalificeerd. De reden van deze grensverlegging is te vin-
den in het feit dat de belastingplichtigen bepaalde omschreven handelingen binnen
een verbonden groep van personen verrichten. Dit kenmerkt deze anti-arbitragere-
gelingen. Niet een bepaalde handeling. of een bepaald arbitragevoordeel wenst de
wetgever te treffen, maarjuist een aantal specifiek omschreven handelingen die bin-
nen een aangewezen groep belastingplichtigen worden verricht. worden als onei-
genlijk gebruik omschreven. De wetgever heeft de grenzen van het beleggingsbegrip
met het invoeren van de terbeschikkingstellingsregelingen weliswaar opnieuw ge-
trokken. maar hoe deze norm in het concrete geval zal moeten worden toegepast, is
in veel gevallen nog onduidelijk. Dat is het gevolg van het feit dat de wetgever alleen
de ruwe kaders van de regeling heeft geschetst en de invulling heeft overgelaten aan
de praktijk. Aangezien de motieven van deze regeling zo divers zijn en de ratio van
de regeling tijdens de parlementaire behandeling zo goed als onbesproken is geble-
ven, zal de rechter problemen krijgen met de uitleg van de terbeschikkingstellings-
regeling. Duidelijk is wei dat in alle gevallen die de wetgever onder de werking van
de terbeschikkingstellingsregeling brengt. het arbitrageargument een rol speelt.
Maakt een belastingplichtige in gelieerde verhoudingen dus gebruik van de bestaan-
de tariefverschillen in de Wet IB 2001. dan kan steevast een terbeschikkingstellings-
argument worden gevonden om de handelingen in box 1 onder te brengen. In een
dergelijke situatie zal al snel sprake zijn van ofwel arbitrage ofwel van schending van
de neutraliteit. Beziet men deze erg ruim geformuleerde ratio in samenhang met de
keuze voor de nieuwe en open normen bij de terbeschikkingstellingsregelingen. dan
leidt dit zonder enige twijfel tot rechtsonzekerheid. Door middel van het uitvaardi-
gen van besluiten kan de staatssecretaris een deel van de praktische problemen wei

281. Zie Bruusten 2004, pagina 267 en 268.
282. Anders Van Dijck 1976, pagina 147.
283. Zie voor voorbeelden van deze jurisprudentie § 2.3.2.1 en § 2.3.2.3.
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wegnernen, maar het feit dat de wetgever zijn verantwoordelijkheid in dit geval niet

volledig heeft genomen, blijft overheersen.

Ook in enkeleandere gevallen heeft de wetgever er voor gekozen om zelf invulling te
geven aan het onderscheid tussen de winst- en vermogenssfeer.

In de eerste plaats heeft de wetgever ingegrepen bij de fiscale behandeling van de
commanditaire vennoot. Werd de commandite in de Wet IB 1914 nog als belegger
gezien, sinds het Besluit IB 1941 is dat veranderd. In de Wet IB 2001 wordt de com-
manditaire vennoot als winstgenieter in box 1 betrokken. Daarvoor is dan weI vereist
dat de commandite deelneemt in een besloten commanditaire vennootschap die een
objectieve onderneming drijft. De commanditaire participatie wordt sinds 2001 ge-
kwalificeerd als een medegerechtigdheid tot het ondernemingsvermogen.

Bij de Agaath-leningen heeft de wetgever er juist voor gezorgd dat de kapitaalver-
strekkers in box 3 vallen en daarmee ingegrepen in de fiscale behandeling van het
normale vermogensbeheer. De Agaathleningen zullen in § 3.4.2, nader worden be-

sproken.

De derde ingreep in box 1 in relatie tot de inhoud van het normale vermogensbeheer
is te vinden bij de bron resultaat uit overige werkzaamheden. Historisch is deze in-

greep te verklaren door de verschillen in belastingheffing tussen de winst- en de ver-

mogensinkomsten. Ondernemingswinsten worden van oudsher belast volgens het
totaalwinstprincipe. Voor vermogensinkomsten bestond tot aan de invoering van de
Wet IB 2001 een veel beperkter heffingsconcept. Alleen de inkomsten die afkomstig
waren uit een bron van inkomen werden belast. Bronmutaties die in prive werden

genoten, bleven op grond van het systeem in beginsel buiten de heffing. Om de arbi-
tragemogelijkheden tussen de belaste inkomenssfeer en onbelaste bronmutaties te
beperken. heeft de wetgever een tussencategorie in het leven geroepen. In het geval

sprake is van meer dan normaal, maar niet bedrij fsmatig vermogensbeheer dan wor-
den de voordelen die daaruit worden genoten, belast als een vorm van inkomsten uit
arbeid. Met de introductie van de terbeschikkingstellingsregels is de afbakening van
de vermogenssfeer drastisch veranderd. Door de terbeschikkingstellingsregelingen
worden handelingen die in beginsel binnen het normale vermogensbeheer passen,
uitdrukkelijk buiten de vermogenssfeer getrokken. Gelieerdheid van partijen in
combinatie met een ongewenst geacht fiscaal voordeel zijn voldoende reden voorde
wetgever om de vermogenssfeer anders in te vullen.

Overziet men vervolgens de functie van het beleggingsbegrip voor box 1 als geheel,
dan volgt daaruit dat het in hoofdzaak een materieel ingevulde norm is, waarbij aard
en omvang van de activiteiten bepalend zijn voor de kwalificatie. Kijkt men echter
verder, dan ziet men dat deze scheidslijn door de wetgever omwille van economi-
sche, maatschappelijke of antimisbruikoverwegingen op detailniveau afwijkend
wordt ingevuld. Het door de wetgever beoogde doel is vanuit het systeem bezien in
de regel begrijpelijk en wenselijk. De keuze om bij de invulling van deze doelstellin-
gen gebruik te maken van het beleggingsbegrip leidt naar mijn mening echter niet
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tot de meest functionele invulling van deze normen. Men verwijst bij de invulling
van deze specifieke regels steevast naar het normale vermogensbeheer, terwijl men
een specifiek doel nastreeft. Bij de vormgeving van deze specifieke regels zou het
dan ook mijn voorkeur hebben als de wetgever gebruik zou maken van normspeci-
fieke begrippen die niet zouden verwijzen naar een algemene typologie van een ver-
mogens- of een winstsfeer. Noch bij commandites, andere medegerechtigden of bij
resultaatgenieters voegt het refereren aan het normale vermogensbeheer in een
concrete situatie iets toe bij de uitleg van de norm.

2.4 Het beleggingsbegrip bij de afbakening van box 2

Anders dan bij de all)akening van de winstsfeer, inclusief de bron resultaat uit overi-
ge werkzaamheden. speelt het beleggingsbegrip of het normale vermogensbeheer
geen concrete rol bij de afbakening van box 2. Desalniettemin bevindt zich het aan-
merkelijkbelangregime in zijn geheel op het raakvlak van de ondernemings- en de
vermogenssfeer. Box 2 vindt zijn oorsprong immers in het feit dat het belang in de
vennootschap zowel kenmerken heeft van een belegging, als ook op het drijven van
een onderneming lijkt. De aanmerkelijkbelanghouder is aan de ene kant weliswaar
niet direct gerechtigd tot de winsten en verliezen van het lichaam. maar is ook geen
normale belegger, want daarvoor wordt het belang in de vennootschap te groot ge-
acht. De begrenzing van deze tussencategorie wordt van oudsher gevonden in een
kwantitatieve toets. Op dit moment is een belastingplichtige een aanmerkelijkbe-
langhouderals hij voldoet aan het criterium van artikel 4.6 Wet IB 2001 en dus al dan
niet tezamen met zijn partner. direct of indirect een belang van meer dan 5% in een
vennootschap houdt.284

Tijdens de behandeling van de Wet IB 2001 is uitdrukkelijk op de rechtsgrond van
het aanmerkelijkbelangregime ingegaan. De enige reden voor de afwijkende fiscale
behandeling van de aanmerkelijkbelanghouder werd destijds gevonden in de gelij-
kenis van de aanmerkelijkbelanghouder met de ondernemer aan de ene kant en de
belegger aan de andere kant. In het verleden was deze rechtsgrond daarentegen veel
breder. Zo maakte de oudste aanmerkelijkbelangregeling deel uit van de totaalwinst-
bepalingen in het Besluit IB 1941 en voor de Wet IB 1964 was het aanmerkelijkbe-
langregime het sluitstuk op de bron inkomsten uit vermogen. Maar met de invoering
van de vermogensrendementsheffing in box 3 veranderde het karakter van de belas-
tingheffing over vermogensinkomsten. Sinds 1 januari 2001 staat niet langer het
voordeel dat uit het vermogen wordt getrokken centraal. maar wordt voorde heffing
van de inkomstenbelasting aangesloten bij de waardeontwikkeling van het vermo-
gen. In combinatie met het feit dat sinds 1997 alle reguliere en vervreemdingsvoor-
delen uit een aanmerkelijk belang volgens hetzelfde regime worden belast.285 dient

284.  Met het houden van een belang in een vennootschap wordt gedoeld op de situatie waarin de be-
lastingplichtige 5% van het geplaatste kapitaal, dan wei opties houdt die recht geven om 5% van
hetgeplaatste kapitaal te verwerven, ofwinstbewijzen houdtdie rechtgeven op minimaal 5% van
de jaar- of liquidatiewinst. of het recht geven om 5% van de stemmen in de AVA uit te brengen.
Zie artikel 4.6, onderdelen a t/m d Wet IB 2001.
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het aanmerkelijkbelangregime niet langer als vangnet voor sfeerovergangen binnen

de inkomstenbelasting.

Ondanks het feitdat de bijzondere positie van de aanmerkelijkbelanghouderdoor de
wetgever wordt verklaard door zowel de overeenkomsten met een belegger als een
ondernemer, is gekozen voor een vormgeving van box 2 waarbij de gelijkenis met286

de ondernemer het meest uitdrukkelijk naar voren komt.287 Uitgangspunt bij de
vormgeving van box 2 is steeds de ondememergeweest.288 Dat blijkt in de eerste plaats

uit het feit dat bij de aanmerkelijkbelanghouder zowel de reguliere als de vervreem-

dingsvoordelen in de heffing worden betrokken. Hiermee bereikt de wetgever dat,
net als in de winstsfeer. iedere waardestijging van de onderliggende onderneming
op het niveau van de aandeelhouder wordt belast. De samenhang met de winstsfeer

blijkt misschien nog weI duidelijker uit het feit dat de belastingdruk die een aanmer-

kelijkbelanghouder ervaart, is afgestemd op het belastingtarief van box 1. De keuze
om in box 2 vooral aan te sluiten bij de ondernemer. wordt door de wetgever ver-
klaard vanuit het verschil tussen een aanmerkelijkbelanghouder en een normale be-

legger. Een normale belegger wenst in deze visie geen directe bemoeienis met de be-
drijfsvoering te hebben. Volgens de staatssecretaris zal een normale belegger zich

daarbij vooral laten leiden door het rendement op zijn aandelen. De reeds geheven
vennootschapsbelasting is voor hem een minder relevant gegeven: het gaat een be-
legger om de dividenden en de te behalen koerswinst.289 De wetgever heeft uit deze

vooronderstellingen de conclusie getrokken dat de aanmerkelijkbelanghouder voor-
al vergelijkbaar is met een ondernemer.290

285. Zie Kamerstukken U 1995-1996.24 761, nr. 3, pagina 2 en Kamerstukken /1 1996-1997,24 761,

nr. 7, pagina 5.

286. De staatssecretaris merkt hierover op: 'De invloed van de aandeelhouder kan van geval tot geval

verschillen. In het algemeen geldt echter dat bij aandelenpakketten van enige omvang een zoda-
nige betrokkenheid bijdeonderneming mag worden verondersteld. dat hetsubjectievebelangbij

de onderneming als een mengvorm van ondernemen en beleggen kan worden beschouwd.' Zie

Kamerstukken li 1995-1996,24 761, nr. 3, pagina 5.
287. De staatssecretaris merkt hierover op: 'Door de invoering van een geheel herzien aanmerkelijk-

belangregime (...), dienteen nieuw evenwicht bepaald te worden tussen aandeelhouders die wei
en aandeelhouders die niet onder het nieuwe regime zullen vallen. Daarbij gaat het om het on-
derscheid ondernemen/beleggen. (...) Gelet op de positie van de aandeelhouder-ondernemer
heeft de wetgever voor een aandeelhouder die een aanmerkelijk belang in een vennootschap
heeft, een bijzonder regime in de Wet IB 1964 opgenomen. Hierbij heeft enerzijds de gelijkenis
tussen een aanmerkelijkbelanghouderen een ondernemereen rol gespeeld en anderzijds het feit
datde aanmerkelijkbelanghoudereen zodanige positie heeft dat hij zelf kan beslissen over het al

dan niet uitkeren van dividend'. Zie Kamerstukken U 1995-1996.24 761, nr. 3, pagina 4-5.
288.  Zie voor een kritische analyse van de samenhang tussen de boxen in de inkomstenbelasting

Heithuis 2006, pagina 292-294.
289. Kamerstukken U 1995-1996,24761, nr. 3, pagina 5.
290. in de literatuur wordt deze economische vergelijkbaarheid door vele auteurs onderschreven.

Vanuit deze vergelijkbaarheid komen diverse auteurs tot de conclusiedat een rechtsvormneutra-

le heffing over ondernemingswinsten wenselijk is. Heithuis gaat in zijn rede uit 2005 uitgebreid
in op de verschillende voorgestelde varianten. Zie Heithuis 2005, pagina 15-21. Zie nader Van

Dijck 1984. Rijkers 1995. Essers 1992. Rijkers en Lubbers 2002.
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Ondanks het feit dat aanmerkelijkbelanghouders en ondernemers in veel gevallen
vergelijkbaar zullen zijn. kan men ook verdedigen dat een aanmerkelijkbelanghou-
der in bepaalde situaties meer op een belegger lijkt dan op een ondernemer. Dit zal
zich in de regel eerder voor doen bij aanmerkelijkbelanghouders met een (relatieD
klein minderheidsbelang in een vennootschap. in een dergelijke situatie hebben de
aanmerkelijkbelanghouder en de normale belegger in feite hetzelfde belang bij de
activiteiten van de vennootschap. Beiden beogen door middel van hun participatie in
de vennootschap een rendement te behalen op het door hen geinvesteerde vermo-
gen.291 Als er al een onderscheid te maken valt tussen een aanmerkelijkbelanghou-
der en een belegger, dan zal dat verschil vooral in de beleggingshorizon zitten. In het
algemeen zal de beleggingshorizon van een aanmerkelijkbelanghouder langer zijn
dan die van een normale belegger. Anderzijds kan ook worden verdedigd dat dit ver-
schil ook zou kunnen worden verklaard vanuit een gebrekkige risicospreiding van de
aanmerkelijkbelanghouder. De conclusie dat de aanmerkelijkbelangregeling een bij-
zonder fiscaal regime is dat zich bevindt tussen de ondernemer enerzijds en de aan-
deelhouder/belegger anderzijds, kan dan ook niet zondermeer worden aanvaard.292

De bestaansgrond van box 2 is naar mijn mening vooral gelegen in de ontbrekende
neutraliteit van belastingheffing over ondernemingswinsten en kapitaalopbrengs-
ten. Zou de inkomstenbelasting ten aanzien van deze inkomsten neutraal verlopen,
dan zou de noodzaak van een heffing over aanmerkelijkbelanginkomsten komen te
vervallen.293 Ondanks het feit datde aanmerkelijkbelanghouderen de belegger eco-
nomisch gezien in abstracto dus net zo vergelijkbaar zijn als een ondernemer en een
aanmerkelijkbelanghouder. worden de opbrengsten alleen in het tweede geval op
vergelijkbare wijze belast.294 Bij zowel de ondernemer als de aanmerkelijkbelang-
houder wordt de totale winst in de heffing betrokken.

Naast deze principiele bedenkingen ten aanzien van een aanmerkelijkbelangheffing
zijn de aanmerkelijkbelanghouder en de ondernemer alleen in economische zin ver-
gelijkbaar, omdat de juridische vormgeving van beide regelingen sterk van elkaar295

verschilt. Strikt genomen is een aandeelhouder die voldoet aan een bepaald om-
vangscriterium niet te vergelijken met een belastingplichtige die een onderneming
drijft en daarenboven direct verbonden moet zijn voor ondernemerschulden.296

291. In dat kader kan men bijvoorbeeld denken aan de procedures tegen diverse mislukte beursintro-
ducties in de jaren 2000 en 2001 die door kleine beleggers zijn aangespannen.

292. Zie Heithuis 1999, pagina 79 en Heithuis 2006, pagina 294 en 295.
293.  Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij een belastingsysteem dat volledig is gebaseerd op

herS-H-S- model.
294. Zie Rijkers en Van Dijck. pagina 43 en Essers 1992, pagina 27.
295. Met een economische vergelijkbaarheid doel ik op het feit dat de aanmerkelijkbelanghouder in

veel gevallen evenzeereen materieleonderneming drijftalseen ondernemerin de zin van artikel
3.4 Wet IB 2001, metdien verstande dat deobjectieveonderneming in een bv- of nv-vorm wordt
gedreven en de aanmerkelijkbelanghouder dus niet kan voldoen aan het verbondenheidscriteri-
um van artikel 3.4 Wet 18 2001. Zie in deze zin Heithuis 2005, pagina 6 en Heithuis 2006, pagina
297.

296. Zie vooreen vergelijkbare strikt juridische argumentatie passend in het Duitse belastingsysteem
Herrmann, Heuer und Raupach, § 17, aantekening 13.
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Daarvoor verschilt de materiele invulling van het ondernemingsbegrip in de inkom-
stenbelasting te zeer van de louter kwantitatieve invulling van het aanmerkelijkbe-
langbegrip.297

Welke visie men ook aanhangt over de rechtsgrond van box 2, de inhoud van het be-

grip beleggen wordt er niet door verhelderd. Men kan hoogstens stellen dat de ver-

mogenssfeer door de aanmerkelijkbelangregeling in kwantitatieve zin is afgeba-
kend. De hoogte van het aanmerkelijkbelangpercentage is overigens een louter poli-
tieke aangelegenheid.298 Zoals Van Dijck terecht schrijft, is (binnen zekere grenzen)
de ene breuk even goed als een andere.299 in de memorie van toelichting bij de wij-
ziging van het aanmerkelijkbelangregime in 1997 werd in dat kader nog gesteld dat
het percentage van vijf het onderscheid tussen beleggen en ondernemen beter tot
uitdrukking brengt dan het tot dan toe geldende 33 1/3 %-criterium.300 Hoe veran-

derlijk de politieke voorkeuren in dat opzicht kunnen zijn, kan het best worden gerl-
lustreerd aan de hand van de behandeling van de aanmerkelijkbelangheffing in
Duitsland. In Duitsland is naar aanleiding van de Unternehmenssteuerreform
(StSenkG) de belastingheffing van vermogensinkomsten drastisch gewijzigd. De in-
komsten uit aandelen (ook de vervreemdingsvoordelen) worden nu belast volgens
het zogenoemde 'Halbeinkunfteverfahren'. Dit Halbeinkunfteverfahren is ingevoerd
als alternatief voor het verrekeningsstelsel dat lange tijd in Duitsland werd toege-
past. Sinds 2001 vindt de heffing van de Kdrperschaftsteuer enkel plaats bij de ven-
nootschap en worden de reguliere opbrengsten uit de aandelen slechts voor de helft
bij de aandeelhouders in aanmerking genomen. Deze heffing zou kunnen worden
omzeild door net voor de dividenduitkering de aandelen te vervreemden. Om het
eventuele misbruik door middel van dividendstripping zoveel mogelijk tegen te
gaan is het aanmerkelijkbelangpercentage van 10% verlaagd tot op 1%. Als gevolg van
deze invulling van § 17 EStG (D) wordt ook niet meer gesproken van een 'wesentliche
Beteiligung'.  maar nog slechts van een 'Beteiligung' (belang).

Het gevolg van de keuze voor de zuiver kwantitatieve afbakening van box 2 is dat een
belastingplichtige geacht wordt niet meer te beleggen als hij een belang van 5% of
meer in een lichaam houdt. De activiteiten van het lichaam worden bij de kwalifica-
tie van het voordeel van de aandeelhouder verder niet meer meegewogen. Een aan-
merkelijk belang in een zuivere beleggingsvennootschap wordt voor inkomstenbe-
lastingdoeleinden als gevolg van de vormgeving van box 2 niet als een belegging ge-
zien. Op grond van de vooronderstelling van de wetgever wordt dit belang zozeer ge-
acht op een onderneming te lijken dat het aandelenbezit volgens het aanmerkelijk-
belangregime wordt belast. Deze vergelijking gaat echter bij beleggingsvennoot-
schappen niet op. Beleggingen kunnen slechts in uitzonderingsgevallen tot het on-
dernemingsvermogen van een IB-ondernemer behoren. Zou een eenmansonderne-
mer een vergelijkbare beleggingsportefeuille hebben dan zou deze tot zijn verplichte

297. Zie voor een alternatieve invulling Heithuis 2006, pagina 295 en 296.
298. Vergelijk Heithuis 2006, pagina 292 en 293.
299. Van Dijck 1995, pagina 29.
300. Kamerstukken H 1995-1996,24 761, nr. 3, pagina 13 en 14.
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privtvermogen worden gerekend. Vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid en neu-
traliteit bezien, zou daarom een materielere toetsing voor het aanmerkelijkbelang-
regime wenselijk zijn.301 In § 6.2.5.4. wordt op dit onderwerp nader ingegaan.

2.5 Het beleggingsbegrip bij de afbakening van box 3

Met de invoering van het boxensysteem heeft de wetgever een afzonderlijke box ge-
creeerd waarin de inkomsten uit 'sparen en beleggen' worden belast. Aan de ene
kant was box 3 een noviteit, maar aan de andere kant bleef ook veel hetzelfde. Zo
handhaafde de wetgever het uitgangspunt dat vermogensinkomsten afzonderlijk in
de inkomstenbelasting dienen te worden belast. Bovendien blijft de vermogenssfeer
in de Wet IB 2001 als vangnet fungeren voor alle inkomsten, die op geen andere wij-
ze in de inkomstenbelasting zijn betrokken.302 Het vernieuwende van box 3 is na-
tuurlijk de wijze waarop de heffing is vormgegeven: niet langer hoeft het individu
belasting te betalen over het werkelijk door hem genoten inkomen uit zijn vermo-
gen, maar de wetgever bepaalt forfaitair het door hem behaalde voordeel. Vanaflja-
nuari 2001 wordt iedere belastingplichtige geacht 4% rendement op zijn vermogen
te behalen. Over dit rendement wordt hij belast. ongeacht de werkelijk genoten
voordelen.

De reden voor deze bijzondere vormgeving van de belastingheffing over de vermo-
gensinkomsten ligt in het verleden. Sinds de invoering van de Wet IB 1914 werden in
beginsel alleen de werkelijke inkomsten uit het vermogen in de Nederlandse inkom-
stenbelasting betrokken. Door de keuze van de wetgever voor het bronnenstelsel
was het noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen bron en opbrengst. Door-
dat bronmutaties buiten de reikwijdte van de inkomstenbelasting vielen, was arbi-
trage aantrekkelijk. Aanbieders van financiele diensten ontwikkelden steeds com-
plexere producten, waardoor het steeds moeilijker werd om de vruchten van de bron
zelf te kunnen onderscheiden. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan het massale

301. Heithuis brengtdrieargumenten tegen een dergelijke materiele toetsing in: (1) Een materiele ab-
toets wijkt sterkaf van de huidige regeling. (2) Op het momentdatde vennootschapde materiele
ondernemingsactiviteiten staakt. zal de aanmerkelijkbelanghouder moeten afrekenen. (3) De
aanmerkelijkbelanghouder zal de voordruk van de vennootschapsbelasting blijven dragen onge-
acht de activiteiten van het lichaam. Zie Heithuis 2006. pagina 295. Geen van deze argumenten
lijken echter zo zwaarwegend dat een materifle ab-toets theoretisch gezien niet uitvoerbaar zou
kunnen zijn. Met Heithuis ben ik wei van meningdateen materiele toetsingtotdiscussies metde
fiscuszal leiden. Al zie ikdaarin vooraleen verschuiving van dediscussieindetijd. Op dit moment
levert de vraag of een lichaam een materiele onderneming drijft in het kader van de bedrij fsop-
volgingsfaciliteit van artikel 35b SW vergelijkbare discussies op.

302.  Daarbij moet worden opgemerkt dat de wetgever onder het regime van de Wet IB 1964 enkele
wettelijk uitzonderingen op de algemene rangorderegeling had gecreterd (in art. 22, vijfde lid.
(bij samenloop van inkomsten uit arbeid en winst uit aanmerkelijk belang prevaleert inkomsten
uit arbeid), art. 24, tweede lid (samenloop winst uit fictief aanmerkelijk belangen inkomsten uit
vermogen) en art. 24. derde lid, (samenloop voordelen getrokken uit schuldvorderingen en winst
uit aanmerkelijk belang) Wet 18 1964). Ondanks deze uitzonderingen kan de vermogenssfeer
naar mijn mening ook voor het regime van de Wet IB 1964 gezien worden als vangnet voor het
pragmatische inkomensconcept.
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gebruik van rentegroeifondsen. optiestructuren en andere beleggingsproducten in
de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Als gevolg van deze constructies
daalden de belastinginkomsten aanzienlijk.303 Om deze tendens te keren, greep de

wetgever terug op de uiteindelijke grondslag van de draagkracht binnen de vermo-
genssfeer: het vermogensbezit.304 Om het heffingspotentieel van het vermogensbe-
zit beter te benutten, wordt bij de belastingheffing over het vermogen niet langer
aangesloten bij de vruchten die uit het vermogen voortkomen, maar heeft de wetge-
ver het vermogen zelf als uitgangspunt voor de belastingheffing in box 3 genomen.
Daarenboven wordt niet het werkelijke voordeel belast. maar hanteert de wetgever
een forfaitaire grondslag. Met deze op een vermogensbelasting lijkende benadering
schuift de wetgever de oude problemen bewust terzijde.305 Dat hij daarmee nieuwe

problemen schiep. werd op de koop toe genomen. Naar aanleiding van Kamervragen
over deze nieuwe problemen stelde de regering enkel vast de vermogensrende-
mentsheffing een 'robuuste he#ing' is.306 Die robuustheid komt op diverse vlakken
terug. In de eerste plaats garandeert box 3 een stabiele belastingopbrengst.307 Door-
dat het gemiddelde vermogen de grondslag van de heffing is. zijn grote veranderin-

gen aan de opbrengstenkant effectief uitgesloten. Bovendien zal de opbrengst in tij-
den van inflatie reeel gezien toenemen. In de tweede plaats is box 3 een robuuste

heffing, omdat de wetgever het bestaan heeftgegarandeerd door middel van een uit-
gebreid palet aan sfeerovergangsbepalingen en antimisbruikregels. Anders dan bij

de invulling van artikel 24 Wet IB 1964, liet de wetgever niet het krachtenveld van de
markt de vermogenssfeer afbakenen, maar heeft hij deze sfeerovergang zelf inge-
vuld. Verder blijkt de robuustheid van box 3 uit de omstandigheid dat de heffing is
losgekoppeld van het bestaande bronbegrip. Niet langer spelen vraagstukken rond-
om broncriteria, speculatie of voorzienbare verliesgevendheid een belangrijke rol bij
de invulling van de vermogenssfeer. Door de gekozen grondslag in box 3 zijn al deze

vragen overbodig geworden. Alleen de omvang van het gemiddelde vermogen, het
gekozen percentage van het forfaitaire rendement en de van toepassing zijnde vrij-
stelling zon bepalend voor de vermogensrendementsheffing.

Ondanks het feit dat veel zaken zijn gewijzigd als gevolg van de introductie van box 3
in de Wet IB 2001. zijn bepaalde zaken ook hetzelfde gebleven. Zo heeft box 3 de titel
'Voordeel uit sparen en beleggen' gekregen, maar kent de inkomstenbelasting nog
steeds geen eigen beleggingsbegrip. Door de gekozen rangorde in de Wet IB 2001
blijft het beleggingsbegrip niet meer dan een resultante van de bepalingen in box 1
en box 2. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet IB 2001  is om die reden

geen aandacht besteed aan dit begrip. Het gevolg is dat de invulling van het beleg-
gingsbegrip wederom primair aan de praktijk is overgelaten en daardoor zijn casu'is-

303. Zie Stevens e.a. 1995. pagina 7.
304.  Dusarduijn en Gribnau spreken in dat kader over een potentiele draagkracht. Zie Dusarduijn en

Gribnau 2006. pagina 520.
305. Stevens spreekt in dat kader van een particle en bevrijdende vermogensbelasting, Stevens 2001,

pagina 781.
306.  Zie voor enkele voorbeelden Kamerstukken il 1989-1990,26 727, nr. 3, pagina 7, Kamerstukken //

26727, nr. 7, pagina 6 en 24.
307. Zie Dusarduijn en Gribnau 2006. pagina 525.
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tische invulling heeft behouden. In die gevallen waar de wetgever echter weI heeft
ingegrepen in de afl)akening van de vermogenssfeer heeft hij het rafelige karakter
van het beleggingsbegrip slechts versterkt.308

2.6         Conclusie

In dit hoofdstuk is de functie van het beleggingsbegrip in het inkomensconcept van
de inkomstenbelasting onderzocht. De belangrijkste uitkomst hiervan is dat er naar
mijn mening niet van 66n beleggingsbegrip kan worden gesproken. In zijn meest
zuivere vorm wordt het beleggingsbegrip gebruikt om de vermogenssfeer van box 3
af te bakenen van de andere inkomenscategorieen van de Wet IB 2001. Gezien de
functie van het beleggingsbegrip zou men verwachten dat het een autonome invul-
ling zou hebben. Echter door de opzet van de wet is het beleggingsbegrip slechts een
resultante van alle andere inkomenscategorieen van de Wet IB 2001. Pas als een
voordeel niet in box 1 of 2 kan worden belast, wordt het voordeel belast als inkomen
uit sparen en beleggen.

Bij de all)akening tussen de winst- en vermogenssfeer is in de jurisprudentie het309

begrip normaal vermogensbeheer ontwikkeld. Met behulp van dat criterium hebben
de rechter en de wetgever materieel invulling gegeven aan de afbakening van de ver-
mogenssfeer. De rechter bepaalde daarbij aan de hand van de voor hem relevante
factoren op welke wijze een economische activiteit fiscaal zou moeten worden ge-
kwalificeerd. In § 2.3.1.1. zijn de factoren die in de jurisprudentie aan de orde zijn ge-
komen, besproken. Uit deze jurisprudentie komt een zeer gefragmenteerd beeld
naar voren. Om deze afweging te systematiseren, heb ik in § 2.3.4. een omstandighe-
dencatalogus geformuleerd. Door een dergelijk toetsingsschema expliciet in een uit-
spraak op te nemen, zal de kenbaarheid en voorspelbaarheid van recht kunnen wor-
den vergroot. Daarnaast zal ook de wetgever hiervan gebruik kunnen maken. Door
explicieter en in meer detail doel en strekking van een regeling aan te geven, zal niet
alleen de regeling duidelijker worden. maar zal tevens de interpretatie in een con-
creet geval eenvoudiger worden. Vanuit deze gedachte ben ik (in beginsel) een voor-
stander van de nadere wettelijk invulling van het normale, actieve vermogensbeheer
zoals in artikel 3.91. eerste lid. onderdeel c, Wet 18 2001 is opgenomen. Al moet daar-
bij meteen worden opgemerkt dat inhoud en vormgeving van deze specifieke bepa-
lingen in de Wet IB 2001 nauwelijks bijdraagt aan de door mij beoogde verduidelij-
king van wet- en regelgeving.

Overigens is artikel 3.91. eerste lid. onderdeel c, Wet IB 2001 niet bepaald de enige
regeling waar de wetgever de scheidslijn tussen de winst- en vermogenssfeer zelf
heeft willen bepalen. Ook bij medegerechtigden tot het ondernemingsvermogen.
terbeschikkingstellers en aanmerkelijkbelanghouders heeft de wetgever ingegrepen

308. Zie daarover nader § 2.3.4.
309. Als gevolg van artikel 3.95 Wet IB 2001 vallen bij de afbakening alle resultaten uit overige werk-

zaamheden eveneens in de winstsfeer. Een nadere onderverdeling binnen box 1 kan in dit kader
achterwege blijven.
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in de inhoud van het beleggingsbegrip. In al deze gevallen lijkt een verbondenheid
met een onderneming voldoende aanleiding te zijn voor de wetgever om de vermo-

gensbestanddelen buiten de beleggingssfeer te halen. Deze verbondenheid is het
duidelijkst zichtbaar bij de medegerechtigde tot het ondernemingsvermogen. De
wetgever heeft immers iedere winstgenieter die niet onder het regime van artikel
3.4 Wet IB 2001 kan worden belast, op deze wijze in box 1 willen betrekken.310 Bij de

aanmerkelijkbelanghouder neemt de wetgever deze verbondenheid aan als voldaan
is aan het wettelijke minimumbezitsvereiste. Houdt men derhalve 5% of meer van de
aandelen in een bv of nv, dan wordt men in ieder geval geacht zodanig verbonden te

zijn met de onderneming die in de vorm van een bv of nv wordt gedreven, dat de re-
sultaten van dat lichaam direct de belastingdruk van de aandeelhouder (mede) be-
palen. 311

Ook bij de derde ingreep in de invulling van het beleggingsbegrip speelt de verbon-
denheid met deondernemingeen rol. Ondanks datdeze verbondenheid bij de terbe-

schikkingstellingsregeling slechts 66n van de vereisten is, staat in alle gevallen312

waarin de bepalingen van artikel 3.91 en 3.91 Wet IB 2001 van toepassing is. de ver-

houding tussen de winst- en de vermogenssfeer centraal.

Ondanks het feit dat de wetgever lijkt in te grijpen in de inhoud van het beleggings-

begrip als de winstsfeer wordt geraakt, verklaart deze constatering op zich het hui-
dige wettelijke systeem niet. Het is dus niet zo dat als een belastingplichtige voorde-
len behaalt die nauw samenhangen met een onderneming, deze in box 1 zullen wor-
den belast. Andersom vormt een verder verwijderd verband evenmin een garantie
dat deze opbrengsten in box 3 zullen worden belast. want in het bijzonder in de ter-
beschikkingstellingsregelingen is deze band slechts 66n van de voorwaarden waar-
aan wordt getoetst. Deze wettelijke ingrepen zijn alleen maar te verklaren uit het feit
dat een sluitende afbakening van de vermogenssfeer met behulp van materiele cri-
teria niet exact genoeg kan worden gemaakt. Dergelijke onnauwkeurigheden zijn in-
herent aan een inkomstenbelasting waarin de wetgever verschillende inkomensca-

tegorieen wenst te onderscheiden. Wil men derhalve een inkomstenbelasting waar-
in rechtsgelijkheid en rechtszekerheid zijn gewaarborgd, dan moet men het bestaan-
de inkomstenconcept loslaten en opteren voor een inkomstenbelasting waarin alle
vormen van inkomen even zwaar worden belast. Alleen systemen waarin het S-H-S-

mode1313 in een zuivere vorm wordt toegepast of bij een specifieke vorm van een

310. Zie AJA Stevens 2006, pagina 318.

311. Als gevolg van de formele afl)akening van box 2, zegt deze aandeelhoudersverhouding natuurlijk
niets over de vraag of de aanmerkelijkbelanghouder feitelijk een band heeft met de activiteiten
van het lichaam en of het lichaam een objectieve onderneming drijft.

312. Hierbij abstraheer ik van het feit dat in artikel 3.92 Wet IB 2001 niet wordt geeist dat in het Ii-
chaam een materiele onderneming wordt gedreven. Het zou zuiverder zijn geweest om hierbij
aan te sluiten bij de wettelijke definities in artikel 3.91, eerste lid, Wet IB 2001.

313. Het zogenoemde Schanz-Haig-Simons-model waarop onder andere de vermogenswinst- en de
vermogensaanwasbelasting zijn gebaseerd. Zie voor een uitgebreide analyse van het S-H-S-mo-

del in Nederlandse verhoudingen, Geschrift van de VBW nr. 208. Zie verder Stevens 2001, pagina
69-70.
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viaktax waarbij theoretisch gezien draagkrachtverschillen niet in de belastinggrond-
slag hoeven worden te verwerkt,314 komen dan in aanmerking bij de vormgeving van
een inkomstenbelasting. Alleen bij dergelijke heffingen kunnen alle vormen van
draagkracht hetzelfde worden belast zodat het beleggingsbegrip fiscaal geen beteke-
nis meer hoeft te hebben. Hoe wenselijk dergelijke heffingswijzen in theorie ook
zijn. een keuze voor tin van beide belastingsystemen is naar mijn mening op korte
en middenlange termijn niet te verwachten.315

314. In beginsel zegt een vlaktax alleen ietsoverde hoogte van het tarief, maarals men de zogenoem-
de Karlsruher Entwurf zur Reform des Einkommen- und KOrperschaftsteuer van Kirchhof c.s. uit
2001/2003 bekijkt, lijkt het mogelijk om een dergelijke als een vlaktax vormgegeven inkomsten-
belasting zonder instrumentalisme zodanig kwalificatieneutraal vorm te geven dat het beleg-
gingsbegrip niet hoeft te worden gebruikt. Zie uitgebreid Kirchhof 2001. Kirchhof 2003 en
Kirchhof 2005. Zie voor een analyse van dit herzieningsvoorstel Tipke 2006, pagina 168-175.

315. Stevens beschrijft de mogelijke keuze voor een vermogenswinst- of vermogensaanwasbelasting
ten tijde van de invoering van de Wet IB 2001 als een onhaalbaar beleidsdoel. Zie Stevens 2006,
pagina 218.
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HOOFDSTUK 3

Het beleggende individu in de
concrete norrn

3.1         Algemeen

Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat het beleggingsbegrip binnen het systeem van de
inkomstenbelasting een ondergeschikte rol speel. De wetgever verwijst door middel
van het beleggingsbegrip in de meeste bepalingen naar de fiscale behandeling van de
vermogenssfeer in zijn algemeenheid. Echter bij de invulling van deze vermogens-
sfeer in het concrete geval heeft het beleggingsbegrip meer relief gekregen. Hierbij is
een beeld ontstaan van 'de belegger'. De stereotype belegger is een persoon die zich
bezig houdt met normaal vermogensbeheer. Alleen als de activiteiten van de belas-
tingplichtige niet meer binnen het normale vermogensbeheer passen, kan het voor-
deel fiscaal niet meer als beleggen worden gekwalificeerd. Een dergelijke indeling
neigt naar de classificatie van beleggen als een 'passieve activiteit'.1 Dit beeld van pas-

siviteit gebruikt de wetgever op diverse plaatsen in diverse wetten.2 Omdat dit beeld
van passieve inkomsten niet vast is omkaderd, wijkt de invulling van het begrip logi-
scherwijze per norm steeds een beetje af. Bij iedere regeling wordt beleggen weer
iets anders ingevuld. De exacte invulling van het begrip moet dan worden afgeleid uit
doel en strekking van iedere afzonderlijke regeling. Daarom zal per regeling afzon-

derlijk worden onderzocht hoe het beleggingsbegrip moet worden ingevuld.

3.2 De herinvesteringsreserve

3.2.1 Doet van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

Houdt men zich aan de volgorde van de Wet IB 2001, dan is de eerste bepaling waarin

de wetgever het beleggingsbegrip concreet gebruikt artikel 3.54 Wet IB 2001. In dit
artikel is de herinvesteringsreserve geregeld.3 Het doel van deze reserve is om on-

1.      In de V.S. wordt deze terminologie gebruikt in. section 469 van de Federal Income Tax (V.S)
2. Staatssecretaris Vermeend gebruikte terillustratie van deondernemingssfeerbij voortduring het

beeld van de 'rokende schoorstenen'. Zie o.a. Handelingen H 1996-1997. nr. 4, pagina 692.
3.      Ondanks het feit dat een herinvesteringsreserve eveneens door lichamen is uit systematische

overwegingen gekozen om het beleggingsbegrip in deze regeling als onderdeel van het eerste

deel van dit onderzoek te beschrijven. Zie hierover nader § 1.4.
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dernemers de mogelijkheid te bieden boekwinsten op bedrij fsmiddelen tijdelijk bui-
ten de fiscale winst te houden. Het belangrijkste vereiste voor dit belastinguitstel is
dat de ondernemer het oogmerk heeft om het bedrijfsmiddel te vervangen. Als ge-
volg van dit vervangingsoogmerk is economisch gezien geen sprake meer van een re-
alisatie en is een directe heffing over de (schijn-) boekwinst niet langer wenselijk.

Het beleggingsbegrip speelt vanaf de wetswijziging een beperkte rol binnen de rege-
ling van de vervangings- en herinvesteringsreserve.4 Vanaf 1 januari 1990 is het mo-
gelijk om bij een economische ruil van onlichamelijke bedrijfsmiddelen de boekwin-
sten te reserveren. Door deze uitbreiding van de reserveringsmogelijkheden voelde
het parlement zich genoodzaakt de reikwijdte van de faciliteit expliciet vast te leg-
gen. Op initiatief van de Tweede Kamer5 werd de afl,akening tussen bedrijfsmidde-
len en financiale vaste activa nader ingevuld. Het parlement wilde op die manier
voorkomen dat boekwinsten op vermogensrechten die als belegging werden gehou-
den. onder de werking van de vervangingsreserve kwamen te vallen. Om te voorko-
men dat boekwinsten op niet-ondernemingsgerelateerde vermogensbestanddelen
door de werking van de etiketteringsnorm van artikel 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969, on-
der de werking van de vervangingsreserve zouden vallen, is in 1990 de voorloper van
het huidige artikel 3.54, zevende lid, onderdeel a, Wet IB 2001 ingevoerd.6 Bij de re-
dactie van dit artikellid is er echter niet voor gekozen om aan te sluiten bij het vraag-
stuk van de vermogensetikettering. De wetgever heeft gekozen voor een ruimere
formulering: alle onlichamelijke bedrijfsmiddelen die als belegging worden aange-
houden, zijn uitgesloten van de herinvesteringsreserve. Ondanks dat de bedoeling
van de wetgever duidelijk is, heerst over de exacte reikwijdte van deze bepaling on-
zekerheid.7 De wetgever heeft in ieder geval willen bereiken dat boekwinsten op ef-
fecten niet aan een herinvesteringsreserve kunnen worden gedoteerd.8

Gedurende de parlementaire behandeling is overigens nauwelijks aandacht be-
steed aan deze bepaling.9 Duidelijk werd weI dat, voordat de herinvesteringsreserve
kan worden toegepast, aan diverse voorwaarden moet zijn voldaan. Zo moet vast ko-
men te staan dat een bedrijfsmiddel economisch gezien moet worden vervangen.
Staat dit vast, dan moet in geval van onlichamelijke bedrijfsmiddelen nog worden
beoordeeld of de zaken als belegging worden aangehouden.

4.      Wet van 27 april 1989, Stb. 122, ook wei aangeduid als Oort-1).
5.       Het amendement is ingediend door de leden Vermeend (PvdA), Vreugdehil (CDA) en De Grave

(V\/D). Wet van 21 december 1989(Stb. 582), houdende wijziging van de Wet vereenvoudiging
tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting. de Wet invoering en aanvul-
ling van de vereenvoudiging van de tariefstructuur in de loon- en inkomstenbelasting en wijzi-
ging van de regeling betreffende aftrekposten in de Wet opde inkomstenbelasting 1964 (veelal
aangeduid als Reparatiewet-Oort).

6.     Artikel 14, vierde lid, Wet IB 1964. In het verdere vervolg zal alleen nogover de herinvesterings-
reserve worden gesproken.

7.      De regeling is namelijk bij amendement ingevoerd en mist (derhalve) een uitbreide motivering.
8.     Kamerstukken H 1989-1990,21  184, nr. 10.
9.      In de Handelingen ziet men enkel de aankondiging van het amendement (Handelingen H 22 no-

vember 1989, UCV 1, pagina 46) en het antwoord van de Staatssecretaris waarin hij aankondigt
zich niet te verzetten tegen het amendement (Handelingen U 22 november 1989. UCV 1, pagina
52).
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De herinvesteringsreserve 3.2.2

3.2.2 De materitle inhoud van het beleggingsbegrip

Gezien de centrale functie die het begrip bedrijfsmiddel bij de vervangings- en her-
investeringsreserve vervult, is het niet verwonderlijk dat de inhoud van dit begrip in
diverse procedures aan de rechter is voorgelegd. Uit deze uitspraken blijkt dat de
rechter het begrip bedrijfsmiddel ruim opvat. 10 Alle zaken die binnen de onderne-

ming worden gebruikt en die niet bestemd zijn voor de omzet, worden voor toepas-
sing van de bepaling als bedrijfsmiddelen aangemerkt. In het geval zaken wei direct
voor de omzet zijn bestemd. dan betreft het voorraden.11 Voor de kwalificatie als be-

drijfsmiddel is bijvoorbeeld niet vereist dat het bedrijfsmiddel bij het eigenlijke
winstgenererende bedrijfsproces moet worden ingezet. Het enige dat vast moet
staan, is dat het duurzame kapitaalgoederen betreft die tot vaste kapitaal van een
onderneming behoren.12 Bij onbeperkt binnenlands belastingplichtige lichamen kan
het dus zo zijn dat ondernemingsvermogen dat ter belegging wordt aangehouden
voor de toepassing van de herinvesteringsreserve als bedrijfsmiddel wordt aange-
merkt. Dit laatste blijkt uitdrukkelijk uit het arrest van 1 juli 1981. BNB 1981/318. De
Hoge Raad oordeelde in dat arrest dat een pand dat ter volstorting op de aandelen in
een nv was ingebracht en vervolgens werd verhuurd als bedrijfsmiddel diende te
worden aangemerkt. Het feit dat het lichaam geen materiele onderneming dreef,
maakte voor de rechter geen verschil. Op grond van artikel 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969
worden namelijk alle vermogensbestanddelen van een naamloze vennootschap als
ondernemingsvermogen aangemerkt.

Met betrekking tot effecten en (beleggings-) vastgoed lag een dergelijk ruime in-
terpretatie volgens de staatssecretaris lange tijd minder voor de hand. De bewinds-
man zag naast de categorieen bednlfsmiddelen en voorraden ruimte voor een derde
soort activa: beleggingen.13 In de procedure die heeft geleid tot het arrest van 1 no-
vember 1989, BNB 1990/62, werd dit standpunt uitdrukkelijk door de staatssecreta-
ris ingenomen. Het betrof in casu een nv die zich met vermogensbeheer bezig hield.
Deze nv verkocht in 198214 een aantal aandelen met boekwinst en zij wenste de
winst op grond van de ruilgedachte buiten de winstbepaling te houden.15 Het hof
wees de toepassing van de ruilgedachte in eerste instantie af. Het hof oordeelde dat
de onderhavige aandelen geen bedrijfsmiddelen waren aangezien deze aandelen ter
beurze werden verhandeld. Het hof was van mening dat deze aandelen in het alge-

10.    Zie voor een overzicht van deze jurisprudentie Russo 2004, pagina 31 en 32 en de conclusie van
A-G Van Soest bij Hoge Raad 1 juli 1981. BNB 1981/318 en nogeens herhaald in Ruijschop 2006,
pagina 110 alsmede in Brink en Bruijsten 2006, pagina 127-131.

11. In deze zin Hoge Raad 11 februari 1953, BNB 1953/72 en Hoge Raad 11 maart 1953. BNB 1953/
119. Zie voor een overzicht van de jurisprudentie op dit gebied Russo 2004, pagina 39, voetnoot

37. Vergelijk Hoge Raad 1 april 2005, BNB 2005/208 waarin de rechter oordeelde dat de onroe-
rende zaak in casu zowel kenmerken van voorraad als van een bedrijfsmiddel had.

12. Zie Brink en Bruijsten 2006. pagina 127.

13. Zie Russo 2004, pagina 41.
14. Deze interpretatie van het recht was reeds geruime tijd voor de invoering per 1 januari 1990 van

de 'beleggingsregeling' in artikel 14 Wet IB 1964 (oud) algemeen aanvaard.

15. Belanghebbende beriep zich primair op toepassing van de vervangingsreserve en subsidiair op

toepassing van de ruilarresten.
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meen als vlottend kapitaal dienen te worden aangemerkt. Deze aandelen hadden bo-
vendien geen bedrijfsgebonden karakter en waren direct verhandelbaar. Het feit dat
de effecten in casu ter dekking van toekomstige verplichtingen dienden, deed hier-
aan volgens het hof niet af.

De Hoge Raad volgde in zijn arrest echter een andere weg. Hij ging niet in op vraag
of de effecten een bedrijfsmiddel vormden of niet. Het enige dat de Hoge Raad toets-
te. was of bij de vervreemding sprake was van realisatie van een boekwinst, gekop-
peld aan de vraag of de ruilgedachte een realisatie in de weg stond. Bij beursgeno-
teerde effecten is het vaste jurisprudentie dat winstrealisatie inherent is aan het
houden van dergelijke effecten. 16

Doordat in het onderhavige geval aandelen in het ene fonds werden verkocht en
aandelen in een ander beursfonds werden gekocht, oordeelde de Hoge Raad dat de
aandelen economisch niet dezelfde plaats binnen het ondernemingsvermogen inna-
men.17 Noch het beroep op de vervangingsreserve noch op de ruilarresten kon daar-
door worden geaccepteerd. 18 De exacte kwalificatie van de effecten zel f was voor dit
oordeel verder niet van belang. De Hoge Raad legde met dit arrest de ruilgedachte
voor effecten bewust beperkt uit. Met de verkoop van aandelen zal dus als hoofdre-
gel een belastbaar voordeel worden behaald.19 Dit standpunt heeft de Hoge Raad in
zijn arrest van 7 februari 2003, BNB 2003/173 uitdrukkelijk bevestigd voor obligaties
die door een verzekeringsmaatschappij werden aangehouden ter dekking van haar
toekomstige verplichtingen.20

Ten aanzien van beleggingsvastgoed bleef de rechter een veel ruimer vervan-
gingsbegrip hanteren. Zo oordeelde de Hoge Raad in zijn arrest van 10 maart 2006.
BNB 2006/246 dat de boekwinst die ontstond door de vervanging van een verhuurd
woon/bedrijfspand door te verhuren bedrijfsunits kon worden gereserveerd. aange-
zien beide economisch dezelfde functie in het vermogen van belanghebbende ver-

21vullen. Het feit dat beide beleggingsobjecten aanzienlijk van elkaar verschilden,
deed daar volgens de Hoge Raad niet aan af.22 De Hoge Raad bevestigde met dit oor-
deel zijn arrest van 1 april 2005, BNB 2005/208 waarin hij had geoordeeld dat:

16.    Zie Hoge Raad 28 december 1951. 89129 waar werd geoordeeld datbijeffectende winstrealisatie
in beginsel op de voorgrond staat.

17.    In gelijke zin Russo 2004, pagina 26. Deauteur beschrijft hierdat het motief voorde transactie de
ruilgedachte moet zijn en dat daardoor afwezigheid van een winstoogmerk bij de vervreemding
van beursaandelen moeilijk aantoonbaar is. Bij niet beursgenoteerde effecten sluit hij de toepas-
sing van de ruilarresten niet op voorhand uit.

18. Zie Bongaarts en Essers 1993. pagina 188.
19.    Alleen als de nieuw gekochte effecten van geheel gelijke aard zijn als de verkochte effecten en in

economische zin dezelfde plaats innemen indeeffectenportefeuille van de belastingplichtige kan
de belastingplichtige volgende rechter een beroep doen op de ruilgedachte. Zie in deze zin Hoge
Raad 23 juni 1999, BNB 1999/321 en Hoge Raad 16 juni 2006. BNB 2007/17.

20. Zie Brink en Bruijsten 2006, pagina 128.
21. Hof Amsterdam oordeelde in deze procedure dat er geen sprake was van een economisch zeIMe

functie omdat de aard (bestemming) van de onroerende zaken (verhuur aan particulieren en

daarmee samenhangende regels op het gebied van de huurbescherming respectievelijk de ver-
huur aan ondernemers) beide objecten verschilde, het jaarlijks rendement verschilde evenals de
economische levensduur, het leegstandsrisico en de onderhoudskosten. Hof Amsterdam 29 sep-
tember 2004, V-N 2005/ 6.1.8.
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'De vervangingsreserve heeftten doelte bevorderen dat boekwinsten, gemaakt doordat

bedniBmiddelen uitde onderneming verdwijnen,  voor de in het kader van de continui'teit

van de ondememing nodige vervanging van die bedrijfsmiddelen beschikbaar blijven.
Naar zijn aard kan die reserve slechts toepassing vinden ter zake van onroerende zaken

die duurzaam aan de onderneming verbonden waren, en derhalve niet ter zake van on-

roerende zaken die werden aangeschaft met de overheersende bedoeling deze per eerst-

komende, geschikte gelegenheid weer te verkopen.'

Een te beperkte uitleg van het vervangingsvereiste past inderdaad niet bij deze uitleg
van de ratio van de vervangingsreserve.23 In dat licht is ook niet verwonderlijk dat de

Hoge Raad in zijn arrest van 30 september 2005. BNB 2006/53 de dotatie aan de ver-

vangingsreserve accepteerde in het geval waar een belastingplichtige een beleg-
gingspand verving door een participatie in een vastgoed-cv. In beide gevallen vervul-
de het vastgoed ondanks de gewijzigde eigendomsverhoudingen feitelijk eenzelfde
economische functie in het vermogen van de belastingplichtige.24

3.2.3 Evatuatie van het bestaande beleggingsbegrip

Door de beperkte uitleg van de vervangingsgedachte bij effecten in BNB 1990/62 en
2003/173 lijkt de wettelijke beperking van de reserveringsmogelijkheden ten aan-
zien van ter belegging aangehouden onlichamelijke bedrij fsmiddelen overbodig om-
dat het gevreesde belastinguitstel namelijk alleen in uitzonderingsgevallen zal kun-
nen worden gerealiseerd. Het in stand houden van deze beperking treft vooral effec-
tenbeleggingsmaatschappijen.25 Doordat zij in effecten beleggen, en bijvoorbeeld
niet in vastgoed, worden alle boekwinsten automatisch gerealiseerd. De meest voor
de hand liggende reden voor deze bijzondere behandeling van effectenbeleggings-
vennootschappen ligt niet binnen de sfeer van de winstbepaling, maar moet worden

22.    De rechter nam met deze uitleg uitdrukkelijk afstand van het standpunt zoals dat door Berkhout
en Russo is ingenomen. De auteurs verdedigden dat bij de toetsing van de economische functie

belang zou moeten worden gehecht aan factoren als: de bruto-opbrengsten. de netto-opbreng-
sten. de absolute opbrengsten, de opbrengsten gerelateerd aan het geinvesteerde vermogen. de
waarde van de panden, aantallen woon-, winkel-, of kantooreenheden, aantal verdiepingen, to-
taal aantal vierkante meters (BVO = bruto vloeroppervlak), verwachtingen omtrent waardeont-

wikkeling, soort lokatie (classificatie A, B of C) en de onderhoudstoestand, omdat er

aanmerkelijke verschillen in de rendement- en risicoprofielen van de verschillende soorten vast-
goed. Daarnaast kunnen courantheid en de huurwaarde of huurprijs per vierkante meter econo-

mische functieverschillen opleveren. Zie Berkhout en Russo 1991. pagina 147 en Berkhout 2005,

pagina 8. Zie verder A-G Van Ballegooijen 10 november 2005, NTFR 2005/1710.
23.   Rozendal en Kluft wijzen in dit kaderop feit dat bij de toets of sprake is van eenzelfde economi-

sche functie niet moet worden gekeken naarde soortgelijkheid van object, maarofde werkzaam-
heden soortgelijk zijn. Rozendal en Kluft 2007, pagina 7.

24. Het belang van deze feitelijke constatering wordr in de literatuur breed gedragen. Zie Essers in

zijn annotatie bij BNB 2006/53, Brink en Bruijsten 2006, pagina 138 en Rozendal en Kluft 2007,

pagina 9.
25.    Zie Hoge Raad 19 maart 1997, BNB 1997/261 voor een geval waarin toepassing van de vervan-

gingsreserve als gevolg van de beleggingstoets werd geweigerd bij de vervanging van een appar-
tementsrecht door een langjarig recht op vruch[gebruik.
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gevonden in de behandeling van de fiscale beleggingsinstelling.26 In deze regeling
werden ten tijde van de aanpassing van de vervangingsreserve eveneens diverse wij-
zigingen aangebracht (zie verder § 4.3).27 Zonder een aanvullende regeling in de ver-
vangingsreserve leek het in 1989 mogelijk om deze nieuwe. strengere fbi-regels te
omzeilen door de toepassing van de ruilgedachte.28 Het in de literatuur beschreven
mogelijke ontwijkingsgedrag wilde de wetgever blijkbaar voorkomen door middel
van het opnemen van een beperking van de ruilgedachte ten aanzien van vermo-
gensrechten die ter belegging werden gehouden. Nu deze angst ongegrond is geble-
ken en belangen groter dan 5% niet door deze beperkingen zullen worden getrof-
fen.29 zou hij deze regeling kunnen laten vervallen.

3.2.4 Aanbevelingen

Zo bezien zou men ook kunnen overwegen om de beperking van artikel 3.54, zeven-
de lid, onderdeel a, Wet IB 2001  in zijn geheel te laten vervallen. Het door deze rege-
ling te bestrijden misbruik zal zich door de jurisprudentie van de Hoge Raad niet
kunnen voordoen. Met deze regeling wordt in feite bereikt dat effectenbeleggings-
maatschappijen de herinvesteringsreserve niet toe kunnen passen. In het licht van
de recente inspanningen om Nederland als vestigingsplaats voor beleggingsmaat-
schappijen aantrekkelijker te maken.30 zou het openstellen van de herinvesterings-
reserve vooralle beleggingsinstellingen naar mijn mening een wenselijke aanvulling
van het bestaande gunstregime kunnen zijn.31 Niet alleen zou zodoende het beleg-

gingsbegrip uit de herinvesteringsreserve worden geschrapt, maar tevens zou de
wetgever de herbeleggingsreserve van artikel 4 van het Besluit beleggingsinstellin-
gen kunnen laten vervallen.32 De rechtsgrond van deze reserve is immers met de in-
voering van de Wet IB 2001 komen te vervallen. Door de verruiming van artikel 3.54
Wet IB 2001 zouden de negatieve gevolgen van de afschaffing van deze reserve voor
een belangrijk deel kunnen worden weggenomen.33

Daarnaast zou de rechter bij de invulling van het onderscheid bij beleggingspanden
tussen bedrijfsmiddelen en voorraad gebruik kunnen gaan maken van een omstan-
dighedencatalogus. Bij het formuleren van de relevante factoren zou hij aansluiting

26. Ten tijde van de behandeling van de Reparatiewet Oort waarbij de beperking van de reserverings-
mogelijkheden voor ter belegging gehouden onlichamelijke bedrij fsmiddelen in de inkomstenbe-
lasting is geintroduceerd, werd eveneens de regeling van de fiscale beleggingsinstelling door de
kamer besproken. Kamerstukken n 1989-1990 20 701.

27.    Zie voor een overzichr van deze wijzigingen Bos 1988.
28.    Zie voor een beroog met deze strekking Russo 1989. pagina 1450 en 1451.
29.    Russo 2004, pagina 46.
30. Zie Kamerstukken n 2005-2006.30533 inzake de wijziging van de Wet op de vennootschapsbe-

lasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling
voor vrijgestelde beleggingsinstellingen en een aanpassing van de eisen voor beleggingsinstellin-
gen met uitdelingsverplichting.

31.   Vergelijk Van der Loo pagina 353.
32.    Besluit van 29 april 1970, Stb 190, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 20 december 2000, Stb 640.
33.    Zie § 4.2 voor de samenhang van de invoering van de Wet IB 2001 en artikel 28 Wet Vpb 1969.
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kunnen zoeken bij het arrest van 1 april 2005. BNB 2005/208. De vraag wanneer een
onroerende zaak als voorraad moet worden gekwalificeerd, was volgens de Hoge
Raad in deze zaak zo feitelijke van aard dat daar in cassatie niet over kon worden ge-
oordeeld.34 In deze procedure liet het Gerechtshof Arnhem het antwoord op dit
kwalificatievraagstuk afhangen van de volgende factoren: 35

-  de bezitsduur;
-   de hoogte van de boekwinst bij verkoop;
-  de combinatie van een hoge boekwinst en een beperkte bezitsduur;
-  de bezettingsgraad bij verhuurd vastgoed.

Blijkt uit deze elementen dat de belastingplichtige het object slechts kortstondig
houdt met het oogmerk36 om de panden met een relatief hoge boekwinst te verko-
pen.37 dan is een kwalificatie als voorraad voor de hand liggend.38 In alle andere ge-

vallen zal sprake zijn van vastgoed dat in de onderneming wordt gebruikt, waardoor
vorming van een vervangings- of herinvesteringsreserve mogelijk blijft.39 Zou de
rechter bij geschillen rondom de vraag of een belastingplichtige bij beleggingsvast-
goed een herinvestering kan vormen consequent deze elementen in zijn oordeel uit-
werken, dan zal dit naar mijn mening de rechtszekerheid ten goede komen.

3.3 Fictief rendement uit buitenlandse beleggingslichamen

Ook in box 2 maakt de wetgever gebruik van het beleggingsbegrip. In de artikelen
4.13 en 4.14 Wet IB 2001 is een regeling opgenomen op grond waarvan aanmerkelijk-
belanghouders worden belast over het fictieve rendement op hun aandelenbelang in
buitenlandse beleggingslichamen. Houdtmen een aanmerkelijk belang in een beleg-
gend buitenlands lichaam, dan wordt de belastingplichtige geacht jaarlijks een ren-
dement van 4% van de waarde van de aandelen te behalen. Dit fictieve rendement
wordt door de wetgever als reguliere opbrengst uit het aanmerkelijk belang aange-
merkt. Het beleggingsbegrip in deze bepaling dient niet ter afbakening van de on-

34.   Zie r.0.4.1.3.
35. Dezecriteria lijken doorde Hoge Raad in r.0.4.1.3. te worden gesanctioneerd met de formulering

dat het hof hiermeegeen blijk heeftgegeven van eenonjuiste rechtsopvatting. Zie nader Bruijsten

2004 (11 pagina 311-312.
36.   Zie in deze zin Brink en Bruijsten 2006, pagina 129. al moet dit oogmerk weI objectiveerbaar zijn.

In Hoge Raad 12 mei 2006, BNB 2006/269 oordeelde de rechter over een geval waarin de belang-
hebbende oorspronkelijk het oogmerk had een pand als bedrijfsmiddel te gaan verhuren, maar

als gevolg van de marktomstandigheden het gebruik wijzigde zodat het vastgoed als voorraad

werd gehouden. In een dergelijk geval bepaalt het feitelijk gebruik of de herinvesteringsreserve
kan worden toegepasten niet hetoorspronkelijke oogmerk van de belastingplichtige. Zie Prinsen

1996, pagina 788 en vergelijk Rozendal en Kluft 2007, pagina 6.
37.    Men zou dit samen kunnen vatten als een actief verkoopbeleid, zoals getoetst door Hof 's-Craven-

hage 18 mei 1999 . BNB 2000/201 en Ho fArnhem 28 november 2002, alsopgenomen in BNB 2005/
208.

38.    Vergelijk Hof Leeuwarden 12 september 1997, als opgenomen in Hoge Raad 16 december 1998,

BNB 1999/145 en Hof Arnhem 28 november 2002, als opgenomen in BNB 2005/208.

39.    Hetgeen is bevestigd in het arrest van 10 maart 2006, BNB 2006/246 en waarbijde Hoge Raad bij
beleggingsvastgoed tevens een ruime uitleg van het begrip vervangen toepast.
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dernemingssfeer. Het beleggingsbegrip heeft in artikel 4.13 en 4.14 Wet IB 2001 een
zel fstandige functie. De forfaitaire rendementsregeling is in 1970 in de inkomstenbe-
lasting opgenomen om oneigenlijke buitenlandse concurrentie van buitenlandse be-
leggingslichamen te beperken. Zonder een dergelijke beschermingsregeling in de in-
komstenbelasting zou het regime voor fiscale beleggingsinstellingen eenvoudig zijn
te omzeilen. Voor de inhoud van het zinsdeel lichamen waarvan de bezittingen gro-
tendeels. direct of indirect bestaan uit beleggingen' moet dan ook aansluiting worden
gezocht bij het beleggingsbegrip, zoals dit zich heeft ontwikkeld in het kader van de
regeling voor beleggingsinstellingen in de Wet Vpb 1969. Voor de inhoud van het be-
leggingsbegrip van artikel 4.13 en 4.14 Wet IB 2001 verwijs ik naar § 5.3. waarin de
samenhang tussen artikel 28 Wet Vpb 1969 en box 2 van de Wet IB 2001 wordt ge-
sproken.

3.4 Het specifiek gebruikte beleggingsbegrip in box 3

In box 3, de box 'belastbaar inkomen uit sparen en beleggen' gebruikt de wetgever het
begrip 'beleggen' diverse malen. Aan een algemene definitie komt de wetgever ge-
zien de structuur van de Wet IB 2001, echter niettoe. Binnen die wettelijke structuur
dient box 3 namelijk als vangnet voor die vermogensbestanddelen, die nog niet on-
der een eerdere inkomenscategorie in de heffing zijn betrokken. Door deze ruime
formulering van het belastingobject is het ook niet goed mogelijk om een algemeen
beleggingsbegrip te formuleren. De definitie zou immers zo algemeen moeten zijn,
dat deze geen afbakenende kwaliteit zou kunnen hebben. In een specifieke norm
kan dat anders liggen. De wetgever gebruikt daar het beleggingsbegrip om die rege-
ling een specifieke inhoud te verlenen. Om specifieke beleggingsvormen vrij te stel-
len, heeft de wetgever op vijf plaatsen expliciet ingegrepen in wijze waarop de ren-
dementsgrondslag wordt bepaald.

3.4.1 Het beleggende individu en de kunstvrijstelling van artiket 5.8 Wet IB 2001

3.4.1.1 Doel van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

De eerste bepaling waar de wetgever specifieke vermogensbestanddelen vrijstelt, is
artikel 5.8 Wet IB 2001. Op grond van deze bepaling worden voorwerpen van kunst40
en wetenschap in beginsel buiten het bezittingenbegrip van box 3 gehouden. Deze
bepaling is voor een belangrijk deel gebaseerd op de vrijstelling zoals deze tot 1 ja-
nuari 2001 gold voor de vermogensbelasting. Op grond van artikel 8, tweede lid. on-
derdeel a, Wet VB 1964 werden voorwerpen van kunst of wetenschap objectief voor
de vermogensbelasting vrijgesteld. Om misbruik van deze vrijstelling te voorkomen,
heeft de wetgever deze vrijstelling niet onverkort in de Wet IB 2001 overgenomen.
Weliswaar had de wetgever nog steeds de intentie om bijvoorbeeld een waardevolle
collectie wetenschappelijke literatuur buiten de rendementsgrondslag te houden.41

40.    Zie over de vraag wat als kunst in de zin van artikel 5.8 Wet IB 2001 kan worden aangemerkt
Hemels 2002, pagina 275-276 en Hemels 2005, pagina 137-138.

41. Zie nader Hemels 2005. pagina 134.
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Maar zou men de vrijstelling zonder verdere voorwaarden hebben ingevoerd, dan
zou dit tot gevolg kunnen hebben gehad dat belastingplichtigen juist in dergelijke

voorwerpen gingen beleggen om de heffing van inkomstenbelasting te ontgaan.42

Om deze vorm van 'kunstarbitrage' te voorkomen, is een beleggingseis ingevoerd:43
alle voorwerpen van kunst en wetenschap die hoofdzakelijk als belegging dienen. be-
horen normaal tot de beleggingsgrondslag en blijven dus uitdrukkelijk buiten de
vrijstelling.

3.4.1.2 De materiele inhoud van het beleggingsbegrIp

Doel van de beleggingsuitzondering in artikel 5.8, eerste lid, Wet IB 2001 is om
slechts die kunstvoorwerpen in het belastingobject van box 3 te betrekken die de be-
lastingplichtige aanhoudt om daarmee rendement te behalen. Uit de voorbeelden
die gedurende de parlementaire behandeling door de staatssecretaris zijn genoemd,
blijkt dat de bewindsman door middel van de beleggingstoets in de eerste plaats ar-
bitragesituaties wenst tegen te gaan. Zo is de staatssecretaris van mening dat van be-

leggen sprake is als een belastingplichtige rondom de peildatum zijn vermogen om-
zet in kunst om zodoende gebruik te maken van de vrijstelling.44 Daarbij zou men
zich kunnen voorstellen dat een belastingplichtige kunstvoorwerpen koopt met de
verplichting om deze na de peildatum terug te verkopen. Hiermee zou men de belas-

tinggrondslag van box 3 ernstig kunnen uithollen.

In de tweede plaats wil de staatssecretaris ook kunst die in vruchtgebruik wordt ge-
houden, in box 3 betrekken. De belastingplichtige die als gevolg van een vruchtge-
bruikovereenkomst of vruchtgebruiktestament weI het genot van het kunstvoor-
werp heeft. maar niet het volledige economische belang bij het voorwerp, wil de
staatssecretaris niet vrijstellen van de vermogensrendementsheffing. Met de keuze
om juist vruchtgebruikconstructies in de heffing te betrekken. lijkt de bewindsman
uit te gaan van de vooronderstelling dat dergelijke constructies hoofdzakelijk om
economische redenen zullen worden aangegaan en dat eventuele kunstzinnige of
wetenschappelijke overwegingen van secundair belang zijn. Het is om die reden dat
de staatssecretaris de waarde van het vruchtgebruik in de heffingsgrondslag wenst
op te nemen.45 Uitde parlementaire geschiedenis van deze bepaling valtaf te leiden
dat de ratio van deze regeling beperkt is.46 Ondanks deze beperkte reikwijdte is ge-

42.    Zie in deze zin het Besluit 12 december 2003, BNB 2004/94.
43. Het anti-arbitrage argument wordt uitdrukkelijk tijdens de parlementaire behandeling aange-

haald. Zie daartoe Kamerstukken 1/ 1999-2000,26 727, nr. 17. pagina 134.
44.    Kamerstukken // 1999-2000.26 727. nr. 89. pagina 15.
45.   Besluit van 31 oktober 2005 CPP2005/1272M, NTFR 2005/1481.
46. Het meest expliciet merktede staatssecretaris hierover het volgende op: 'Alvorens hierdieperop

in te gaan. wordt nogmaals benadrukt dat voor het grootste deel van de roerende zaken in eigen
gebruik en vervolgens ook de voorwerpen van kunsten wetenschap de vrijstellinggeldt. Slechts
in een zeer beperkt aantal uitzonderingen zal het beleggingskarakter zo nadrukkelijk aanwezig
zijn. dat de inspecteur zal kunnen stellen 6n aannemelijk maken dat sprake is van een belegging.'

Verslag van hetalgemeen overleg van 8 december 1999, Kamerstukken H 1999-2000,26 727, nr. 8.

pagina 53.
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durende de behandeling van de Wet IB 2001 relatief veel aandacht besteed aan het
beleggingsbegrip van artikel 5.8 Wet IB 2001. Uit deze discussies valt af te leiden dat
in iedere afzonderlijke situatie moet worden bepaald of de vermogensbestanddelen
als belegging worden aangehouden. Bij deze toetsing zou volgens de staatssecretaris
belang kunnen worden gehecht aan o.a:
-  de intentie van belastingplichtige;
-  de aard van de zaak;
-  de hoeveelheid:
-  de waarde;
-   het feitelijke gebruik van de voorwerpen.

3.4.1.3     Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip

Door in artikel 5.8 Wet IB 2001 voorwerpen van kunst en wetenschap niet in de ren-
dementsgrondslag van box 3 te betrekken, heeft de wetgever recht willen doen aan
de gedachte dat dergelijke voorwerpen in essentie niet bij zullen dragen aan de
draagkracht van de eigenaar. Dat wordt anders als kunst wordt gebruikt als een al-
ternatieve beleggingsvorm. In die situatie koopt de belastingplichtige een kunst-
voorwerp in plaats van bijvoorbeeld aandelen met het oogmerk daarmee in de toe-
komst rendement te behalen. Dergelijke beleggingskunst wenst de wetgever juist
weI in box 3 te betrekken. De 'niet-ter-beleggingseis' van artikel 5.8 Wet IB 2001 lijkt
daarbij echter een weinig effectieve maatregel. Als gevolg van de gekozen opzet van
deze regeling moet de belastingdienst aannemelijk maken dat de belastingplichtige
hoofdzakel(ik andere dan kunstminnende motieven heeft bij het aanhouden van de
kunstvoorwerpen.47

De door de staatssecretaris genoemde criteria zullen daarbij slechts in uitzonde-
ringssituaties voldoende houvast bieden. Zelfs in die gevallen waar de beleggings-
motieven objectief zijn vast te stellen, moet vervolgens worden aangetoond dat deze
voorwerpen hoofdzakelijk ter belegging worden aangehouden. Praktisch gezien,
houdt artikel 5.8 Wet IB 2001  in dat kunst in de regel niet tot de grondslag van box 3
zal behoren.48 Het meest waarschijnlijke moment waarop de fiscus objectief kan be-
oordelen of het kunstbezit als belegging is aangehouden, is op het moment van ver-
vreemding. Op dat moment zijn de voordelen echter alleen nog te belasten als deze
als resultaat uit overige werkzaamheden kunnen worden gekwalificeerd.49 Zie hier-
over nader § 2.3.2.3.

3.4.1.4 Aanbevelingen

Zou de wetgever kunstarbitrage effectief tegen willen gaan, dan lijkt mij een alterna-
tief waarin via box 1 het heffingsvacuOm wordt opgelost een praktisch alternatief.
Men zou in deze variant ervoor kunnen kiezen om het bezit van kunst- en weten-

47.   Zie in deze zin Hemels 2002. pagina 279 en Hemels 2005, pagina 141-142.
48. Zie Hemels 2002. pagina 280.
49. Vergelijk Hemels 2002, pagina 279.
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schappelijke voorwerpen in box 3 vrij te stellen.50 Echter. op het moment dat deze
voorwerpen winstgevend worden vervreemd.51 zou men de opbrengsten als resul-
taat uit overige werkzaamheden aan kunnen merken.52 Hierdoor zou het bezit van
kunst zijn vrijgesteld en zouden de vervreemdingsvoordelen progressief worden be-
last. De heffing op het vervreemdingsmoment kan worden verklaard doordat de
kunstvoorwerpen als gevolg van de realisatie van het voordeel direct bijdragen aan
de draagkracht van de belastingplichtige.53 De progressieve heffing zou vervolgens
kunnen worden gerechtvaardigd door te stellen dat de vrijstelling over het vermo-
gensbezit in box 3 in het verleden dus ten onrechte is genoten en dat de belasting-
claim ineens wordt gecorrigeerd. Immers de aannamedat kunstvoorwerpen nietbij-
dragen aan de draagkracht van het individu is achteraf onjuistgebleken. Om te voor-
komen dat belastingplichtigen met een hogere belastingschuld in box 1 te maken

krijgen. dan gedurende de bezitsperiode in box 3 zou zijn betaald. kan een'cap' op de
box 1 -heffing worden ingevoerd.

Aangezien door een dergelijke heffing de vermogenswinst bij de belastingplichti-
ge wordt belast, zou deze regeling systematisch beter passen bij een vermogens-
winstbelasting dan in een vermogensrendementsheffing. Maar aangezien box 3 wei
wordt gezien als een opmaat naar een vermogenswinstbelasting,54 hoeft dat naar
mijn mening wetenschappelijk gezien geen bezwaar te zijn.

Politiek daarentegen zal een dergelijke regeling niet snel voldoende draagvlak
vinden. De (mede-)wetgever zal dan al snel het verwijt krijgen dat hij de muze in Ne-
derland onvoldoende in bescherming neemt. Naar mijn mening zou dat echter geen
overweging moeten zijn bij het instandhouden van een onvoldoende gemotiveerde,
ongelijke behandeling van verschillende soorten van vermogensbezit.55

3.4.2 Het maatschappelijk beleggende individu van artikel 5.13 Wet IB 2001

3.4.2.1 Doel van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

De tweede regeling waarin het beleggingsbegrip terug komt, is de vrijstelling voor
maatschappelijke beleggingen van artikel 5.13 Wet IB 2001. In artikel 5.13 Wet IB
2001 benoemt de wetgever twee soorten beleggingen. die tot het bedrag van

50.    Om de waardeaangroei op het moment van verkoop vast te kunnen stellen, is het wei noodzake-
lijk dat de waarde van het kunstbezit in de aangifte wordt vastgelegd, om deze vervolgens vrij te
stellen.

51.    Om misbruik tegen te gaan, zou men met vervreemden gelijk kunnen stellen, hetom baat ter be-

schikking stellen aan derden.
52. Zie Hemels 2005, pagina 143-144.
53. Hemels komtopanderegronden toteen vergelijkbareconclusie. Zij legt een veeldirecter verband

tussen het genoten voordeel en de verrichte arbeid en komt die reden op grond van de rangorde-

regeling uit bij een heffing in box 1. Zie Hemels 2002, pagina 279.
54.   Stevens 2001, pagina 69. Vergelijk Stevens 2006, pagina 218 alwaar hij de vermogensrende-

mentsheffing als naastbeste oplossing die politiek ten tijde van de introductie van de Wet IB 2001

mogelijk was. kwalificeert.
55.    Al moet daarbij direct worden opgemerkt dat met de eventuele invoering van een dergelijke

'kunstheffing' deze ongelijkheid in stand blijft, tenzij deze voorgestelde (partiele) vermogens-

winstheffing onderdeel gaat vormen van een op S-H-S-model gebaseerde inkomstenbelasting.
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€ 53.42156 (2007) buiten de rendementsgrondslag blijven. Alleen zogenaamde'groe-
ne en sociaal ethische beleggingen' kwalificeren voor deze voetvrijstelling. Doel van
deze regelingen is het beleggen in bepaalde soorten projecten te stimuleren. De oor-
sprong van deze vrijstelling ligt in de Wet IB 1964. In de jaren negentig van de 20e
eeuw wilde de overheid haar milieudoelstellingen fiscaal ondersteunen.57 Daartoe
werden diverse regels in de inkomstenbelasting getntroduceerd.58 Door de invoering
van de Wet IB 2001 zon de stimuleringsregels voor de beleggers omgezet naar box 3.
Door deze omzetting wordt niet langer het voordeel uit de beleggingen vrijgesteld.
maar de waarde van de beleggingen zelf. Daarnaast werd de reikwijdte van de vrij-
stelling uitgebreid tot sociaal ethische beleggingen.59 De wetgever eist voor toepas-
sing van de vrijstelling dat de belegging wordt aangehouden in een gekwalificeerd
beleggingsfonds. Voor kwalificatie als groen- of sociaal ethisch fonds stelt de wet
twee eisen. Op de eerste plaats moet het fonds worden aangemerkt als bank of be-
leggingsinstelling in de zin van de Wft. Het tweede vereiste is een activiteitentoets.
Alleen als het fonds specifiek omschreven handelingen verricht. kunnen participa-
ties in dat fonds buiten de rendementsgrondslag blijven.

3.4.2.2 De materitle inhoud van het beleggingsbegrip

Het beleggingsbegrip heeft in de regelingen voor maatschappelijke investeringen
een specifieke functie, want in de regelingen van artikel 5.13 en 5.14 Wet 18 2001
speelt de afbakening naar de andere bronnen geen enkele rol, omdat het reeds vast-
staat dat het in casu box 3-vermogen betreft. Alleen de vraag of deze beleggingen in
hun geheel tot de vermogensgrondslag moeten worden gerekend. moet nog worden
beantwoord. De regeling is zo vormgegeven dat de aanwending van het beleggings-
vermogen binnen groene of sociaal ethische fondsen een conditio sine qua non is
voor de toepassing van de faciliteit.

In afdeling 5.3a Wet IB 2001 past de wetgever deze wetgevingstechniek wederom
toe. Naast de beleggingen in groen en sociaal ethische projecten. wil de wetgever ook
beleggers in startende ondernemingen en cultuurfondsen stimuleren. Daartoe heeft
de wetgever een tweede groep vrijstellingen in box 3 gecreeerd. Op het moment dat
er sprake is van een belegging in durfkapitaal. kan er een vrijstelling worden ge-
claimd van € 53.421 (2007) respectievelijk € 106.842 voor fiscale partners. Voor de
indirecte investeringen in participatiemaatschappijen die investeren in durfkapitaal
(artikel 5.18 Wet IB 2001 ) of aangewezen cultuurfondsen (artikel 5.18a Wet IB 2001)
geldt evenzeer dat het beleggingsbegrip hier niet dient ter afl)akening van de activi-
teit van de belastingplichtige, maar louter ter kwalificatie van de vrij te stellen acti-
viteit. Het staat immers al vast dat sprake is van box 3-vermogen.

56.   In geval de belastingplichtige een partner heeft. kan deze vrijstelling op verzoek worden verdub-

beld. Zie artikel 5.13, derde lid, Wet IB 2001.
57.   Kamerstukken U 1998-1999,26 727, nr. 3, pagina 242-243.
58.    Bijvoorbeeld de vrije afschrijving voor milieuvriendelijke investeringen en vrijstelling opbreng-

sten uit groene beleggingen van artikel 26 Wet IB 1964.
59.    Ingevoerd naar aanleiding van het amendement van GroenLinks. Kamerstukken U 1999-2000,

26727. nr. 115, pagina 28 en Kamerstukken 1/ 1999-2000, 26 727, nr. 68.

96



Het specifiek gebruikte beleggingsbegrip in box 3 3.4.2

Bij artikel 5.17 Wet IB 2001 ligt dat anders. Niet alleen de 'venture capitalist' die via
een participatiemaatschappij investeert, wordt tot een bepaald maximum vrijge-
steld. Ook de directe verstrekking van durmapitaa'Go aan een startende onderne-
ming kan onder de vrijstelling van artikel 5.16 Wet IB 2001 vallen.61 Anders dan bij
de andere besproken vrijstellingen ligt het box 3-karakter van deze geldverstrekking
geenszins voor de hand. De directe verstrekker van durfkapitaal verstrekt immers ri-
sicovol kapitaal aan een startende ondernemer. Het zou uit dien hoofde voor de hand

liggen om de venture capitalist als medegerechtigde aan te merken. Echter door de
medegerechtigde naar het tarief van box 1 te belasten, wordt de aantrekkelijkheid
van deze optie sterk beperkt. Om venture capital aan te trekken, was het volgens de
wetgever noodzakelijk om dit kapitaal (deels) onder te brengen in box 3. Daartoe
heeft de wetgever de zogenoemde Agaathleningen uitdrukkelijk in box 3 onderge-
bracht en daar vervolgens vrijgesteld.

Om buiten de afbakeningsproblematiek naar box 1 te blijven, heeft de wetgever
ervoor gekozen om de vrijstelling niet afhankelijk te maken van de kwaliteiten van
de kapitaalverstrekker, maar om de kwalificatie volledig af te laten hangen van de
vormgeving van de lening. Alleen die leningen die voldoen aan de eisen van artikel
32 Uitvoeringsregeling IB 2001, kwalificeren voor de vrijstelling. In deze bepaling
van de uitvoeringsregeling worden o.a. eisen gesteld aan het doel van de lening, de
duur van de achterstelling en de wijze van financiering bij de kapitaalverstrekker.
Het meest in het oog springt wei het vereiste dat de partijen in het contract dienen te
vermelden dat er sprake is van een verstrekking van durfkapitaal in de zin van artikel
5.17 Wet IB 2001. Met deze vormgeving van de regel tracht de wetgever zo min mo-
gelijk obstakels voor venture capitalists op te werpen. Alleen in die gevallen waarin
belastingarbitrage erg eenvoudig te realiseren zou zijn door gebruik te maken van
een Agaathlening. heeft de wetgever een dam opgeworpen. Daar waar fiscale part-
ners, medeondememers62 of verrichters van overige werkzaamheden een achterge-
stelde lening verstrekken, gaat een vrijstelling in box 3 de wetgever te ver.

Het objectieve karakter van de Agaath-regeling wordt nog eens versterkt door artikel
3.3, zevende lid, Wet IB 2001. Met deze bepaling heeft de wetgever potentiele afba-
keningsproblemen op voorhand willen beperken. Op grond van deze bepaling wordt
een kwalificatie als medegerechtigde in de zin van artikel 3.3 Wet IB 2001 wettelijk
uitgesloten als de lening aan de eisen van artikel 5.17 Wet IB 2001 voldoet. De wet-
gever gaat dus tot aan de wettelijke maxima van artikel 5.16 Wet IB 2001 voorbij aan
de inhoudelijke toetsing van de kapitaalverstrekking en merkt hij de gekwalificeerde
vordering aan als box 3-vermogen. Pas op het moment dat de lening niet meer vol-
doet aan de gestelde eisen valt men terug op het wettelijke systeem van artikel 2.17
Wet IB 2001. Nu dient niet meer alleen naar het object te worden gekeken, maar
dient ook de kwaliteit van het subject te worden bepaald.

60.    In dat kader wordt wei gesproken van Tante Agaath-leningen.
61.   Kamerstukken U 1998-1999.26 727. nr. 3. pagina 243-244.
62. Als uitdrukkelijk opgenomen in artikel 5.17, vijfde lid, Wet IB 2001.
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Bij de verstrekker van durlkapitaal liggen twee kwalificaties voor de hand: medege-
rechtigde en belegger. Bij de Veegwet 200263 heeft de wetgever uitdrukkelijk inge-
speeld op deze herkwalificatie. Om te voorkomen dat bij een overschrijding van het
maximum van artikel 5.16 Wet IB 2001 de hele lening als box 1 vermogen zou moe-
ten worden aangemerkt. heeft de wetgever de tekst van artikel 3.3, zevende lid. Wet
18 2001 aangepast. Door in de regeling de formulering 'voorzover' op te nemen, kan
de lening tot het bedrag van de maximale vrijstelling tot de grondslag van de vermo-
gensrendementsheffing blijven behoren. Een eventueel excedent moet vervolgens
zelfstandig worden gekwalificeerd. Door deze splitsing worden sfeerovergangspro-
blemen op pragmatische wijze voorkomen. Een directe consequentie van artikel 3.3,
zevende lid, Wet IB 2001 is dat periodieke rentebaten in bepaalde gevallen onder
twee regimes vallen. Aan de ene kant worden de reele baten van de medegerechtigd-
heid conform het winstregime belast. Aan de andere kant geldt onverkort de vrijstel-
ling van artikel 5.17 Wet IB 2001.

3.4.2.3    Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip

Uit systematisch oogpunt is op deze vormgeving de nodige kritiek te leveren. Anders
dan dat men bij een draagkrachtheffing mag verwachten, staat niet zo zeer de kwa-
liteit van de kapitaaiverstrekker in deze regeling centraal. maar de lening zelf. 64
Wetstechnisch heeft de wetgever de regelingen echter effectief afgebakend ten op-
zichte van de winstsfeer in box 1. Met name in artikel 5.17 Wet IB 2001 zou dit anders
tot problemen kunnen leiden. Maar door een combinatie van een dwingende vorm-
geving van de Agaathlening en een uitdrukkelijke inbreuk op de wettelijke rangorde-
regeling voorkomt de wetgever veel problemen. Als in de overeenkomst is opgeno-
men dat het een Agaathlening betreft. is op dat moment een samenloop met box 1
wettelijk uitgesloten. Pas als de opbrengsten hoger zijn dan het wettelijke maximum
moet de rechtsverhouding materieel worden getoetst aan de regels van artikel 3.4 en
3.3 Wet IB 2001. Ondanks het feit dat het beleggingsbegrip zelfstandig wordt inge-
vuld binnen de durlkapitaalregeling van artikel 5.17 Wet IB 2001, kan deze invulling
niet worden gebruikt in andere delen van de inkomstenbelasting. Doel, strekking en
invulling van de regeling verzetten zich daartegen. De regeling is specifiek ingericht
met het doel om specifieke kapitaalstromen fiscaal te stimuleren. Fiscaal systemati-
sche overwegingen hebben bij de vormgeving van deze primair objectief vormgege-
ven regeling nauwelijks een rol gespeeld.

3.4.2.4 Aanbevelingen

Gezien het zuivere instrumentalistische karakter van de regelingen met betrekking
tot de maatschappelijke investeringen is het niet verrassend dat de wetgever heeft
gekozen voor een louter pragmatische vormgeving. Niet het oogmerk waarmee het
kapitaal ter beschikking wordt gesteld. wordt van belang geacht bij de fiscale kwali-
ficatie. maar voor toepassing van de faciliteiten wordt enkel naar de vorm gekeken

63.   Kamersrukken li 2001-2002.28487.
64. Hetgeen echter wei past binnen het objectieve systeem van box 3.
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waarin wordt belegd. Deze weinig systematische aanpak past weI in het algehele
beeld van een volledig casu'istische afbakening van de winst- en vermogenssfeer in
de inkomstenbelasting. Een dergelijke afbakeningsproblematiek zou de wetgever
drastisch kunnen verminderen door de inkomstenbelasting anders vorm te geven.
Men zou daarbij kunnen denken aan een vermogenswinst- of aanwasbelasting of
zel fs een viaktax. In al deze vormen van inkomstenbelastingheffing hoeft in essentie
geen onderscheid tussen de winst- en vermogenssfeer te worden gemaakt. Alle
voordelen kunnen immers hetzelfde worden belast. Op deze en andere vormen van
kwalificatieneutrale heffingsvormen zal in hoofdstuk 8 worden teruggekomen.

Daarnaast moet men zich afvragen in hoeverre het fiscaal stimuleren van bepaalde
beleggingsvormen wei de meest effectieve wijze is om sociaal-ethische en milieu-
doelstellingen te behalen. Wellicht zou de regering de kapitaalstromen naar deze
markten op een andere wijze kunnen stimuleren.65

3.5 Het beleggende individu in de concrete norm

Overziet men de besproken regelingen in dit hoofdstuk, dan zal het niet verbazen
dat de wetgever niet met 66n beleggingsbegrip heeft kunnen volstaan. Binnen de

herinvesteringsreserve is het beleggingsbegrip bedoeld om bepaalde investeringen
niet te facilieren. In de forfaitaire rendementsregeling van box 2 heeft het daarente-

gen een louter antimisbruikkarakter en in box 3 wordt het beleggingsbegrip vervol-
gens gebruikt om vermogensbestanddelen al dan niet tot de rendementsgrondslag
te rekenen. Alleen al het feit dat het beleggingsbegrip de ene keer wordt gebruikt om
zaken van een faciliteit uit te sluiten en de andere keer juist om bepaalde zaken weI
te facilie.:n. maakt duidelijk dat het beleggingsbegrip in alle besproken regelingen
een eigen inhoud heeft. In alle gevallen doelt de wetgever met beleggen in abstracto

weI op een handeling die tot doel heeft vermogen in het economische verkeer ter be-
schikken te stellen aan derden. maar in het concrete geval moet dan worden uitge-
maakt in hoeverre wordt voldaan aan de eisen van die specifieke norm om van be-
leggen te kunnen spreken. Binnen de inkomstenbelasting dient in het concrete geval
dus te worden uitgegaan van een zuiver normspecifieke invulling van het beleg-

gingsbegrip.

Om met een dergelijk normspecifieke invulling rechtszekerheid en rechtsgelijkheid
te garanderen. zijn de nodige inspanningen van de wetgever en de rechter vereist.
Beiden zullen expliciet(er) aan moeten geven welke inhoud zij aan het beleggingsbe-

grip in een concrete norm willen geven. Bij veel van de besproken regelingen zal de
exacte invulling van het beleggingsbegrip nauwelijks tot problemen leiden. Belas-
tingplichtigen kiezen met name bij maatschappelijke investeringen juist voor deze

65.    Men zou daarbij kunnen denken aan het verlagen van de administratieve lasten of het anderszins

wegnemen van marktbelemmerende regels voor deze specifieke sectoren. De overheid zou daar-

entegen ook kunnen opteren om de aanbieders van deze producten verdergaand te subsidieren.

Opdie manierzou deoverheid het rendement van deaanbieders van sociale-en ethische produc-
ten kunnen verhogen en zal het aantrekkelijker worden om in deze producten te investeren.
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beleggingsvormen omdat deze worden gefacilieerd. Zij zullen voor zekerheid kiezen
en aan alle eisen van bijvoorbeeld artikel 5.17 Wet IB 2001 proberen te voldoen.

Deze ruime wetgevingsmarge ontbreekt daarentegen bij de herinvesterings-
reserve. Anders dan bij de beschreven beleggingsproducten sluit artikel 3.54 Wet IB
2001 direct aan bij de realiteit van de economische vervanging van een vermogens-
bestanddeel. Als gevolg van de beleggingsnorm in artikel 3.54 Wet IB 2001 worden
economisch vergelijkbare handelingen fiscaal anders behandeld. In een dergelijke si-
tuatie is het belang van een heldere norm gegeven. Naar mijn mening is het daarom
wenselijk als de wetgever terughouder zou zijn met het gebruik van open normen
zoals het beleggingsbegrip.66 De inhoud van dit begrip is te weinig vastomlijnd om
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te kunnen garanderen.

66.   Zie Van Duck 2006, pagina 1129-1130.
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HOOFDSTUK 4

De beleggingsinstelling

4.1         Algemeen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het belang van het beleggingsbegrip voor de fa-
ciliteiten voor beleggingsinstellingen in de vennootschapsbelasting. De wetgever
heeft deze faciliteiten in het leven geroepen om de nadelige gevolgen van het klas-
sieke systeem voor beleggers weg te nemen. Om als fiscale of vrijgestelde beleg-
gingsinstelling te kunnen worden aangemerkt, moet een lichaam zich feitelijk bezig-
houden met beleggen. De centrale plaats van deze conditio sine qua non binnen de
wettelijke regelingen is oorzaak van het feit dat deze bepalingen als uitgangspunt
zijn gekozen van het tweede deel van dit onderzoek. In dit tweede deel staat het on-
derzoek naar de inhoud en functie van het beleggende lichaam binnen de directe be-

lastingen centraal.
Bij de beschrijving en analyse van dit beleggingsbegrip wordt gebruik gemaakt

van dezelfde volgorde van behandeling als in hoofdstuk 3. In § 4.2. worden doel en
strekking van het beleggingsbegrip in respectievelijk het voorgestelde artikel 6a en
artikel 28 Wet Vpb 1969 beschreven. In § 4.3. wordt dit begrip geanalyseerd. Bij deze
analyse wordt gebruik gemaakt van ervaringen die in andere rechtsgebieden zijn op-
gedaan met betrekking tot beleggingsinstellingen. Zo wordt gekeken naar de omzet-
belasting, het effectenrecht en buitenlandse rechtsstelsels. Aan de hand van deze
analyse kom ik in § 4.4 tot enkele aanbevelingen.

4.2            Doel van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

De regeling waarin het beleggende lichaam het meest centraal staat, is artikel 28
Wet Vpb 1969. In deze bepaling is het regime voor fiscale beleggingsinstellingen op-
genomen. De bedoeling van deze regeling is om het 'collectieve beleggen' te stimu-
leren. De reden voor deze faciliteit moet worden gevonden in het feit dat particuliere
beleggers als gevolg van hun relatief kleine beleggingsvermogen moeilijker een ge-
spreide beleggingsportefeuille kunnen vormen dan grote beleggers. Om deze ge-
wenste spreiding toch te bereiken, zou de belegger kunnen participeren in een be-
leggingsfonds. Op het moment dat het beleggingsfonds in de vorm een bv of nv
wordt gedreven. zou door de werking van het klassieke stelsel dubbel worden gehe-
ven. Zowel bij het lichaam als bij de aandeelhouder/belegger wordt in een dergelijke
situatie belasting geheven. Maatschappelijk werd dit als ongewenst ervaren. Van re-

geringszijde wilde men daarom zorgen dat collectief beleggen fiscaal niet onaan-
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trekkelijker zou zijn dan het particulier beleggen. Daartoe is de regeling van de fisca-
le beleggingsinstelling ingevoerd. De heffing op het niveau van de beleggingsinstel-
ling kan op grond van deze regeling onder bepaalde strikte voorwaarden achterwege
blijven.

De beleggingsinstelling wordt niet vrijgesteld, maar zij wordt belast tegen een 0%-
tarief. De belastingheffing blijft echter alleen achterwege als de beleggingsinstelling
haar winsten binnen acht maanden na afloop van het boekjaar uitkeert aan haar
aandeelhouders.1 Deze eis was onder het regime van de Wet IB 1964 vanuit het be-
lastingsysteem te verklaren. Tot 1 januari 2001 gold in de inkomstenbelasting im-
mers ook voor vermogensinkomsten het reele stelsel, waardoor aandeelhouders al-
leen in de heffing konden worden betrokken als zij voordelen feitelijk hadden geno-
ten. Door de beleggingsinstelling verplicht dividend te laten uit keren. dwong de
wetgever feitelijk een heffing af op het niveau van de aandeelhouder die direct sa-
menhing met de winsten op het niveau van de beleggingsinstelling. Hierdoor ont-
stond de situatie waarbij het voor de belegger fiscaal gezien niet uitmaakte of hij zijn
vermogen direct belegde of een belang in een beleggingsinstelling nam. Deze verge-
lijkbaarheid tussen beide vormen van beleggen was ook de reden voor het feit dat
fiscale beleggingsinstellingen vermogenswinsten niet hoefden door te stoten. maar
de gerealiseerde boekwinsten konden doteren aan een herbeleggingsreserve. Daar-
mee bleven boekwinsten op het belegde vermogen zowel bij een particuliere beleg-
gen als bij een fiscale beleggingsinstelling buiten de heffing. Met deze combinatie
van het nultarief, de doorstootverplichting en de herbeleggingsreserve had de wet-
gever de basis gelegd voor een faciliteit ten behoeve van het collectieve beleggen on-
der het regime van de Wet IB 1964.

Na de invoering van de Wet IB 2001 was continueren van een beleggingsfaciliteit in
deze vorm geenszins evident. Door de invoering van de vermogensrendementshef-
fing is de reele opbrengst uit de aandelen niet meer relevant voor de heffing van de
inkomstenbelasting. Toch heeft de wetgever het fbi-regime inclusief zijn drie
kernelementen laten voortbestaan. Zowel het 0%-tarief, de doorstootverplichting als
de herbeleggingsreserve zijn ook na de introductie van box 3 gecontinueerd. Alleen
met betrekking tot de doorstootverplichting is hiervoor tijdens de parlementaire be-
handeling van de Wet IB 2001 een heldere motivering naar voren gebracht. Zonder
doorstootverplichting zou namelijk de dividendbelastingclaim op uit te delen win-
sten aan buitenlandse aandeelhouders onbeperkt kunnen worden uitgesteld.2 Aan-
gezien dat niet als wenselijk werd ervaren, is de doorstootverplichting blijven be-
staan. Beide andere elementen zun zonder verdere toelichting overgenomen, terwijl
in het bijzonder een rechtvaardigingsgrond voor het handhaven van de herbeleg-
gingsreserve node wordt gemist aangezien gerealiseerde vermogenswinsten in box
3 immers ook tot de belastinggrondslag behoren.

Om gebruik te kunnen maken van het fbi-regime moeteen lichaam aan diverse eisen
voldoen. Zo mag een fiscale beleggingsinstelling zich alleen bezig houden met beleg-

1.    Artikel 2 Besluit Beleggingsinstellingen.
2.     Kamerstukken H 1998-1999,26 727, nr. 3, pagina 43.
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gen,3 maar ook aan de kwaliteit van de aandeelhouder. de wijze van financiering en
aan de samenstelling van de raad van bestuur en raad van commissarissen van de
beleggingsinstelling stelt de wetgever eisen.
Met de aandeelhouderseisen heeft de wetgever verschillende doelen willen berei-
ken.In de eerste plaats heeft de wetgever willen voorkomen dat aandeelhouders een

aanmerkelijk belang in een niet-beursgenoteerde fiscale beleggingsinstelling zou-
den kunnen houden.4 Zou men dat accepteren dan zou de vennootschapsbelasting
forfaitair worden verrekend, terwijl er geen sprake is van enige voordruk. Daar waar
een aanmerkelijkbelanghouder in een normale situatie wordt geconfronteerd met
een gecombineerde belastingdruk van inkomsten- en vennootschapsbelasting, zou
een aanmerkelijkbelanghouder in een fiscale beleggingsinstelling alleen met een IB-
druk te maken krijgen.5 In de tweede plaats heeft de wetgever ook willen bereiken
dat de aandelen van een fiscale beleggingsinstelling grotendeels worden gehouden
door natuurlijke personen of vrijgestelde lichamen.6 De doelstelling van de faciliteit
is immers om het collectief beleggen bij particulieren te bevorderen. Hetpast binnen
die ratio om te grote belangen van lichamen uit te sluiten. Bij niet-beursgenoteerde

beleggingsinstellingen ligt de grens bij 25%. Zijn meer dan een kwart van de aande-
len en/of participatiebewijzen directof indirect in handen van belaste lichamen, dan
verliest het fonds zijn status.7 Bij beursgenoteerde beleggingsinstellingen is die aan-
deelhouderseis soepelergeformuleerd. Een dergelijk fonds verliestzijn status als een

belang van meer dan 45% wordt gehouden door tan lichaam, tenzij dit lichaam zelf
de status van beleggingsinstelling heeft.8 Bij beursgenoteerde fondsen geldt boven-
dien een bestuurderseis. Ook met deze eis beoogt de wetgever een te grote invloed
van 66n participant te voorkomen. Doel van deze bepaling is de onafhankelijkheid
van de fiscale beleggingsinstelling te garanderen. Verliest de fbi zijn onafhankelijk-
heid dan verliest het lichaam per definitie zijn 'collectieve functie'.

In het wetsvoorstel 'Vrijgestelde en fiscale beleggingsinstellingen'9 stelt de regering
voor om het onderscheid tussen beurs- en niet-beursgenoteerde fondsen minder

3.       Op het beleggingsbegrip wordt in de volgende subparagraaf nader ingegaan.
4.      In het wetsvoorstel 'vrijgestelde en fiscale beleggingsinstellingen' wordt voorgesteld om deze eis

niet alleen voor in Nederland woonachtige aandeelhouders te laten gelden. maar eveneens voor
in het buitenland woonachtige aandeelhouders te stellen. Zie Kamerstukken H 2005-2006,30533.

nr. 3. pagina 10.
5.      Zie verder Cornelisse 2000, pagina 1624-1625. Overigens gaat men bij deze redenering wei voor-

bij aan de afwenteling van de vennootschapsbelasting opde beleggingsinstelling doorde belaste

lichamen waarin de beleggingsinstelling belegt. Zie voor een kritische analyse van de verhouding
tussen de box in de inkomstenbelasting en het fbi-regime Heithuis 2006, pagina 296.

6.      Belangen in fiscale beleggingsinstellingen worden bijvoorbeeld gehouden door vrijgestelde pen-
sioenfondsen en woningbouwcorporaties. Ten aanzien van woningbouwcorporaties is dat uit-
drukkelijk vastgelegd in de collectieve vaststellingsovereenkomst zoals deze in 2007 aan de
sector is voorgelegd. Zie V-N 2007/13.15.

7.      Zie voor het beleid bij tijdelijke overschrijdingen van de aandeelhouderseisen, Besluit van 7 de-

cember 2005, V-N 2005/61.15.
8.      In dat geval wordt gesproken van een Master-feeder-constructie.
9.      Zie Kamersrukken H 2005-2006,30 533, nr. 2.

103



4.2 Hoofdstuk 4 / De beleggingsinstelling

strikt toe te gaan passen.10 Ook als de fiscale beleggingsinstelling, of haar beheerder
beschikt over een Wft-vergunning wordt aangenomen dat de beleggingsinstelling
zich op een breed beleggingspubliek richt.11 Blijkt na deze initiale toets dat een

fonds zich op een te beperkt beleggingspubliek richt, dan blijven de aandeelhou-
derseisen zoals die nu voor niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen onverkort
gelden.

Het specifieke karakter van de fiscale beleggingsinstelling wordt daarnaast nog be-
paald door de regeling dat een fiscale beleggingsinstelling maar beperkt met vreemd
vermogen mag worden gefinancierd. De wetgever is van mening dat een fiscale be-
leggingsinstelling door de inzet van vreemd vermogen meer risico gaat lopen, zodat
het beleggingsoogmerk in gevaar komt. Op het moment dat de beleggingsinstelling
haar vastgoed met meer dan 60% vreemd vermogen financiert en haar overige ver-
mogensbestanddelen voor meer dan 20% extern financiert, neemt de wetgever aan
dat de beleggingsinstelling zich niet meer louter met beleggen bezig houdt.12 met
als gevolg dat het lichaam niet meer voldoet aan de beleggingseis.

In april 2006 heeft de regering het wetsvoorstel'Vrijgestelde en fiscale beleggingsin-
stellingen' aan de Tweede Kamer gezonden met het doel om de internationale posi-
tie van het beleggingsinstellingenregime te versterken.13 Het centrale element van
dit wetsvoorstel is om naast de fiscale beleggingsinstelling een vrijgestelde beleg-
gingsinstelling te introduceren. Een dergelijk vrijgesteld beleggingslichaam zal niet
alleen vrijgesteld zijn voor de dividend- en vennootschapsbelasting. maar ook de
aandeelhoudersvereisten, de financieringsgrenzen en de doorstootverplichting zijn
bij deze variant van de beleggingsinstelling komen te vervallen. Om deze vrijgestelde
status te verkrijgen, moethet lichaam een'open end'-karakter hebben, magzij alleen
maar in financiele instrumenten beleggen en moet het lichaam voldoen aan het be-
ginsel van risicospreiding.14 Met deze nieuwe beleggingsinstelling wil de Neder-
landse overheid het verplaatsen van beleggingskapitaal naar andere Europese lan-

10. Zie Kamersmkken H 2006-2007, 30 533, nr. 8 pagina 4 en 5.
11. Zie Kamersrukken U 2005-2006,30 533, nr. 3, pagina 6.
12.    Tijdens de parlementaire behandeling is hier het volgende over opgemerkt: 'De wetgever heeft

de financiering van de beleggingen met vreemd vermogen zeer sterk aan banden willen leggen.
Het hoofdmotief daarvoor is gelegen in de behoefte een afbakening te scheppen tussen onroe-
rend-goedmaatschappijen. die werkzaam zijn als exploitatiemaatschappijen die welke optreden
als beleggingsinstelling. Dat daarbij een beperking met betrekking tot de financiering door mid-
del van schulden is opgenomen berustop deoverweging datook in de sfeer van de inkomstenbe-
lasting de wijze van financieren van onroerendgoed mede beslissend kan zijn voor hetantwoord
op de vraag of bepaalde onroerende goederen bedrij fsmatig worden geexploiteerd dan wei dat
sprake is van belegging van vermogen.' Zie Kamerstukken 1 1968-1969.6000. nr. 179. pagina 7. on-

derdeel 18.
13. Zie Kamerstukken li 2005-2006.30 533. nr. 3. pagina 2.
14. Voorde invulling van beide eisen wordtaangesloten bij heteffectenrecht. Hetopen end karakter

wordt gegarandeerd door te eisen dat een vrijgestelde beleggingsinstelling een Wft-vergunning
heeft en ten aanzien van de inhoud van de term financiele instrumenten wordt in belangrijke
mate aangesloten bij het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005. Zie in deze zin Kamerstuk-
ken /12005-2006.30 533, nr. 3. pagina 4.
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den tegengaan en in concurrentie treden met de bijzondere beleggingsregimes in
lerland en Luxemburg.15 Een centraal element van dit wetsvoorstel is de verruiming
van het beleggingsbegrip. In de volgende paragraaf zal uitgebreid op deze wijziging
worden ingegaan.

4.3 De materifle inhoud van het beleggingsbegrip

Een lichaam kan alleen een beroep doen op beide bijzondere beleggingsregimes van
het voorgestelde artikel 6a Wet Vpb 1969 en artikel 28 Wet Vpb 1969 als het doel en
de feitelijke werkzaamheden van dat lichaam bestaan uit beleggen. De wetgever
heeft ervoor gekozen om de beleggingseis bij de fiscale beleggingsinstelling niet in
detail in te vullen, om zo de reikwijdte van de norm niet onnodig te beperken. Bij de

vrijgestelde beleggingsinstellingen wil de wetgever deze reikwijdte juist weI beper-
ken. Een beleggingslichaam kan volgens het wetsvoorstel alleen maar voor deze vrij-
stelling opteren als het zich beperkt tot beleggen in financiele instrumenten als aan-
delen en opties. Voor de invulling van deze norm wil de regeringaansluiten bij de re-

gels van de Wft. Hiermee heeft de wetgever willen voorkomen dat concernfinancie-
rings- of vastgoedlichamen direct toegang krijgen tot de faciliteit van artikel 6a Wet
Vpb 1969.16 Bovendien stelt de wetgever voor om bij vrijgestelde beleggingsinstel-
lingen een risicospreidingseis te introduceren.17 Daarmee beoogt de wetgever te be-
reiken dat de vrijgestelde beleggingsinstellingen een voldoende gediversifieerde be-
leggingsportefeuille aanhouden. Met deze eis wil de wetgever voorkomen dat on-
dernemingswinsten in concernverband in een vrijgesteld lichaam kunnen worden
ondergebracht.18

Bij de introductie van het oorspronkelijke fbi-regime heeft de regering een dergelijke
beperking niet aan willen brengen.19 De faciliteit moest gaan gelden voor alle kwali-
ficerende beleggende lichamen. Het begrip beleggend lichaam werd daarbij slechts
omkaderd door de doelstellingen van de faciliteit. Alleen als een lichaam zich bezig
houdt met het collectief beleggen voor particulieren, kan van beleggen in de zin van

15.    Zie in deze zin Kamerstukken H 2005-2006,30 533. nr. 3, pagina 2.
16.    Kamerstukken U 2005-200630533, nr. 3. pagina 9. Een vrijgestelde beleggingsinstelling mag ech-

ter wei een belang houden in een fiscale beleggingsinstelling die zich bezighoudt met vastgoed-
beleggingen, met dien verstande dat de dividendbelastingclaim gehandhaafd blijft. Zie
Kamerstukken // 2006-200730533, nr. 8, pagina 4 en Kamerstukken H 2006-2006730533, nr. 9,
pagina 2.

17.    In artikel 6a Wet Vpb 1969 wordt daartoe gesproken van: 'een beleggingsinstelling(...), die uit-
sluitend belegt in financitle instrumenten, met toepassing van het beginsel van risicospreiding

(...h.
18. Zie Kamerstukken U 2006-200730533, nr. 7, pagina 5.
19. Weliswaar kende artikel 28 rot aan 1 juli 1990 een beperkte beleggingscatalogus. maar deze

vormde een weergave van de handelingen die de wetgever bij de introductie van het fbi-regime
als beleggen wilde aanmerken. Zie in deze zin Kamerstukken /1 1987-1988.20 701. nr. 5 pagina 5.
Zie daarover nader Bongaarts-Essers. pagina 64.
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artikel 28 Wet Vpb 1969 worden gesproken. Dit blijkt o.a. uit het antwoord op Ka-
mervragen waarbij de staatssecretaris hierover opmerkt dat: 20

'Het zien van een beleggingsinstelling (...) als een tussenschakel tussen de belegger en
diens wezenli)ke inkomensbronnen aismede dejiscale tegemoetkoming bij beleggingsin-
stel/ingen in de sfeer van de vennootschapsbelasting ten behoeve van haar be/eggers,

brengen mede dat het begrip beleggen bij die instellingen overeenkomt met hetgeen daar-
onder wordt verstaan bij particuliere belegging'

Het ministerie van Financien heeft de beleggingsinstelling dus steeds willen benade-
ren als een verlengstuk van de particuliere belegger. Legt men de norm van artikel 28
Wet Vpb 1969 vanuit deze'verlengstukgedachte' uit. dan is het logisch dat de beleg-
gingseis is gekoppeld aan het normale vermogensbeheer zoals dat in de inkomsten-
belasting is ontwikkeld.21 Evenals in de inkomstenbelasting leverde de invulling van
het begrip normaal vermogensbeheer bij de fiscale beleggingsinstellingen de nodige
vragen op. De meeste geschillen kwamen voort uit het feit dat de fiscale beleggings-
instelling tot 1997 in de regel het sluitstuk vormde van een bedrijfsopvolgingscon-
structie in de vennootschapsbelasting. In het 'ideale' opvolgingscenario verkocht een
holding haar actieve werkmaatschappijen aan de bedrijfsopvolger. De vrijgesteld
ontvangen verkoopwinst werd vervolgens belegd, waarbij de houdster zich om-
vormde tot fiscale beleggingsinstelling. Bij de typische bedrijfsopvolging binnen de
familiesfeer was het gebruikelijk dat de fiscale beleggingsinstelling de overname
voor een belangrijk deel zelf financierde door middel van leningen en cum pref-con-
structies. Binnen een dergelijke bedrijfsopvolging was de band tussen de fiscale be-
leggingsinstelling en de werkmaatschappijen in veel gevallen nog zeer nauw. in
sommige gevallen was deze band zelfs nog zo nauw dat men zich af kon vragen in
hoeverre de beleggingsinstelling zich weI uitsluitend bezig hield met beleggen. in
het arrest van 8 november 1989, BNB 1990/73 oordeelde de Hoge Raad dat de be-
langhebbende in een dergelijk geval nog zo nauw bij de gelieerde werkmaatschap-
pijen was betrokken, dat de vennootschap daarbij risico's liep die een particuliere be-
legger niet zou aanvaarden, waardoor de vennootschap niet als beleggingsinstelling
kon worden aangemerkt.

Vergelijkbare oordelen zijn verder te vinden bij kleine(re). niet-beursgenoteerde
fbi's. Het was in het verleden niet ongebruikelijk dat in deze kleinere fiscale beleg-

gingsinstellingen bepaalde activiteiten werden verricht waardoor het onduidelijk
was of deze lichamen nog aan de beleggingseis voldeden. Karakteristiek in dat ver-
band is het arrest van 1  september 1976. nr. 1Z924.22 Het betrof een geschil over de
kwalificatie van de werkzaamheden van een kleine beleggingsinstelling die een ei-

20.   Kamerstukken // 1968-1969,6000 nr. 19, pagina 15 (1.k.) en 16 (r.k.).
21. Hiermee lijkt de regering te willen verwijzen naar een soort'common practice' in de inkomsten-

belasting, terwijl uit het vorige hoofdstuk duidelijk is gebleken dat het beleggingsbegrip in de in-
komstenbelasting slechts een resultante is van de overige inkomenscategorieen.

22.    Hoge Raad 1  september 1976, nr. 17 924, met conclusie A-G Van Soest en noot Dijstelbloem, FED
Vpb'69 artikel 28:10.
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gen onderhoudsdienst aanhield om werkzaamheden aan het te exploiteren vastgoed
uit te voeren. Ten aanzien van de aard en omvang van de werkzaamheden oordeelde
de Hoge Raad dat het onderscheid tussen beleggen en ondernemen moest worden
beoordeeld aan de hand van de vraag of de vennootschap met de werkzaamheden
onmiskenbaar ten doel had een rendement te behalen dat hoger was dan dat bij nor-
maal vermogensbeheer gebruikelijk zou zijn. Volgens de Hoge Raad pasten de activi-
teiten van de vennootschap in dit geval binnen het normale vermogensbeheer en
voldeed het lichaam zodoende aan de beleggingseis.

De Hoge Raad koppelde in dit oordeel de invulling van de beleggingseis uitdrukkelijk
aan de vraag hoe het voordeel bij de particuliere belegger zou worden gekwalifi-
ceerd. Ondanks het feit dat het normale vermogensbeheer zowel in de inkomstenbe-
lasting als voor de regeling van de fiscale beleggingsinstelling als norm van beleggen
wordtgebruikt, houdt dat niet direct in dat deze norm voor beide regelingen dezelf-
de inhoud heeft. Daarvoor is de functie van de beide regelingen in de inkomsten- en
vennootschapsbelasting te afwijkend. Box 3 geldt immers als algemene vangnetre-
geling in de inkomstenbelasting.23 Artikel 28 Wet Vpb 1969 is daarentegen een faci-
liteit met een beperkte reikwijdte. Dit lijkt dan ook de verklaring voor het feit dat de
rechter de grenzen van deze norm bij beide regelingen anders invult. Daar waar aan
de ene kantde activiteiten van een beleggingsinstelling met een kleine onderhouds-
dienst als beleggen werden aangemerkt.24 kiest de Hoge Raad in een vergelijkbaar

geval in de inkomstenbelasting voor een iets andere invulling van het begrip beleg-
gen. In Hoge Raad 17 augustus 1994, BNB 1994/319 oordeelde de Hoge Raad ten aan-
zien van een belanghebbende die op relatief kleine schaal kamers verhuurde en zelf
de onderhoudswerkzaamheden uitvoerde, dat hij hiermee een objectieve onderne-
ming dreef voor de inkomstenbelasting.25

Gezien het feitelijke karakter van beide oordelen kunnen op basis van deze juris-
prudentie geen algemeen geldende uitspraken gedaan worden over de invulling en
afoakening van het normale vermogensbeheer in de inkomsten- en de vennoot-
schapsbelasting.26 Het open karakter van de norm van artikel 28, tweede lid, Wet

23.    Hetzel fde kon worden gezegd voor de bron inkomsten uit vermogen zoals deze tot 1 januari 2001
deel uit heeft gemaakt van de inkomstenbelasting.

24.   Hoge Raad 1 september 1976, nr. 17 924, V-N 1976, pagina 860.
25. Dit terwijl de aard van de activiteiten in beide arresten volledig vergelijkbaar was en de omvang

van de activiteiten bij de fbi die in de inkomstenbelasting vele malen overtrof. Het vermogen van
het lichaam betrof in het betreffende jaar 143 woningen en 42 bedrijfsruimten. Om deze panden
te onderhouden. had de beleggingsinstelling 2 personen in dienst.

26. Dit blijkt wei als men de volgende twee feitencomplexen met elkaar vergelijkt. In het arrest BNB

1994/319 betrofhet een ondernemer die in totaal 18 kamers in twee hem in eigendom toebeho-
rende panden verhuurde. E6n van de panden werd o.a. bewoond door belanghebbende met zijn
gezin. De gemeenschappelijke ruimten van de panden werden door belanghebbende zelf schoon

gehouden. Belanghebbende verrichtte voorts ook alle voorkomende onderhoudswerkzaamhe-
den, inde de huren en verzorgde de administratie. Daarnaast verrichtte belanghebbende admini-
stratieve werkzaamheden ten behoeve van derden en stelde hij - incidenteel - Tegen vergoeding
gereedschappen terbeschikking van derden. In de zaak BNB 1996/232 en V-N 1997/4707 punt 12
betrof het een belegger die panden verbouwde teneinde deze geschikt te maken voor de verhuur
- door belanghebbende - van kamers. appartementen en winkels. De daartoe verrichte werk-  0
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Vpb 1969 dwingt de rechter de feiten uit te leggen aan de hand van doel en strekking
van de bepaling. Het begrip normaal vermogensbeheer wordt in het kader van de
fbi-regeling dus per geval door de rechter ingevuld. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat hetgeen onder normaal vermogensbeheer in het kader van artikel 28 Wet Vpb
1969 wordt verstaan net zo casuistisch is als in de inkomstenbelasting.

Een tweede element dat bepalend is voor de inhoud van het beleggingsbegrip in de
regeling voor beleggingsinstellingen is de wens van de wetgever om een beleggings-
regime te creeren waarbij de beleggingsinstelling wei een collectieve beleggings-
functie zou kunnen gaan vervullen, maar zonder dat zij daarbinnen handelingen zou
kunnen gaan verrichten die een normale kleine belegger niet zou verrichten. Deze
beperking vindt zijn oorsprong in het Besluit Vpb 1942. Deze regeling kende een bij-
zonder ruime beleggingsfaciliteit. Deze beleggingsfaciliteit is na de Tweede Wereld-
oorlog overgenomen in de Beschikking Beleggingsmaatschappijen (verder: BBM
1947). De reikwijdte van de gunstregeling voor beleggingsinstellingen werd bewust
ruim geformuleerd. ledere naamloze vennootschap kwalificeerde als beleggings-
maatschappij voor de BBM 1947 als zij uitsluitend ofnagenoeg uitsluitend ten doel had
het bezit, het beheer en de vervreemding van effecten.

Door deze ruime definitie was de reikwijdte van de BBM 1947 niet beperkt tot
'echte' beleggingsmaatschappijen, maar ook participatiemaatschappijen, invest-
menttrusts en houdstervennootschappen konden de status van beleggingsinstelling
verwerven. mits zij aan het BBM-vereiste voldeden.27 Door de omschrijving 'nage-
noeg geheel' was het voor gefacilieerde beleggingsmaatschappijen mogelijk om
naast hun beleggingsactiviteiten in beperkte mate andere (rest-)activiteiten te ont-
plooien. In de uitvoeringssfeer werd geeist dat deze restactiviteiten in de lijn moes-
ten liggen van de activiteiten die door de beleggingsmaatschappij normaliter zouden
worden verricht.28 Daarbij moet men dan denken aan het besturen van of het vervul-
len van commissariaten bij andere vennootschappen. Het drijven van een materiele
onderneming werd op grond van deze resolutie uitdrukkelijk niet als restactiviteit
gezien.

Door deze ruime opzet van de faciliteit was het onder de BBM 1947 mogelijk om een
gefacilieerd beleggingslichaam in concernverband te gebruiken. Een dergelijke con-
cernbeleggingsinstelling kon naast haar normale beleggingsfunctie zich zonder ver-
dere beperkingen bezig houden met het bestuur van de werkmaatschappijen. Deze
concernbeleggingsmaatschappijen werden daarom veelvuldig als tussenhoudster
gebruikt. Aan de ene kant konden deze lichamen hun beleggingsresultaten op effec-

ten vrijgesteld ontvangen en door de werking van de deelnemingsvrijstelling konden
zij aan de andere kant hun voordelen onbelast uitkeren aan hun moedermaatschap-

26. zaamheden bestonden in iedergeval uit het innen van de huren, hetoplossen van problemen met
de huurders en het schoonhouden van de hal, het trappenhuis en de keuken van een van de pan-
den. De rechter oordeelde i.c. dat belanghebbende inkomsten uit vermogen genoot.

27.   Zie in deze zin Bongaarts 1982, pagina 84. De Klerck spreekt over een ruimere opvatting van het
begrip beleggingsmaatschappij dan gebruikelijk is in het maarschappelijke verkeer. De Klerck.
Deel ID, artikel 1.

28. Zie resolutie van 26 november 1946, B 8324 en De Klerck, Deel ID, artikel 1.
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pijen. Door het stapelen van het 0%-tarief en de deelnemingsvrijstelling kon de be-
lastingheffing over de beleggingsvoordelen bij lichamen eenvoudig worden uitge-
steld.29 Bij de invoering van de Wet Vpb 1969 wilde de wetgever aan deze specifieke
uitstelmogelijkheid een einde maken.30 De regering zocht in dat kader naar een mid-
del om de intermediaire functie voor particulieren te behouden en concernbeleg-
gingsmaatschappijen buiten de faciliteit te houden. Om dat te bereiken. is in de eer-
ste plaats ervoor gekozen om de beleggingsinstelling van de deelnemingsvrijstelling
uit te sluiten.31 In de tweede plaats werd ook de beleggingseis aangescherpt. Paste
het in de BBM 1947 nog om een restactiviteit toe te staan, zo werd deze mogelijkheid
in 1969 onwenselijk geacht. De wetgever was van mening dat het besturen van an-
dere vennootschappen niet meer bij het beeld van een beleggend lichaam paste.32

Actieve houdstervennootschappen konden dus niet langer als fiscale beleggingsin-
stelling kwalificeren.33 Echter in het geval dat een beleggingsinstelling een belang in
een dochtermaatschappij aanhield en vanuit de beleggingsdoelstelling deelnam aan
het bestuur van deze dochter, was de staatssecretaris van oordeel dat het bestuurs-
verbod niet werd geschonden.34 Dat men daarmee het onderscheid tussen houdster-
vennootschappen en beleggingsinstellingen sterk onder druk zette, ontkenden de
bewindslieden uitdrukkelijk.35 Volgens hen creeerden zij juist een situatie waarbij
alleen werd ingegrepen als de intermediaire functie van het lichaam tot belasting-
ontwijking of ongewenst belastinguitstel leidde. Daarmee bleven de contouren van
de nieuwe faciliteit in 1969 vrij vaag. Uit de reactie van de staatssecretaris tijdens de
mondelinge behandeling in de Tweede Kamer blijkt dat dit een bewuste keuze was.

Hij antwoordde als volgt op Kamervragen: 36

'Hij heeft gevraagd. wanneer er sprake is van een houdstermaatschappij en wanneer van

een beleggingsmaatschappij. Naar ik meen bestaan ter bepa/ing hiervan twee criteria.

29.   Spierdijk 1965, pagina 777.
30.   Tijdens de Kamerbehandeling van de Wet Vpb 1969 werd het gebruik van concernbeleggings-

maatschappijen gezien alseen constructie die de bedoeling van de wetgever frustreerde en werd
de dubbele vrijstelling zelfs aangemerkt als'de wortel van het kwaad'. Zie Kamerstukken /l 1961-

1962,6000, nr. 9, pagina 41 (1.k.).
31. Niet alleen de voordelen uit hoofde van een deelneming in een fiscale beleggingsinstelling wer-

den niet langer vrijgesteld. maar ook de voordelen die door een fiscale beleggingsinstelling wer-
den genoten werden niet langer vrijgesteld.

32.    Kamersrukken /1 1968-1969,6000, nr. 23.
33. Deze beperking gold overigens niet op het moment dat een beleggingsmaatschappij een deelne-

mingin een anderbeleggingsfonds zou verwerven Volgensde wetgever pasteeen dergelijke mas-
ter-feeder-constructie namelijk wel bij het karakter van een beleggingslichaam. zodat de faciliteit
gewoon van toepassing werd verklaard. Zie Kamerstukken U 1968-1969,6000, nr. 22, pagina  16

(r. k.).

34.   Kamerstukken U 1968-1969. 6000, nr. 25, pagina 14 en 15(punt 39).
35.    Zo valt te lezen: 'Naar aanleiding van deze vragen wijzen de ondergetekenden er op, dat in het

verband met het inde wettelijkeomschrijving van hetbegrip beleggingsinstelling verankerdecri-
terium van de feitelijke werkzaamheden, naarhun meninggeen moeilijkheden zalopleveren vast
te stellen of een lichaam houdstermaatschappij dan wei beleggingsinstelling is.' Kamerstukken /1

1968-1969,6000, nr. 22, pagina 16 (1.k.).
36.     Handelingen U 1968-1969 6000.65e vergadering,  11 juni 1969. pagina 3184.
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Ten  eerste de statutaire doelstening Ten tweede de feitetijke werkzaamheid. (...) Bij de
beantwoording van de vraag Of er sprake is van een beleggingsinstelling ofeen houdster-
maatschappij moeten wij inderdaad kijken naar de feitelijke situatie. /k heb het gevoel

dat dit in de praktijk geen aanleiding  tot problemen behoeft te geven. (...) ik erken wei.
dat men zich uiteraard wel eens afkan vragen: wat is het kamkter van deze aandelenpor-
tefeuille7 is dat nog een deelneming die ligt in de sfeer van de eigen bedrilfsactiviteit of is
het een zuivere beleggingl Voor die grensgevallen hebben wij bO de deelnemingsvrijstel-
ling het simpele criterium van 5 pct. gekozen met de bevoegdheid voor de inspecteur. zegs

bij een  lager percentage  de  deelnemingsvrijstelling toe te  passen. (...) Ovengens geloof ik
niet dat er in de praktijk problemen zullen ontstaan.'

Ondanks de vroegtijdige poging tot bezwering van mogelijke problemen bleek de af-
bakening in de praktijk wei problematisch te zijn. Zo kwam in het arrest van Hoge
Raad 8 november 1989. BNB 1990/73. de vraag aan de orde of een zuivere holding
zonder meer als beleggingsinstelling kon worden aangemerkt. In casu had belang-
hebbende, X bv, een 100%-belang in drie dochtervennootschappen (C bv, D bv en E
bv). Haar aandeelhouder B had voor 50% een middellijk belang in twee werkmaat-
schappijen F bv en G bv, waarin materiele ondernemingen werden geexploiteerd.
Deze werkmaatschappijen waren verkocht aan in het kader van een bedrijfsopvol-
ging opgerichte nieuwe houdstermaatschappijen. De activiteiten van C bv en D bv
bestonden uit het verhuren van de door F bv en G bv gebruikte bedrijfspanden, het fi-
nancieren in rekening-courant en het beheren van de pensioenvoorzieningen van
beide vennootschappen. Het hof oordeelde dat belanghebbende inderdaad als be-
legginginstelling kon worden aangemerkt aangezien belanghebbende geen wezen-
lijke functie vervulde binnen het concern.37 Met deze formulering sloot het hof di-
rect aan bij het onderscheid tussen beleggen en deelnemen zoals deze door het mi-
nisterie van Financien voor de deelnemingsvrijstelling in de resolutie BNB 1975/11
was geformuleerd. De Hoge Raad oordeelde dat het hof hiermee een onjuiste maat-
staf had aangelegd. Volgens de Hoge Raad was voor de vraag of in casu sprake was
van een belegging in de zin van artikel 28 Wet Vpb 1969 niet van belang welke func-
tie de houdster binnen het concern vervulde. Van beleggen is volgens de Hoge Raad
alleen sprake als 'het bezit van aandelen in een werkmaatschappij slechts is gericht
op het verkrijgen van de waardestijging en het rendement daarvan die bij normaal
vermogensbeheer kunnen worden verwacht.' Om dit te onderzoeken, verwees de
Hoge Raad de zaak naar Hof 's-Hertogenbosch. Dit gerechtshof kwam tot de conclu-
sie dat de houdstervennootschap de aandelen feitelijk niet ter belegging aanhield,
omdat 66n van de dochtervennootschappen structureel verliesgevend bleek te
ZUn.

38

37.    Het hof formuleerde dir als volgt: 'Voor het antwoord op de vraag of belanghebbendes deelne-
mingen in het aandelenkapitaal van C bv en D bv zijn aan te merken als beleggingen. is bepalend
of belanghebbende in hetonderhavigejaareen wezenlijke functie vervuldeten dienste van de be-
drijfsuitoefening vandegroep waarvanzijen de laatstgenoemde twee vennootschappendeel uit-
maakten.'

38.    In cassatie kwam in ditoordeel geen wijziging meer, zie Hoge Raad 25 maart 1992. BNB 1992/199.
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Met dit oordeel volgde de Hoge Raad de lijn die door de bewindsman gedurende de
parlementaire behandeling was verdedigd: houdster-, participatie en/of financie-
ringsactiviteiten kunnen alleen onderde reikwijdte van de faciliteit voor beleggings-
instellingen vallen als zij onderdeel vormen van de beleggingsactiviteiten van het
lichaam.39

Met de wetswijzigingen zoals die in 2006 zon gepresenteerd. lijkt de regering deels

op haar eerdere schreden terug te komen. In het bijzonder onder de druk van de in-
ternationale kapitaalmarkt heeft de regering een deel van de restricties ten aanzien
van de beleggingsinstellingen laten varen.

In de eerste plaats heeft de regering de mogelijkheden om in vastgoed te beleggen
aanzienlijk willen verruimen. Als gevolg van de veranderingen in het derde lid van

artikel 28 Wet Vpb 1969 is het voor fiscale beleggingsinstellingen mogelijk om direct
of indirect'10 aandelen te houden in een normaal belaste projectontwikkelingsven-
nootschap. Deze belaste vastgoedvennootschap mag overigens alleen vastgoed ont-
wikkelen ten behoeve van de fiscale beleggingsinstelling zelf. Met deze beperking
wil de wetgever voorkomen dat de concurrentieverhouding met de commerciele
projectontwikkelaars wordt verstoord.41 Wat precies onder het ten behoeve van de
fiscale beleggingsinstelling ontwikkelen van vastgoed moet worden verstaan. blijkt
niet uit het wetsvoorstel. Uit de bewoordingen van het derde lid van artikel 28 Wet

Vpb 1969 is duidelijk dat het niet de bedoeling is dat de vastgoeddochter direct in
opdracht van derden projecten gaat ontwikkelen. Maar aangezien het verkopen van
het ontwikkelde vastgoed een belangrijk onderdeel vormt van het rendement van
een projectontwikkelaan is het de vraag wanneer een project niet meer exclusief ten
behoeve van de fiscale beleggingsinstelling wordt ontwikkeld. Het ligt voor de hand
om daarbij aan te sluiten bij de intentie waarmee de beleggingsinstelling oorspron-

kelijk het project is gestart. Het feit dat de marktomstandigheden de projectontwik-
kelingsvennootschap kunnen dwingen om delen van het vastgoed of de exploitatie
in een vroegtijdig stadium aan derden over te dragen, zal naar mijn mening geen in-
vloed dienen te hebben op de fiscale kwalificatie van de beleggingsinstelling. Aange-
zien deze intentie slechts moeilijk te objectiveren valt, is het te verwachten dat het
ministerie van Financien met beleid zal komen om deze onduidelijkheid weg te ne-
men. In welke richting dit beleid zich zal ontwikkelen. is op voorhand niet in te
schatten.42

39.   In deze zin A-G Verburg in zijn conclusie bij Hoge Raad 8 november 1989,BNB 1990/73. Dat dit

standpunt nog steeds door het ministerie wordrgehuldigd. blijkt uit het Besluit van 23 januari
2004. BNB 2004/135.

40. Deze mogelijkheid is bij nota van wijziging in de wettekst opgenomen. Zie Kamerstukken /12006-

2007,30 689, nr. 8 pagina 2.
41.   Kamerstukken /1 2005-2006,30 689, nr. 3 pagina 2.
42.    In de memorie van toelichting spreekt de ministerindit kaderover her mistukken van hetoverleg

met de sector over het invoeren van houdtermijnen om het onderscheid tussen projectontwikke-
len en beleggen vorm te geven. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat het een probleem is

waarvoor geen eenvoudige oplossing is. Kamerstukken t/ 2005-2006,30 689, nr. 3 pagina 2.
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Met dit nieuwe derde lid van artikel 28 Wet Vpb 1969 laat de wetgever twee in het
verleden essentieel geachte punten van de beleggingsfaciliteit los. Om een belaste
vastgoeddochter te kunnen houden, moet worden geaccepteerd dat de beleggingsin-
stelling de dochtervennootschap moet kunnen besturen.43 Bovendien laat de wetge-
ver impliciet de uitdelingsverplichting los. De winsten in de vastgoeddochter hoeven
namelijk niet direct te worden uitgekeerd aan de fiscale beleggingsinstelling. De re-
den voor deze breuk met het verleden moet volgens de parlementaire stukken wor-
den gevonden in de toegenomen dynamiek op de vastgoedmarkt.44 Aan de andere
kant zou men deze regeling ook kunnen zien als compensatie voor de beperkte af-
schrijvingen op beleggingsvastgoed zoals die met ingang 1 januari 2007 gelden.45

Opvallend is wei dat de regering deze uitbreiding alleen voor de fiscale beleggings-
instelling wil laten gelden en niet voor de vrijgestelde beleggingsinstelling.46 De be-

langrijkste reden voor het creeren van verschillende beleggingsbegrippen voor ieder
van de beleggingsinstellingen is volgens de minister het feit dat Nederland in inter-
nationaal perspectief eenzijdig zou afzien van het recht om over in Nederland gele-
gen onroerende zaken te heffen als vbi's zou worden toegestaan om aandelen te hou-
den in een projectontwikkelingsvennootschap.47 Een opmerkelijke motivering als
men bedenkt dat de regering op basis van artikel Ga Wet Vpb 1969 beleggingen in
andere objecten wei volledig vrij wenst te stellen.

Verder heeft de regering in dit wetsvoorstel de afbakeningsproblematiek tussen
grootonderhoud en herontwikkelen geregeld. Om de meeste discussies te voorko-
men, heeft de regering in artikel 28, derde lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969 een 'safe
haven'-bepaling opgenomen. Op het moment dat de investering in de verbetering of
uitbreiding van het vastgoed door de beleggingsinstelling minder dan 30% bedraagt
van de WOZ-waarde, dan geldt het wettelijke vermoeden dat sprake is van normaal,
periodiek onderhoud. Overschrijdt de beleggingsinstelling deze grens, dan kan de
investering nog steeds hebben plaats gevonden binnen het kader van het normale
vermogensbeheer, maar dan dient de beleggingsinstelling zelf aan te tonen dat zij de
grens van beleggingsactiviteiten niet heeft overschreden.

In de tweede plaats stelt de regering bij de regeling ten aanzien van de vrijgestelde
beleggingsinstellingen voor om de expliciete eisen aan de kwaliteit van de aandeel-
houder los te laten. In de voorgestelde regeling hoeft de vrijgestelde beleggingsin-
stelling zich daarom niet expliciet op het brede publiek te richten. In het wetsvoor-

43. Zie hierover nader Kamerstukken U 2005-2006,30 689, nr. 3 pagina 3 en 4.
44.    Kamerstukken li 2005-2006.30 689, nr. 3 pagina 2.
45. Zie Artikel 3.30a, derde lid, onderdeela, Wet IB 2001.
46.    De argumentatie is overigens vooral opvallend als men het vastgoed puur ziet als beleggings-

object. Ondanks de verbondenheid met het territoir van een bepaalde staat is het vastgoed
economisch gezien als beleggingsobject vergelijkbaar met effecten of liquide middelen. De over-
wegingen van de regering zullen dan ook hun oorsprong vinden in de gedachte dat het vastgoed
internationaal meer moet worden gezien als een aanknopingspunt vooreen heffing. dan als een
zuiver beleggingsobject.

47.    Kamerstukken // 2005-2006,30 689, nr. 5 pagina 3. Verder stelt de bewindsman zich in het Nadere

Rapport op het standpunt dat het toestaan van belaste vastgoeddochters bij een vrijgestelde be-
leggingsinstelling niet zou passen bij het eenvoudige regime van artikel 6a Wet Vpb 1969.
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stel wordt voor de kwalificatie als beleggingsinstelling aansluiting gezocht bij de
Wft. Als gevolg van de specifieke definitie van het collectieve beleggen in het effec-
tenrecht zal echter ook in het voorgestelde regime geen zuivere concern-vbi moge-
lijk zijn. De Wfteist immers. wil er sprake zijn van een collectieve belegging dat twee
of meer aandeelhouders bij de instelling moeten zijn betrokken.48 Daarnaast stelt de

wetgever de zogenoemde risicospreidingstoets voor. Op grond van deze risicosprei-
dingstoets is het een vrijgestelde beleggingsinstelling niet toegestaan te beleggen in
66n soort aandelen of 66n bepaaide (concern-)lening.49 Zou men deze eis niet heb-
ben gesteld dan zou het mogelijk zijn om ondernemingsvermogen in een vbi onder
te brengen.50

Dat het begrip beleggen als open norm meegroeit met de maatschappelijke ontwik-
kelingen was al eerder gebleken uit de wetwijziging van 3 juli 1990.51 De regering

wilde met dit wetsvoorstel inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Daar-
toe verruimde de wetgever de reikwijdte van de regeling door de limitatieve opsom-
ming van beleggingsobjecten voor beleggingsinstellingen af te schaffen. In plaats
van een vrij passief optredende beleggingsmaatschappij52 werd beleggen nu gezien
als een dynamische activiteit met een eigen instrumentarium. Hierover werd in de
memorie van antwoord opgemerkt: 53

'Vermogensbeheer is niet tanger een statisch gebeuren: het heeft zich ontwikke/d tot een

activiteit waarbij een belegger probeert met behulp van diverse instrumenten een opti-
maa/ resultaat te behalen. Dat resulmat is opgebouwd uit rendementen en vermogens-
groei. Tot die instrumenten behoren het gebruikmaken van opties, termt)'ncontracten, fu_
tures, warrants e.d. /k meen dan ook dat het past om bij deze wijziging van het regime

voor beleggingsinstellingen, waarbij de beleggingsmogelijkheden worden verruimd te-
vens met betrekking tot de inhoud van het begrip beleggen aan te sluiten bijde hiervoor

geschetste ontwikkelingen.'

Met het vervallen van de limitatieve opsomming van de beleggingsobjecten verlegde
de wetgever expliciet de grens van artikel 28 Wet Vpb 1969. Enkele Kamerleden
vroegen zich in dat kader af of met het accepteren van de nieuwe beleggingsmoge-
lijkheden de activiteiten van beleggingsinstellingen niet eerder als ondernemen
zouden moeten worden aangemerkt en of uit dien hoofde niet beperkingen moesten
worden ingesteld bij beleggingsobjecten die een zeer actief opereren op de markten

48.    Zie voor een overzicht van de discussie over hetgeen in het effectenrecht onder collectief wordt
verstaan Ponsen. pagina 7 t/m 12. Zie Kamerstukken / 2006-200730533. nr. D. pagina 1.

49.   In deze zin Zie Kamerstukken / 2006-200730533, nr. D, pagina 2. Zie nader Kluft en Bruin 2006.

pagina 1413.
50. Zie Kamerstukken H 2006-200730533, nr. 7, pagina 5.
51.   Stb. 1990. nr. 353.
52.    Vergelijk de mededeling van de staatssecretaris in de Resolutie van 15 augustus 1978. BNB 1978/

264. In de resolutie keurde de staatssecretaris goed dat een beleggingsinstellinggefaciliteerd kon
handelen in optiecontracten. mits deze gedekt waren.

53.   Kamerstukken H 1987-1988,20 701, nr. 6 pagina 11.
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vereisten. In de nota naar aanleiding van het eindverslag merkte de staatssecretaris
hierover op: 54

'Het is mogelijk, zo kan ik deze leden verder antwoorden, dat de beleggingsportefeuille.
zeker woardeze bestaat uitefecten, in minderdan een jaar rondgaat. Dit hangt enerz(ids
samen met de (...) maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein waarbij de belegger
met verschmende instrumenten een optimaal resultaat probeert te behalen en anderz(ids

met de marktomstandigheden die zich in  een jaar voordoen. De omloopsnelheid van een
beleggingsportefeuille kan naar miin mening niet het onderscheidende criterium zijn
voor de vraag Ofer sprake is von beleggen Ofondernemen.  Voor het onderscheid zal zoals
ook in de jurisprudentie tot uitdrukking is gebracht (zie bij voorbeeld het arrest van de

Hoge Raad van 1 september 1976. nr. 17924, V-N 1976, pagina 860) veel meer van beteke-
nis zijn het antwoord op de vraag Of de verrichte werkzaamheden naar hun aard of reta-
tieve omvang onmiskenbaar ten doel hebben het behalen van voordelen naast het uit de

beleggingen genoten rendement dan wel het behalen van voordelen uit de beleggingen,
welke het aan een belegger in zodanige objecten normaliter opkomende rendement te bo-
ven gaan. Een actieve beleggingspolitiek kan, onalhankeli k van de gekozen beleggingsca-
tegorie, zeer zeker plaatsvinden zonder dat de grenzen van normaal vermogensbeheer

worden overschreden. Hetze/fdegeldt immers voor een particulier die rechtstreeks belegt.

Ook deze kan een actieve beleggingspolitiek voeren. zonder dat dit als het drijven van een
onderneming Of als andere opbrengst uit arbeid wordt aangemerkt. Gezien het doel van

het regime voor beleggingsinstellingen, nt. de particulier die via een beleggingsinstelling
belegt zo veel mogelijk gelijk te behandelen als een particulier die rechtstreeks belegt,
acht ik het nietgewenst ten aanzien van beleggingsinstellingen aanvullende limieten, zo-
als de door deze leden gesuggereerde omloopsne/heidslimiet, te stel/en. Ik acht het zeker

nietgewenst voor bepaa/de beleggingsobjecten /imieten te handhaven. Zoals in de memo-
rie van toe/ichting is uiteengezetstrekt het voorstel tot het laten vervallen van de huidige
limitatieve opsomming van beleggingsobjecten er immers juist toe beleggingsinstellingen
de gelegenheid te geven van dezelfde beleggingsmogelijkheden gebruik te maken als een
particuliere belegger die ze/f rechtstreeks belegt. De beleggingsinstellingen  voelen zich
door de huidige limitatieve opsommingjuist beperkt in hun mogelijkheden adequaat te
reageren op veranderende marktomstandigheden.'

Uit dit antwoord blijkt dat van regeringszijde het uitoefenen van een actief beleg-
gingsbedrijf niet in de weg stond aan de toepassing van de faciliteit. Om zorg te dra-
gen dat het beleggingskarakter van de activiteiten centraal bleef staan. handhaa fde
men in het voorstel bepaalde financieringslimieten. Een overdaad aan financiering
met vreemd vermogen zou in strijd kunnen komen met het karakter van een beleg-
gingsinstelling.55 Men zou door het aantrekken van extra vreemd vermogen als ge-
volg van de toegenomen financieringslasten volgens de bewindsman onder de uit-
delingsverplichting uit kunnen komen.56 Verder zou volgens hem bij een ongelimi-
teerde faciliteit Yen niet te motiveren voordeel (...) ontstaan ten opzichte van andere

54.    Kamerstukken i/ 1989-1990,20 701, nr. 8 pagina 9.
55. Zie Kamerstukken H 1988-1989,20 701, nr. 6, pagina 10.
56. Zie Kamerstukken U 2006-2007, 30 533. nr. 7, pagina 13.

114



De matenele inhoud van het beleggingsbegrip 4.3

normaal belaste ondernemingen'57 Centraal bij deze wetswijziging heeft steeds ge-
staan dat een fiscale beleggingsinstelling een intermediaire functie heeft ten behoe-
ve van de particuliere belegger. Vanuit die invalshoek is het naar mijn mening ook te
verklaren waarom de wetgever het mogelijke misbruik van de beleggingsfaciliteit in
concernverband heeft aangepakt. Tot aan de wetswijziging van 1990 was het nog
steeds mogelijk om belastingheffing in concernverband uit te stellen door het ge-
bruik van beleggingsmaatschappijen. In de memorie van toelichting werden hiervan
de volgende voorbeelden gegeven: 58

'Bij verkoop van beleggingen aan een concembeleggingsinste/ling kunnen boekverliezen

(bijvoorbeeld biJ stijgende rente op obligaties etc) worden genomen terwij/ /atere win-
sten (blyvoorbeeld bij uitloting Of koersst ging van obligaties) zonder belastinghe#ing.

binnen de beleggingsinstelling kunnen worden doorgeschoven naar de herbeleggingsre-

serve. De weg kan ook omgekeerd worden bewandeld. Waardepapieren, waarvan de

waarde stijgt (bij voorbeeld obligaties bij dalende rente) en die in het bezit zijn van een
concembeleggingsinstelling worden verkocht aan een onderdeel van het concern. De ver-
mogenswinst blilft binnen de beleggingsinstelling en kan onbelast worden opgenomen in

de herbekggingsreserve.'

Om dit. als'trading' aangeduide.59 misbruik tegen te gaan. werden dwingende voor-
waarden aan het aandeelhouderschap gesteld om te voorkomen dat ondernemingen
nog verder beleggingsinstellingen zouden kunnen beheersen.60

In dat kader is wei opvallend dat de wetgever daarmee voor het eerst uitdrukkelijk
kleine beleggers in de winstsfeer gelijkstelde met particuliere beleggers. Volgens de
staatssecretaris moest artikel 28 Wet Vpb 1969 open blijven staan voor beleggingen
van ondernemingen mits deze geen ander oogmerk hebben dan het oppotten van
vermogenswinsten in het gefacilieerde lichaam.61

57.   Kamerstukken H 1987-1988.20 701,B, pagina 8. In dat kader past ook het Besluit van 22 februari

2001, CPP 2001/2385, V-N 2001/16.28 waarin de staatssecretaris het ontwikkelen van nieuw
vastgoed en het herontwikkelen van bestaand vastgoed niet als beleggen in de zin van artikel 28
Wet Vpb 1969 aanmerkt. Met name door het aan projectontwikkeling verbonden risico over-

schrijdt deze activiteit de grens naar het ondernemerschap. Hierbij maakt de staatssecretaris
geen onderscheid tussen de situatie dat de beleggingsinstelling zel f vastgoed ontwikkelt of dat
een ander lichaam dat voor rekening van de beleggingsinstelling doet.

58.   Kamerstukken H 1988-1989,20 701, nr. 3, pagina 8.
59.   Kamersrukken H 1989-1990.20 701, nr. 8, pagina 5.
60.   Zo mocht slechts 25% van de aandelen in een niet ter beurse genoteerde beleggingsinstelling in

handen zijn van een normaal belast lichaam. Voor beursgenoteerde fondsen werd een ander

voorstel ingediend. De beursgenoteerde beleggingsinstelling verloorhaarstatusals meerdan 45%

van de aandelen in handen waren van lichamen die aan een winstbelasting zijn onderworpen.
Daarnaast is ereen waarderingsnorm opgenomen in artikel 28, vierde lid, Wet Vpb 1969 voor die
lichamen die al dan niet tezamen met een verbonden lichaam een belang van meer dan 25% in

een beursgenoteerdebeleggingsinstelling houden. Deze aandeelhoudersdienen hun belangopde
waarde in het economische verkeer te waarderen.

61.   Kamerstukken 1 1989-1990.20 701, nr. 78d, pagina 6.
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Ook het derde bepalende element van de beleggingseis, het intermediaire karakter
van de fiscale beleggingsinstelling62 sluit naadloos bij deze eerste twee elementen
aan. In 1997 heeft de wetgever het klassieke stelsel voor de aanmerkelijkbelanghou-
der afgeschaft en vervangen door een forfaitair verrekeningsstelsel. Etn van de ge-
volgen van de verandering was dat de verhouding tussen de fiscale beleggingsinstel-
ling en aanmerkelijkbelanghouder wijzigde. Anders dan de normale aanmerkelijk-
belanghouder werd de aanmerkelijkbelanghouder in een beleggingsinstelling uitge-
sloten van het bijzondere tarief van 20% onder de Wet IB 1964.63 Sinds 2001 was het
zelfs onmogelijk om een aanmerkelijk belang in niet beursgenoteerde fiscale beleg-
gingsinstellingen te houden. Door de introductie van het boxenstelsel in de Wet IB
2001 was het niet langer mogelijk om een uitzondering te maken in de tariefsfeer
voor de aanmerkelijkbelanghouder in een fiscale beleggingsinstelling. Het ontbre-
ken van de 'voor'-heffing op het niveau van het lichaam, kon binnen het nieuwe
systeem niet door een tariefingreep worden gecorrigeerd.64 Voor het karakter van de
fiscale beleggingsinstelling had deze wijziging grote gevolgen. Feitelijk bleven alleen
de grote, veelal beursgenoteerde. fiscale beleggingsinstellingen bestaan. Het belang
van de beleggingseis is hierdoor sterk verminderd. Daar waar de geschillen bij kleine
beleggingsinstellingen voornamelijk gingen over de vraag of de activiteiten van de
vennootschap nog weI binnen het normale vermogensbeheer thuishoorden, speelt
de beleggingstoets bij grote, beursgenoteerde. open fondsen geen rol van betekenis.
Deze grote fiscale beleggingsinstellingen staan in de regel immers onder effecten-
rechtelijk toezicht en kunnen zich niet veroorloven om hun Wft-vergunning te ver-
liezen.65 Het beleggingsvereiste in artikel 28 Wet Vpb 1969 heeft als gevolg van de
invoering van de Wet IB 2001 daardoor een andere functie gekregen. Het beleggings-
vereiste bakent alleen nog de beleggingsinstelling af van de andere belaste lichamen
in de vennootschapsbelasting en garandeert dat fiscale beleggingsinstellingen een
zuivere intermediaire marktpositie kunnen innemen. Bij veel beleggingsinstellingen
volgt deze intermediaire functie als het ware direct uit de aard van de beleggings-
objecten waarin het fonds heeft belegd. Zo kan een effectenbeleggingsmaatschappij
amper andere activiteiten verrichten dan het kopen en verkopen van effecten. waar-
door nauwelijks afbakeningsproblemen op zullen treden.66

Door het oprekken van het beleggingsbegrip als gevolg van de wetsvoorstellen in
2006 is het belangvan de problematische afl)akening tussen beleggen en projectont-
wikkelen afgenomen. Op grond van het voorgestelde artikel 28, derde lid, Wet Vpb
1969 is het fiscale beleggingsinstellingen toegestaan om aandelen te houden in be-
laste vastgoeddochters en zich bezig te houden met bestuur van deze dochters. Al-
leen bij de vraag of een beleggingsinstelling een onroerende zaak herontwikkelt of

62. Zie Kamerstukken H 2000-2001.27 466. nr. 3, pagina 4.
63. Zie artikel 57a. derde lid, Wet IB 1964.
64. Zie Kamerstukken H 2006-2007.30 533. nr. 7. pagina 12.
65.   Verliest een dergelijk lichaam namelijk zijn beleggingsstatus in de zin van de Wft dan kan het

geen beroep meer doen op de kapitaalmarkt. Zie verder § 3.2.3.
66.    Wellicht is dit ook wei de achtergrond om de reikwijdte van het voorgestelde artikel 6a Wet Vpb

1969 (Kamerstukken /1 2005-2006,30533, nr. 2) tot beleggingen in financible instrumenten te be-
perken.
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zich bezig houdt met beleggen, speelt de materiele invulling van het beleggingsbe-
grip nog een rol. Overschrijdt de beleggingsinstelling de 'safe haven'-grens van 30%
en investeert zij meer in een bestaande onroerende zaak. dan kan worden gesteld dat
zij zich niet meer bezighoudt met beleggen. Bij het invullen van wat nog als normaal

vermogensbeheer kan worden gezien. zou men aansluiting kunnen zoeken bij het
bouwrecht. In het bouwrecht wordt van projectontwikkeling gesproken als 66n par-
tij alle taken die nodig zijn voor het realiseren van een vastgoedobject risicovol initi-
eert. organiseert. uitvoert en coOrdineert.67 Materieel zal een dergelijke toetsing
zeer complex zijn. Eenvoudiger lijkt het om deze discussie te benaderen vanuit de ra-
tio van artikel 28 Wet Vpb 1969. De fiscale beleggingsinstelling is in het leven geroe-
pen om collectief beleggen te facilieren. Daarbij vervult het lichaam een intermedi-
aire functie tussen de particuliere belegger en de kapitaalvrager. Op het moment dat
een belegger echter delen van het projectontwikkelen overneemt of economisch
voor zijn rekening neemt.68 moet men zich afvragen of de beleggingsinstelling nog
enkel als intermediair handelt, of dat zij een ander product op de markt brengt. Een
zuiver onderscheid zal hier feitelijk nauwelijks te maken zijn. laat staan dat een een-

duidige fiscale kwalificatie tot stand kan worden gebracht.

Daarbij speeltnog eenanderprobleem. Het maakt verschil of mende parallel metde
inkomstenbelasting als uitgangspunt voor de interpretatie van de beleggingsnorm
neemt, of dat men juist het intermediaire karakter als vertrekpunt kiest. Gaat men
uit van de vergelijkbaarheid met een norrnate particuliere belegger, dan zal een be-
leggingsinstelling beslist stukken van hettotale risico over mogen nemen zonderdat
dit de beleggingsstatus in gevaar zal brengen. Op het moment dat een kleine beleg-
ger panden gaat verhuren zal hij activiteiten moeten ondernemen om huurders aan
te trekken. de panden te onderhouden en uiteindelijk na verloop van tijd ook de ver-

koop moeten inititren. Deze activiteiten worden in de inkomstenbelasting in begin-
sel als zuivere beleggingshandelingen gekwalificeerd. Op het momentdat een beleg-
gingsinstelling derhalve in de eindfase van een project bijvoorbeeld het verkoop- of
verhuurrisico overneemt, heeft dat niet direct consequenties voor de fiscale kwalifi-
catie. Benadrukt men echter juist het intermediaire karakter van de fiscale beleg-
gingsinstelling, dan zal deze analyse waarschijnlijk anders uitpakken. Het past in es-
sentie niet bij een tussenpersoon om handelingen van andere marktpartijen over te
nemen om daarmee een meer dan normaal rendement te behalen. Vanuit dit stand-

punt bezien. lijkt het overnemen van marktrisico's niet mogelijk voor een fiscale be-

leggingsinstelling. De Hoge Raad lijkt redelijk terughoudend bij het accepteren van
aanvullende activiteiten van beleggingsinstellingen. Zowel in het arrest van 1  sep-
tember 1976. nr. 17 92469 als in Hoge Raad 8 november 1989. BNB 1990/73 ziet men
dat de Hoge Raad bij toetsing van het beleggingsvereiste veel belang hecht aan de

vraag in hoeverre een extra rendement werd beoogd. Op het moment dat dit extra

67. Zie Regenboog 1990, pagina 442.
68.    In het Besluit van 22 februari 2001, CPP 2001/2385. V-N 2001/16.28 maakt de staatssecretaris na-

melijk geen onderscheid tussen her zelf uitvoeren van deze activiteiten of de situatie dat een an-
der lichaam dat voorde fiscale beleggingsinstelling doet.

69.   Hoge Raad 1 september 1976 nr. 17 924. FED Vpb'69 artikel 28:10.

117



4.4 Hoofdstuk 4 / De beleggingsinstelling

rendement werd veroorzaakt door een nauwe samenhang tussen de beleggingsin-
stelling en een materiele onderneming beoordeelt de Hoge Raad de activiteit niet
meer als belegging. Dat deze manier om een beleggingsinstelling fiscaal te benade-
ren niet nieuw is. blijkt weI uit de behandeling van de beleggingsinstelling in de om-
zetbelasting. Voor dit middel laat de rechter de fiscale kwalificatie in belangrijke
mate afhangen van de vraag of het lichaam een intermediaire marktfunctie ver-
Vult.70

Overziet men de inhoud van het beleggingsbegrip in artikel 6a en 28 Wet Vpb 1969,
dan ligt ook in dit kader een onderzoek naar de aard en omvang van de werkzaam-
heden voor de hand. Bij de toepassing van de norm van het normale vermogensbe-
heer in de inkomstenbelasting is al gebleken dat een afbakening gebaseerd op dit
criterium moeilijk hanteerbaar is. Daarbij komt dat in het kader van artikel 28 Wet
Vpb 1969 het uitvoeren van een professioneel beleggingsbedrijf uitdrukkelijk onder
de werking van de faciliteit is gebracht. Het is in dat kader niet in te zien waarom een
professionele belegger zijn rendement niet mag verhogen door bijvoorbeeld een
deel van het commerciele beheer (verhuur. leasing e.d.) voor eigen rekening te ne-
men. In de huidige jurisprudentie zijn echter geen aanwijzingen te vinden dat de
rechter de beleggingseis zo ruim zou willen uitleggen. Met name uit Hoge Raad 8 no-
vember 1989, BNB 1990/73 blijkt dat de rechter terughoudend is met het accepteren
van risico's die samenhangen met het uitoefenen van een materiale onderneming.
Zou men deze lijn doortrekken dan zou er een situatie ontstaan waarbij het begrip
normaal vermogensbeheer bij een professionele belegger minder ruim zal worden
opgevat dan bij een particuliere belegger. Een particuliere belegger zou dan nog wei
bepaalde beheersactiviteiten kunnen verrichten, terwijl dat bij een fiscale beleg-
gingsinstelling zou zijn uitgesloten. Praktisch gezien zal het arrest Hoge Raad 8 no-
vember 1989. BNB 1990/73 vooral gevolgen hebben voor de reikwijdte van de facili-
teit bij niet-beursgenoteerde. kleinere beleggingsinstellingen. Voor grote beleg-
gingsfondsen zal dit arrest waarschijnlijk minder consequenties hebben. aangezien
zij zich op een breder publiek richten en minder snel met deze problematiek te ma-
ken zullen krijgen.

4.4          Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat de activiteiten van beleggingsinstellingen ma-
terieel lastig zijn af te bakenen ten opzichte van meer ondernemingsgewijze hande-
lingen. Aangezien de wetgever niet alleen in de vennootschapsbelasting belang
hecht aan de beleggingshandeling maar ook in andere rechtsgebieden, wordt in deze
paragraaf onderzocht of in het effectenrecht en in de omzetbelasting wei een werk-
bare afl)akening is gevonden. Vervolgens wordt onderzocht hoe buitenlandse wetge-
vers hun beleggingsregimes afbakenen. Doordat in de onderzochte jurisdicties even-
eens de beleggingshandeling wordt gefacilieerd, kan een dergelijk onderzoek weI-
licht leiden tot het formuleren van verbeteringsvoorstellen voor de regelingen van
artikel 6a en 28 Wet Vpb 1969.

70. Zie nader § 3.2.3.
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4.4.1 De beleggingseis in het ejIectenrecht

In eerste instantie zal worden onderzocht wat de gevolgen zouden zijn als wordt ge-
opteerd om voor de fiscale kwalificatie aan te sluiten bij het effectenrecht. Sinds 1 ja-
nuari 2007 is financiele toezichtwetgeving functioneel ingericht. Van oudsher kende
iedere sector van de financiele markten een eigen formele wet. Zo was het regime
voor beleggingsinstellingen geregeld in de Wet toezicht kredietwezen (Wtk) en de
Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb). Doordat op de financiele markten onder-
nemingen en producten in toenemende zijn vervlochten. was de wetgever van me-

ning dat de bestaande sectorale inrichting moest worden vervangen. Met de Wft be-
oogt de wetgever een helder inzicht te geven in de samenhang en de verschillen tus-
sen de normen die betrekking hebben op de financiele marktsector.71 Bestaande ver-
schillen in terminologie. bevoegdheden en toezicht worden weggenomen om zo de
inzichtelijkheid te vergroten en het toezicht op de markt doel- en marktgerichter te
maken.72

Het effectenrecht heeft tot doel om de financiele instellingen en markten te regu-
leren. Voor een goede werking van onze markteconomie is een ongestoorde werking
van de financiele markten essentieel.73 Om het vertrouwen in de markt te verster-
ken, heeft de wetgever gekozen voor een systeem van marktordeningsregels. Cen-
traal hierbij staat een vergunningstelsel waarop door een onafhankelijke instantie
toezicht wordt gehouden. Beleggingsinstellingen staan sinds 2002 onder toezicht
van de Autoriteit Financiele Markten (verder: AFM).74 De AFM ziet er op toe dat een

beleggingsinstelling dusdanige informatie geeft dat een particuliere belegger weet
waar hij aan toe is. Dat houdt niet in dat de AFM toezicht houdt op het beleggingsbe-
leid van individuele instellingen. Dat is de taak van de belegger zelf. De belegger
moet daartoe in staat worden gesteld de risico's van de aangeboden beleggingen te
overzien. Bij beleggingen in beleggingsinstellingen die onder de reikwijdte van de
Wft vallen, ziet de AFM toe op een aantal elementen. Het in de beleggingsinstelling
bijeengebrachte vermogen wordt afgescheiden van het overige vermogen van de be-
heerder en ondergebracht bij een zogenoemde bewaarder. Deze bewaarder is een
rechtspersoon en vormt een feitelijke waarborg voor de belegger. De beheerder is in

de regel een financiele instelling. De beheerders bieden vaak meerdere beleggings-
instellingen aan die qua vormgeving op elkaar lijken en alleen ten aanzien van het

beleggingsbeleid van elkaar verschillen. In de Wft is daarom vastgelegd dat een ver-
gunning ook aan de beheerder kan worden afgegeven. Hierdoor is het eenvoudiger
geworden om een nieuwe beleggingsinstelling op de markt te brengen.75 Voordat

71.   Kamerstukken // 2003-2004,29 708, nr. 3, pagina 3.
72.    Zie voor een analyse van deze doelstellingen Grundmann-Van de Krol 2006.
73. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen voorde aandelenmarkten van het faillissement van ENRON

en het boekhoudschandaal bij Ahold.
74.    Voordien was De Nederlandse Bankdetoezichthouderopde beleggingsinstellingen. Zie nader het

Besluit van 23 augustus 2002 houdende wijziging van het Overdrachtsbesluit Wtb en het Conve-

nant van 9 september 2002 tussen de AFM en de prudentiele toezichthouders De Nederlandsche

Bank (DNB) en de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK).
75.    In het verleden werd per beleggingsinstelling een vergunning verleend. Deze procedure duurde

ongeveer drie maanden.
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een beheerder echter een vergunning krijgt, moet deze voldoen aan een aantal wet-
telijke vereisten.76 In de eerste plaats moet de beheerder voldoende deskundig en
betrouwbaar worden bestuurd. Daarnaast moeten beheer, bewaarder en beleggings-
instelling voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van de inrichting van de be-
drijfsvoering, zodat een beheerste en integere uitoefening van het beleggingsbedrijf
is gewaarborgd.77 Verder eist artikel 4:39 Wft dat het dagelijkse beleid van de be-
heerder, de beleggingsinstellingen en de bewaarder door minimaal twee natuurlijke
personen wordt bepaald. Daarmee beoogt de wetgever de zeggenschapsstructuur
transparant te houden. Tevens moeten de beheerder, de beleggingsinstellingen en de
bewaarder over een minimum bedrag aan eigen vermogen kunnen beschikken.78 Tot
slot moeten beleggingsinstellingen zonder beheerder en beheerders op hun website
een registratiedocument ter beschikking hebben, waarin informatie wordt gegeven
over de beheerder. de beleggingsinstellingen en de bewaarder.79

Voordat deze eisen aan een beleggingsfonds kunnen worden gesteld, moet het weI
onder de reikwijdte van de Wft vallen. Daartoe is vereist dat de beleggingsinstelling
gelden of goederen verkrijgt en deze ter collectieve belegging aanhoudt teneinde de
deelnemers in de opbrengsten te doen delen.80 Met de specificatie dat sprake moet
zijn van een collectieve belegging,81 heeft de wetgever een afl)akening ten opzichte
van het individuele vermogensbeheer willen creeren.82 Ontbreekt het collectieve
karakter dan wordt de belegger niet door de Wft beschermd. Wat echter onder het
begrip beleggen moet worden verstaan. is ook in het kader van de Wft onduidelijk.83
Noch in de wet, noch in de Kamerstukken geeft de wetgever richting aan dit voor de
Wft essentiele begrip.84 In het algemeen wordt echter aangenomen dat er alleen van
collectief beleggen sprake als meerdere beleggersss hun vermogen samenbrengen in
een beleggingsinstelling.86 Belegt men het geld van slechts 66n persoon dan is spra-
ke van individueel vermogensbeheer.87 Daarentegen blijkt uit de totstandkomings-

76. Zie artikel 2:67 Wft.
77. Zie artikel 4:14 Wft.
78.    De bedragen zijn vastgelegd in artikel 48. onderdeel c en d, Besluit prudentiele regels Wft.
79.   Artikel 4:48 Wft jo artikel 1:13, tweede lid, Wft.
80.   In vergelijkbare zin Klompt, pagina 7.
81. Afte leiden uit de definitie van beleggingsinstelling van artikel 1 : 1 Wft.
82. Individueel vermogensbeheer valt overigens wei onder de reikwijdte van de Wet financiele

dienstverlening.
83.     De wetgever heeft echter uitdrukkelijk vastgesteld dat er geen materiele wijziging is beoogd ten

opzichte van de huidigedefinitie vaneffectenbemiddelaaren individueel vermogensbeheerderin
art. 1  sub b en c Wte 1995. Kamerstukken // 2005-2006,29 708. nr. 19, pagina 379.

84.   Zie Zie Grundmann-Van de Krol 2007 pagina 56.
85    Vergelijk de definitie in artikel 1.1 Wft van een beleggingsmaatschoppij: een rechtspersoon die

gelden ofanderegoederen tercollectieve belegging vraagt ofverkrijgt teneinde dedeelnemers in
de opbrengst van de beleggingen te doen delen. Uit de gebruikte meervoudsvorm blijkt dat er
meerdere deelnemers in dergelijke maatschappij moeten deelnemen. Zie nader Zie Grundmann-
Van de Krol 2007 pagina 63-64.

86.    Zie voor een overzicht van de discussie over hetgeen onder collectief moet worden verstaan
Ponsen. pagina 7 t/m 12.

87. Zie artikel 1 :1 Wft.
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geschiedenis eenduidig dat de wetgever alle financiele intermediairs onder de wer-
king van de Wft heeft willen brengen.88 Holdingen en participatiemaatschappijen
zullen in de regel niet als financiele intermediair kunnen worden aangemerkt. Dit
soort lichamen houdt zich immers bezig met het beheren en financieren van hun
werkmaatschappijen en deelnemingen en belegt derhave niet.89

Met deze invulling van het begrip financiele intermediair heeft de wetgever de

reikwijdte van de vergunningsplicht duidelijk beperkt. Dat hij met het onderscheid
tussen beleggen en ondernemen geen harde objectieve norm had ingevoerd. was de

wetgever op voorhand duidelijk.90 Maar in zijn algemeenheid kan men aan de hand
van het oogmerk waarmee een belang wordt aangehouden. bepalen of sprake is van
een houdster of van een beleggingsinstelling. Zo ontbreekt in de regel bij een beleg-
ging het oogmerk om een belang in een andere vennootschap te houden. Een beleg-
ger heeft enkel een belang bij de activiteiten in de vennootschap waarin hij aandelen
houdt

In zijn preadvies voor de Vereniging van Effecten heeft Ponsenn voor toepassing van
de Wtb een nadere invulling aan deze open norm gegeven. Hij verwoordde het on-
derscheid tussen een beleggingsinstelling en een 'gewone' onderneming als volgt: 92

'Het antwoord hierop kan worden gevonden  in de overweging dat het beleggen zeg niet

een zodanige combinatie is van de productiefactoren kapitaal en arbeid dat daarmee een

rechtstreekse toegevoegde waarde aan de re#le economie wordt geleverd. Een onderne-

mer zat een marktaandeel willen veroveren en op een goed moment winst willen maken

Hij loopt daarbij risico's (...). De inspanningen van de ondememer leveren diensten of
goederen op die door de consument worden gekocht. Een beleggingsinstelling doet dat
niet. Die levert het kapitaa/ waarmee ondernemers aan de slag kunnen, maar het collec-

tieve vermogen zelf combineert kapitaal en arbeid niet op een zodanige wijze dat een

goed Of een dienst wordt voortgebracht.'

Het op deze wijze invullen van het begrip beleggen sluit volledig aan bij Van Dijck's
visie op beleggen: zodra een belastingplichtige zelfstandig economische meerwaar-
de creeert, vindt deze activiteit per definitie niet plaats binnen de vermogenssfeer.

88. Ten opzichte van de Wtb is hierin geen verandering gekomen.
89.    Zoals is opgemerkt tijdens de invoering van de Wtb, Kamerstukken // 1988-1989,21  127, nr. 3

pagina  15.
90.   Zie in deze zin Kamerstukken // 1979-1980 16 326. nr. 3 pagina 10 waar de minister over het on-

derscheid beleggen en deelnemen het volgende opmerkt: 'Het doel van beleggen is het rendabel
maken van middelen op een wijze die niet onmiddellijk met de eigen bedrijfsvoering verband
houdt. Het doel van deelneming echter is juist het duurzaam dienen van de eigen bedrijfsuitoe-
fening: dit doel is als tweede element in de definitie omschreven. Deelneming geschiedt daarom
niet naar het criterium van rentabiliteit op korte termijn. maar ter verkrijging van een vaste voet

op het gebied van de onderneming waarin wordt deelgenomen: het middel daartoe is het schep-

pen van een duurzame band met die onderneming (...).'
91.   Ponsen gaf ten tijde van het schrijven van dit preadvies leiding aan de Sectie beleggingsinstellin-

gen van DNB, de toenmalig toezichthouder als genoemd in de Wtb. Overigens zij opgemerkt dat
Ponsen zijn preadvies op persoonlijke titel heeft geschreven.

92.   Ponsen 2000 , pagina  16 en  17.
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Een belegger volgt immers de markt. Het voordeel dat een belegger behaalt met zijn
beleggingen is ook enkel een gevolg van de fluctuaties van de markt. Grijpt de ver-
mogensverstrekker echter actief in op deze markt, dan wordt daarmee de grens naar
het ondernemen overschreden.93 Dat de mening van Ponsen ook door de toezicht-
houder wordt onderschreven. blijkt uit het gepubliceerde beleid van het AFM ten
aanzien van de kwalificatie van vastgoedfondsen en scheepvaart-cv's.94 Het AFM
geeft in deze beleidspublicatie aan hoe het in een concrete situatie toetst of sprake is
van meerwaardecreatie. Van beleggen is volgens het AFM in ieder geval geen sprake
meer bij projectontwikkeling.95 In geval dat een fonds vastgoed gaat ontwikkelen
dan loopt het niet alleen maar beleggingsrisico's. Het vastgoedfonds loopt dan na-
melijk extra risico's die verband houden metdealdan niet succesvolle afronding van
het project. Voor scheepvaart-cv's wordt door het AFM eveneens aansluiting gezocht
bij het risico dat door de maatschap en de participanten wordt gelopen. Hierbij toetst
het AFM of typische ondernemingsactiviteiten (als het onderhoud. het regelen van
lading, het bemannen van het schip) in de cv worden verricht, dan wei worden uit-
besteed. Verder wordt getoetst of en in welke mate de resultaten voor de deelnemers
afhankelijk zijn van de bedrijfsexploitatie van het schip. Naarmate het resultaat van
de deelnemers afhankelijker wordt van deze specifieke marktomstandigheden, zul-
len de commandites volgens de criteria van het AFM eerder ondernemen dan parti-
ciperen in een beleggingsinstelling.

Ondanks dat de meerwaardecreatie zowel fiscaal als effectenrechtelijk van belang
wordt geacht. benadrukt het AFM in deze beleidspublicatie uitdrukkelijk de autono-
mie van de effectenrechtelijke toetsing. Van oudsher geldt daarbij de regel dat:

'Het standpunt van de fiscus speek hierbijgeen rol, daar de doelstelling van de fiscus een
andere is dan die van de Bank. e6

Ook binnen het effectenrecht werd voor toepassing van de Wtb in eerste instantie te-
ruggegrepen op de subjectieve intentie van de beleggingsinstelling. Stond deze in-
tentie eenmaal vast. dan trachtte men deze op diverse manieren te objectiveren. Bij
de waarde van deze Wtb-methodiek dienen twee kanttekeningen te worden ge-
maakt. Ten eerste lijkt dit beleggingsbegrip in de Wft te worden overgenomen. Uit
het beleid dat met ingang van 1 januari 2007 is gepubliceerd, blijkt dat het AFM de
invulling van het beleggingsbegrip zoals dat onder de Wtb is geformuleerd tot op he-
den heeft overgenomen.97 Echter door de introductie van de Wft en Wfd is het effec-
tenrecht ingrijpend gewijzigd. zodat het op dit moment nog onzeker is of deze aan-

93.    Zie in deze zin Rek 1994, pagina 322 (r.k) en Zie Grundmann-Van de Krol 2007 pagina 58-59.
94.    Beleidsregel Wet op het financieel toezicht van 12 december 2006 inzake het onderscheid tussen

ondernemen en beleggen bij investeringen in vastgoed en schepen.
95.    Zie in dat kader bijvoorbeeld de toelichting bij artikel 4 Vrijstellingsregeling Wft waarin dit stand-

punt voor de Wft is herhaald.
96.   Zie in gelijke zin Ponsen 2000, pagina 16.
97. Zie indatkaderbijvoorbeeld de Beleidsregel Wetop hetfinancieel toezicht 06-15 van de Stichting

Autoriteit Financiele Markten van 12 december 2006 inzake het onderscheid tussen ondernemen
en beleggen bij investeringen in vastgoed en schepen (Beleidsregel ondernemen of beleggen).
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sluiting volledig zal worden gehandhaafd.98 De tweede kanttekening betreft het feit
dat de invulling vanuit de Wtb maar beperkt in het fiscale recht bruikbaar lijkt. De
criteria die door de toezichthouder zijn ontwikkeld, kennen immers minder nuance
dan die door de rechter in het kader van artikel 28 Wet Vpb 1969 zijn ontwikkeld.
Ponsen drukt dit in zijn preadvies beeldend uit:

'in de meeste  gevallen  zal er geen  twidel  bestaan:  de  belegger weet dat hij  belegger  is, een

beleggingsinstelling weet datzi) een beleggingsinstelling is, en, naar wij hopen, zij leefden

lang en ge/ukkig'

Uit dit citaat blijkt naar mijn mening voldoende dat de afbakeningsproblematiek
binnen het effectenrecht zeer vergelijkbaar is met die in het belastingrecht. Om die
reden onderschrijf ik ook de keuze van de wetgever om in het wetsvoorstel 'Vrijge-
stelde en fiscale beleggingsinstellingen' van 25 april 200699 de fiscale regeling
slechts beperkt aan te laten sluiten bij het effectenrecht. In dit wetsvoorstel wordt al-
leen verwezen naar het effectenrecht als dit tot een vereenvoudiging van de fiscale
kwalificatie leidt. In het wetsvoorstel ziet men de samenhang met effectenrecht dan
ook alleen terug bij de aangepaste invulling van de aandeelhouderseis van artikel 28.
tweede lid, onderdeel c en impliciet in de opsomming van de toegestane beleggings-

objecten van de voorgestelde vrijgestelde beleggingsinstelling van artikel 6a. derde

lid, Wet Vpb 1969.
Een verdergaande aansluiting als bijvoorbeeld door Bongaarts en Essers in het

verleden is voorgestaan, zou mun inziens meer problemen oproepen dan het op zou
lossen.100 Zou men bijvoorbeeld de fiscale statusverlening volledig aan laten sluiten
bij het effectenrecht, dan zouden de fiscale faciliteiten danig worden opgerekt. Dit
valt eenvoudig te verklaren vanuit het verschil in doelstelling van beide regelingen.
De wetgever heeft de Wft een zo ruim mogelijke reikwijdte willen geven aangezien
het'beleggersbelang' is gediend met een uitgebreid prudentieel toezicht. Voor de re-
geling in de vennootschapsbelasting geldt juist het tegenovergestelde. De wetgever
heeft de faciliteit willen beperken tot een zeer specifieke doelgroep. Vanuit de func-
tie van het beleggingsbegrip bezien, zal het beleggingsbegrip zich in beide rechtsge-
bieden naar mijn mening grotendeels autonoom blijven ontwikkelen.101

98.    Al moet wei worden opgemerkt dat de doelstellingen van de wetgever bij de Wtb en Wft ten aan-
zien van het toezicht op beleggingsinstellingen niet is veranderd. Vergelijk Grundmann-Van de
Krol 2007 pagina 55.

99.    Kamerstukken // 2005-2006,30 533.
100.  Zeker nu de vergunning (volgens het wetsvoorstel 28998) niet meer aan de beleggingsinstelling

wordt afgegeven maar aan de beheerder. Hierbij zou dan de vraag kunnen rijzen in hoeverre de
vergunning van de beheerder direct ook fiscale gevolgen zou moeten hebben voor het desbetref-
fende fonds.

101. Zie in deze zin Grundman-Van de Krol-Te Niet, pagina 127 en Ponsen 2000, pagina 16, anders
Bongaarts-Essers. pagina  118.
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4.4.2 De beleggingsinstetting in de omzetbetasting

Voor de invulling van het beleggingsbegrip in de vennootschapsbelasting wordt in
de literatuur niet alleen gekeken naar het effectenrecht, maar ook naar de wijze
waarop in de omzetbelasting met een beleggingsinstelling wordt omgegaan.102 In
eerste instantie lijkt dat vreemd. De omzetbelasting is immers een indirecte belas-
ting die, kort gezegd, tot doel heeft het verbruik bij de eindgebruiker te belasten. Bij
de vormgeving van deze consumptiebelasting is in Europees verband gekozen voor
een systeem waarin iedere schakel binnen de productiekolom belasting verschul-
digd is over de door hem toegevoegde waarde. Op het moment dat binnen dit sys-
teem het subject is gerdentificeerd, moet worden beoordeeld of deze een eindver-
bruiker is. Moet deze vraag (deels) positief worden beantwoord, dan gaat de omzet-
belasting (deels) op deze 'consument' drukken. In de gevallen waarin het subject
geen eindverbruiker is, krijgt hij recht op aftrek van voorbelasting. Het onderne-
mingsbegrip is in dit systeem alleen van belang om een subject aan te wijzen in een
verder objectgeorienteerde heffing. De vraag of de belastingplichtige omzetbelasting
is verschuldigd, is namelijk afhankelijk van de prestaties die de belastingplichtige
verricht. Alleen die prestaties die volgens wet en richtlijn in Nederland worden ver-
richt. kunnen tot belastingheffing in Nederland leiden.

Ondanks het feit dat het belang van de kwalificatie als beleggingsinstelling voor de
omzetbelasting niet alleen op het niveau van de belastingplicht speelt,103 is dat weI
de enige plaats waar het beleggingsbegrip binnen de omzetbelasting effectief wordt
ingevuld.

De rechter heeft in diverse arresten geoordeeld dat in tegenstelling tot het enkel
houden van aandelen en de daarmee samenhangende verkoop van aandelenpak-

104

ketten 105 de activiteiten van een beleggingsinstelling weI als ondernemingactivitei-
ten dienen te worden beoordeeld.106 Het HvJ EG omschrijft in de BBL-zaak de activi-
teiten van een Luxemburgse open beleggingsinstelling (een SICAV)107 als het collec-
tief beleggen in effecten van uit het publiek aangetrokken kapitaal. Met het aange-
trokken kapitaal koopt, vormt en beheert de SICAV de aandelen voor rekening van de

102. Bongaarts-Essers, pagina 112 e.v.
103. De vraag of er sprake is van een beleggingsinstelling speekook bij de vraag in hoeverre de be-

heersactiviteiten ten behoeve van een beleggingsinstelling onder de vrijstelling van artikel 1135,
eerste lid, sub g, richtlijn 2006/112/EG kunnen vallen.

104.  Zie in deze zin HvJ EG 20juni 1991, C-60/90(Polysarinvestments Netherlands bv). HvJ EG 6 februari
1997 zaak C-89/95 (Hamas B Helm), HvJ EG 14 november 2000. zaak C-142/99 (Floridienne/Berg-
invest). zie nader Hartdorf 2005, pagina 401.

105. Zie HvJ EG 20 juni 1996, C-155/94 (Welcome Trust) en HvJ EG 26 juni 2003. C-442/01(KapHag) en
ten aanzien van 'andere verhandelbare waardepapieren' bevestigt in HvJ EG 29 april 2004,
C-77/01 (EDM).

106.  HvJ EG 21 oktober 2004. C-8/03 (Bank Brusse/ Lambert NV (BBL)).
107. Sociates d'investissement J capital variable.
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kapitaalverschaffer.108 Doordat de SICAV met deze activiteiten een duurzame op-
brengst beoogt, acht het HvJ EG de SICAV belastingplichtig in de zin van artikel 4 van
de Zesde Richtlijn. Het HvJ EG lijkt hiermee groot gewicht toe te kennen aan de inter-
mediaire functie van de beleggingsinstelling bij de bepaling van het ondernemer-
schap. In het Welcome Trust-arrest heeft het HvJ EG namelijk geoordeeld dat het be-
heer van een aandelenportefeuille en de handel in effecten niet als economische ac-
tiviteit werd gezien. Daarmee cretert het HvJ EG dus voor de omzetbelasting een
scherp onderscheid tussen beleggingsinstellingen en houdstervennootschappen.

Een beleggingsinstelling kan belastingplichtig zijn omdat zij niet alleen een belang
houdt in andere vennootschappen, maar juist actief gelden uit de markt aantrekt en
deze belegt. Houdt de beleggingsinstelling zicht echter bezig met collectief beleg-
gen, dan geldt een vrijstelling. Voor de invulling van het begrip collectief vermogens-
beheer wordt door de rechter teruggegrepen op de invulling van dit begrip in het ef-
fectenrecht.109 Met behulp van deze criteria bereikt de rechter dat de beleggingsin-
stelling naar twee zijden is afgebakend. Op de eerste plaats is de beleggingsinstelling
afgebakend ten opzichte van houdster- en participatiemaatschappijen. Aan de ande-
re kant staat tevens vast dat een beleggingsinstelling zich niet bezighoudt met indi-
vidueel beleggen.

Voor de omzetbelasting staat bij de kwalificatie van het beleggende lichaam dus de
marktfunctie van het lichaam centraal. Vervult het lichaam een intermediaire func-
tie dan kan het belastingplichtig zijn. Verricht het lichaam echter typische houdster-
activiteiten dan is het niet belastingplichtig. Ondanks deze benadering vanuit de
marktfunctie in belangrijke mate te verklaren is vanuit het feit dat de omzetbelas-

ting een transactiebelasting is, kan deze invalshoek een rol spelen bij de uitleg van
het beleggingsbegrip de vennootschapsbelasting. De wetgever facilieert immers al-
leen die lichamen die deze specifieke marktfunctie innemen.

4.4.3 Beleggingsfondsen in andere rechtsstelsets

Alle onderzochte rechtsstelsels kennen bijzondere fiscale regelingen voor beleg-
gingsfondsen. EOn van de belangrijkste redenen waarom het internationaal geaccep-
teerd is om beleggingsinstellingen te facilieren. is het gevolg van de mobiliteit van
het kapitaal. Vragers en aanbieders van kapitaal benaderen deze markt in beginsel
mondiaal. Nationale belastingsystemen treden daardoor ook met elkaar in concur-

108. Deze omschrijving van de activiteiten van de SICAV is afkomstig uit richtlijn 85/611/EEG. Deze
richtlijn ziet op de toegankelijkheid van de Europese effectenmarkt. Een niet in Nederland opge-
richte beleggingsinstellingkan opgrond vandeze richtlijngelden vragen en producten aanbieden

op de Nederlandse markt, zonder dat deze instelling een Nederlandse vergunning in de zin van
de Wft moet hebben. In dat kader wordr meestal gesproken van een icbe (een Instelling voor Col-
lectieve Belegging in Effecten)

109. Zie HvJ EG 4 mei 2006, C 169/64 (Abbey Nationd) waarbij het Hof van Justitie uitdrukkeluk terug-

grijptop de richtlijn 85/611/EEG.
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rentie.110 Op dit moment zijn de gevolgen van de concurrentiestrijd in alle onder-
zochte rechtstelsels zichtbaar. Zowel in het V.K., Oostenrijk als Duitsland zijn recente
wetswijzigingen in werking getreden of zijn op dit moment wetsvoorstellen aanhan-
gig die de fiscale behandeling van investeringsfondsen moeten gaan regelen.111 Dat
deze aandacht niet nieuw is. blijkt wei uit het IFA-rapport uit 1997 dat handelde over
'the taxation of investment funds'. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de beleg-
gingsinstelling in alle 32 onderzochte landen zowel fiscaal- als effectenrechtelijk een
bijzondere plaats inneemt. Een opvallende uitkomst van deze uitgebreide rechtsver-
gelijking is dat in geen van deze landen een specifieke, fiscale definitie bestaat van
wat onder beleggen wordt verstaan. Dit, terwijl in alle landen wei een specifieke re-
geling bestaat voor beleggingsinstellingen. In Oostenrijk heeft men dit gebrek aan
fiscale begripsvorming opgelost door integraal aan te sluiten bij het effectenrecht.112
In de andere landen heeft men ervoor gekozen om de afbakening anders in te vullen.
Zo kijkt men in de Verenigde Staten naar de aard van het inkomen, terwijl men in
Duitsland belang hecht aan de aard van het belegde vermogen.113 Daarentegen heeft
de wetgever in het Verenigd Koninkrijk net als wij in Nederland, ervoor gekozen om
de faciliteit voor beleggingsinstellingen af te bakenen aan de hand van het beleg-
gingsoogmerk van het lichaam.114 Alleen als het lichaam zich effectief bezig houdt
met beleggen van vermogen kan het lichaam gebruik maken van de faciliteiten van §
130 TA 1988. Ondanks het feit dat ik de opinie van Bongaarts en Ed onderschrijf dat
de activiteitentoets de meest omvangruke en de meest accurate toets is die in wetge-
ving kan worden toegepast,115 blijft deze toetsingswijze tot problemen leiden bij de
objectivering van de 'intentie' oftewel het beleggingsoogmerk van het lichaam.

Ter objectivering van het beleggingsoogmerk in het Nederlandse systeem zou lering
kunnen worden getrokken uit de regeling in de V.S. In de V.S. kan een lichaam als een
'regulated investment company' (verder: RIC) worden aangemerkt.116 Door de kwali-
ficatie als RIC ontstaat een situatie die een grote gelijkenis vertoont met die van de
fiscale beleggingsinstelling: het lichaam is subjectief belastingplichtig maar functio-

110. Zo zeer zelfs dat wellicht sprake is van verboden staaissteun in de zin van artikel 88 EG. Zie Luja
die verwijst naar de Beschikking 2006/638/EG met betrekking toteen Italiaans gunstregime voor
investeringsfondsen. Luja 2006, pagina 22 en meer specifiek in samenhang met de vbi Luja 2006-
1. pagina 621-622.

111. Zie Kamerstukken // 2006-2007,30689, nr. 7 pagina 2 voor een overzicht van de transparante be-
leggingslichamen in Europa.

112. Zie Bauer c.s., §3, aantekening 28.
113.  In deze vergelijking zullen de Duitse beleggingsinstellingen niet afzonderlijk worden besproken.

De reden hiervoor is te vinden in het feit dat in Duitsland alleen fiscale faciliteiten gelden voor
zogenaamde 'geschlossenen Fonds'. Deze besloten fondsen zun fiscaal transparant en worden in
de regel als personenvennootschap vormgegeven. Een vergelijking met dergelijke fondsen is ge-
zien het karakter van dit onderzoek niet vruchtbaar gebleken. Zie voor een fiscaal economische
analyse van Duitse beleggingsfondsen Testdorf 2003.

114.  Zie § 130 TA 1988 en Revenu Interpretation 126 waarin een overzicht staat opgenomen van de
relevante jurisprudentie met betrekking tot de invulling van de beleggingsdoelstelling in het V.K.

115. Zie Ed en Bongaarts 1997, pagina 34.
116. Fiscaal wordtvoor her begrip RIC aangesloten bijde regelingin de Investment Company Act 1940,

sec 851 (aX 1 XA)

126



Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip 4.4.3

neert feitelijk als doorgeefluik ten behoeve van de aandeelhouders.117 Om in aan-
merking te komen voor deze faciliteit stelt de VS twee soorten eisen. In de eerste

plaats eist de wetgever dat 90% van het inkomen van de RIC bestaat uit dividenden,
renteopbrengsten en vervreemdingswinsten op de aangehouden effecten.118 Hier-
mee beoogt de wetgever een ondergrens te formuleren zodat de RiC zich feitelijk
niet bezig kan houden met ondernemen. Om de'passiviteit' van de RIC ook ten aan-
zien van de effecten- en valutatransacties zeker te stellen, heeft men in de VS nog
een tweede eis geformuleerd. In een RIC mag maximaal 30% van de jaarwinst be-
staan uit vervreemdingswinsten.119 Door wettelijk vast te leggen dat minimaal 70%
van de jaarwinst moet bestaan uit de reguliere opbrengsten uit het belegde vermo-

gen, wordt de RIC gedwongen zijn vermogen grotendeels te beleggen in objecten
met een lage omloopsnelheid.120 Met deze limiet lijkt de Amerikaanse regering een
effectieve methode te hebben gevonden om actieve en passieve inkomsten te schei-
den zonder eisen te stellen aan de termijn dat ieder individueel beleggingsobject mi-
nimaal moet worden aangehouden.121 Naast deze dubbele inkomstentoets moet de
portefeuille van de RIC voldoende zijn gediversificeerd. Zo is het een RIC niet toege-
staan een belang van meer dan 5%122 te houden in 66n bepaald fonds.123

Ondanks de overeenkomsten tussen de huidige beleggingsfondsen in de diverse Eu-

ropese landen en de RIC wordt in Europa op dit moment meer gekeken naar de mo-
gelijkheden van een andere Amerikaanse rechtsfiguur de 'Real Estate Investment
Trusf (REIT).124 Zowel in het V.K.125 als in Duitsland126 zijn dergelijke beleggingsve-

hikels met ingang van 1 januari 2007 in de wet verankerd. Doel van deze nieuwe ka-
pitaaimarktfondsen is om vermogen aan te trekken op de lokale vastgoedmarkt.127

117. Zie nader RacHofsky c.s. 1997, pagina 855.
118. Zie sec 851(b)(2).
119.  Zie sec 851(b)(3) in de onderdelen a t/m c wordt een nadere onderscheid gemaakt naar effecten

en derivatieve producten.
120. Voor gefacilieerde vastgoed investeringslichamen (de zogenaamde real estate investement trust:

(REIT) heeft de wetgever een vergelijkbare eis in sec 856(cx4) opgenomen.
121. Zie vooreen commentaarop een zodanig (inmiddels ingetrokken) wetsvoorstel Kamerstukken //.

2003-2004,29 758, nr. 4, pagina 3. Vergelijk bovendien bijvoorbeeld de commentaren op de in-
vulling van de 3 uit 5-eis ten behoeve van de inkomstenbelasting in Duitsland.

122. Daarmee wordt gelijk gesteld 10% van de stemrechten sec 851(b*4) (AX ii).
123. Deze 5%-norm is afgeleid uit het Amerikaanse effectenrecht en heeft niets te maken met de deel-

nemingsgrens zoals wij die in Nederland kennen.
124. Cornelisse stelt zelfs voor om een EU-REIT te introduceren om strijdigheden met het EG-recht op

voorhand te voorkomen. Zie Comelisse 2005. pagina 811.

125. De VK-REIT is per 1 januari 2007 ingevoerd in de FA 2006. Zie nader Challoner 2006, pagina 20.
126. In Duitsland heeft het wetgevingsproces met betrekking tot de G-REIT geruime tijd stil gelegen.

Zie nader Gattsch, Stefan en Teske, 2005 en Schoenherr en Lemaitre, pagina 555. Zie voor een
commentaar op deze voorstellen van de IFD (Initiative Finanzstandort Deutschiand) http://
www.finanzstandort.de/ en van de EPRA (European Public Real Estate Association) http://
www.epra.com. Maarop 30 maart 2007 heeft de Bundesrat het Besluit van de Bundestag van 23
maart 2007 bekrachtigd en hierdoor lijkt de G-REIT met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007

te kunnen worden ingevoerd. Zie Drucksache 191/07.
127.  In deze zin HM Treasury discussion paper on UK Real Estate Investment Trusts. maart 2005, pagi-

na 6.

127



4.4.3 Hoofdstuk 4 / De beleggingsinstelling

In het V.K. is daartoe een REIT ingevoerd die in grote lijnen volgens V.S.-voorbeeld is
vormgegeven. Ook in het V.K. zijn de huuropbrengsten die door een REIT worden ge-
noten, vrijgesteld. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet het fonds
voldoen aan diverse eisen. Zo stelt de wetgever eisen aan de samenstelling van het
vermogen en het karakter van de opbrengsten. De REIT moet zich hoofdzakelijk be-
zig houden met de exploitatie van vastgoed.128 Aan dit vereiste wordt voldaan als
75% van de waarde van het vermogen bestaat uit vastgoed, 75% van de opbrengsten
afkomstig is uit dit vastgoed en de portefeuille uit minimaal vier objecten bestaat.129

Naast deze verrnogenstoets kent de VK-REIT een uitdelingsverplichting. Een VK-REIT
zal 90% van de vastgoedopbrengsten. na aftrek van kosten e.d. aan de aandeelhou-
ders dienen uit te keren.130 De VK-REITzal dus net als zijn Amerikaanse tegenhanger
voornamelijk aan de hand van objectieve criteria worden afgebakend. In de discussi-
on paper met betrekking tot de VK-REIT stelt de Treasury zich de vraag in hoeverre
het wenselijk zou zijn om een REIT deel uit te kunnen laten maken van een concern.

In de FA 2006 heeft de Engelse wetgever er echter voor gekozen om een minimum
van vijf aandeelhouders te eisen en zo het open karakter van de REIT te behouden.

In Oostenrijk heeft men vanuit vestigingsplaatsoverwegingen er juist voor geko-
zen om sommige beleggingsvehikels weI als onderdeel van een concern te accepte-
ren.in het Oostenrijkse recht kent men de bijzondere figuur van het 7mmobilien
investment Fonds: Deze regeling is een lex specialis van de algemene regeling voor
beleggingsfondsen specifiek gericht op vastgoedfondsen. Doordat bij een fonds op
grond van het Oostenrijkse recht, de eigendom van het vermogen in handen komt
van de aandeelhouders, is bij vastgoed een andere invulling bedacht om de beheer-
functie en de bewaarfunctie goed te kunnen scheiden. Het fonds wordt in de regel
ondergebracht in een rechtsvorm met een in aandelen verdeeld kapitaal. ('Kapital-
anlagegesellschaft': KAG). Deze KAG houdt het vastgoed in eigendom en geeft ter
financiering aandeelbewijzen uit. De KAG wordt fiscaal transparant behandeld en
wordt dus effectief niet belast.131 Een vastgoedfonds kon men daarentegen niet vol-
ledig transparant vormgeven. Om het beslag van de belastingheffing op de liquide
middelen zoveel mogelijk te beperken. heeft de Oostenrijkse wetgever het heffings-
moment over de beleggingsopbrengsten van het funds verlegd naar het uitdelings-
moment. Op deze uitdelingen wordt 'Kapitalertragssteuer' ingehouden.132 Dit is een

bronheffing van 25% op o.a. dividend en rente. Voor natuurlijke personen is deze
bronheffing gelijk aan een eindheffing.

De wet stelt hiervoor weI de eis dat het fonds zich alleen bezig mag houden met
de exploitatie van vastgoed.133 Er worden overigens geen eisen gesteld aan de plaats
waar het vastgoed zich bevindt. Het beleggingsobject kan zich dus zowel in Oosten-
rijk als in het buitenland bevinden.

128.  Section 104 FA 2006. Zie nader Challoner 2006. pagina 20 waarin wordt beschreven dat vastgoed-
handel en projectontwikkeling niet in een VK-REIT kunnen plaatsvinden.

129. Section 107 en 108 FA 2006.
130.  Section 107, onderdeel  8, FA 2006. Zie nader Scoon en Montagu pagina 553.
131. Doralt/Ruppe 2003, pagina 313.
132. §93, eerste lid, EStG (A).
133. In § 21 ImmolnvG is limitatief opgesomd waarin de fonds mag beleggen: bebouwde en onbe-

bouwde onroerende goederen alsmede onroerende rechten.
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Bijzonder van dit Immobilien Investment Fonds is dat het in Oostenrijk ook kan wor-
den ingezet om bedrijfsgebonden vastgoed afzonderlijk te financieren. In de praktijk
wordt het bedrijfsvastgoed ondergebracht in een KAG. Het vastgoed blijft eigendom
van de KAG en deze verhuurt het aan het concern. De aandelen in deze KAG worden
op de kapitaalmarkt aangeboden. Men securitiseert als het ware het bedrijfsgebon-
den vastgoed en trekt zo (waarschijnlijk) tegen gunstigere voorwaarden vreemd ver-
mogen aan.134

4.5 Aanbevelingen

Bekijkt men het voorgaande, dan moet men tot de conclusie komen dat de functie
van het beleggingsbegrip voor de artikelen 6a en 28 Wet Vpb 1969 duidelijk is. Al-
leen als een lichaam zich bezighoudt met beleggen kan het een beroep doen op bei-
de beleggingsfaciliteiten.

Het bepalen van de inhoud van het beleggingsbegrip is daarentegen veel com-
plexer. De onduidelijkheden worden naar mijn mening voornamelijk veroorzaakt
doordat de functie van de beleggingsinstellingen binnen het belastingsysteem volle-
dig is veranderd. Daar waar de dubbele belastingheffing op uitgekeerde winsten van
lichamen lange tijd de enige bestaansgrond voor artikel 28 Wet Vpb 1969 was, is dat
beeld het afgelopen decennium sterk veranderd. Doordat het klassieke stelsel voor
de aanmerkelijkbelanghouder vanaf 1997 is losgelaten en men met ingang van 2001
geen aanmerkelijk belang meer mag aanhouden in een fiscale beleggingsinstelling,
maken kleinere beleggingstellingen sinds 2001 geen gebruik meer van de faciliteit
van artikel 28 Wet Vpb1969.135 Vooral open en veelal beursgenoteerde beleggings-

instellingen maken nog gebruik van de artikel 28-status. Daarmee is ook de afbake-

ningsproblematiek voor fiscale beleggingsinstellingen veranderd. Het beleggingsbe-
grip dient dus niet meer zo zeer om de parallel tussen de belegger in de inkomsten-
belasting en het beleggende lichaam in de vennootschapsbelasting vorm te geven.
maar heeft een zel fstandigere betekenis gekregen. De faciliteit voor de beleggingsin-
stellingen kan, blijkens het wetsvoorstel 'Vrijgestelde en fiscale beleggingsinstellin-
gen' op dit moment alleen nog maar worden verklaard door de wens van de wetge-
ver om de fiscale barritres voor partijen die collectieve beleggingen aanbieden, weg
te nemen.136

Door bij de invulling van het beleggingsbegrip nauwer aansluiten bij deze interme-
diaire marktpositie, zou mijns inziens een deel van de bestaande onduidelijkheden
kunnen worden weggenomen. Vooral bij het onderscheid tussen beleggingsactivitei-
ten en projectontwikkeling zal een dergelijke invulling tot een scherper afgebakend
beleggingsbegrip leiden. Alleen die activiteiten die passen bij een intermediair op de

134.  In het V.K. kent men een andere soort begunstiging voor bedrijfsvastgoed. De corporate venture

capital scheme van section 95 FA 2004. Hier wordt een faciliteit gegeven voor vastgoedvennoot-
schappen waarin een venture capitalist een minderheidbelang houdt. Zie nader Harrison 2004.

pagina 501
135.  Besloten fbi's worden nog echter wei gehouden door vrijgestelde lichamen als pensioenfondsen

en woningbouwcorporaties.
136. Kamerstukken H 2005-2006,30 533, nr. 3, pagina 2.
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financiele markten zouden dan als beleggen kunnen worden aangemerkt. Dat de
wetgever hiervoor niet snel zal opteren, blijkt wei uit de recente wijziging van artikel
28 Wet Vpb 1969. Hierdoor is het fiscale beleggingsinstellingen toegestaan om een
belang te houden in een belaste projectontwikkelingsdochter. In tegenstelling tot
het verleden is de regering van oordeel dat een dergelijk belang en daarmee samen-
hangende bestuursactiviteiten binnen een beleggingsinstelling mogen worden uit-
gevoerd. Het beleggingsbegrip wordt hiermee dus aanzienlijk opgerekt. Vrijgestelde
beleggingsinstellingen kunnen daarentegen geen projectontwikkelingsdochter gaan
houden. Daarmee accepteert de wetgever dat beide gefacilieerde beleggingsinstel-
lingen een eigen beleggingsbegrip hebben. Het wordt de fiscale beleggingsinstelling
namelijk toegestaan nauwer bij de bedrijfsvoering van bepaalde deelnemingen be-
trokken te zijn. De vrijgestelde beleggingsinstelling lijkt zich meer te ontwikkelen als
een intermediair kapitaalmarktvehikel. Deze'tweedeling' lijkteen uitwerking te zijn
van het beginsel van risicospreiding zoals die voor de vrijgestelde beleggingsinstel-
ling in artikel 6a Wet Vpb 1969 wordt vereist.

Overziet men de invulling van het beleggingsbegrip bij de fbi- en de vbi-regelingen
dan is deze complexer dan die in de inkomstenbelasting.137 In de inkomstenbelas-
ting kan men terugvallen op een algemene beeldvorming rondom'een ondernemer'
of'een belegger'. Bij een beleggingsinstelling kan dat niet. De beleggingsinstelling
verricht zijn werkzaamheden namelijk in beginsel bedrijfsmatig, maar heeft alleen
een specifiek doel: collectief beleggen. Daar waar in de inkomstenbelasting dus nog
kan worden teruggegrepen op het aantal uren dat door belastingplichtige wordt be-
steed, de marktkennis of het gebruik van de relaties, zijn deze criteria bij de invulling
van respectievelijk artikel Ga en artikel 28 Wet Vpb 1969 zonder enige zeggings-
kracht.

Op het moment dat de wetgever tot de conclusie komt dat een materiele invulling
van het beleggingsbegrip per definitie tot all)akeningsproblemen leidt. zelfs als men
gebruik maakt van omstandighedencatalogi en bedrijfstypologiean, dan zou men
kunnen kiezen voor een sterk geobjectiveerd beleggingsbegrip. Daarbij heeft het
mijn voorkeur als men zou opteren voor een inkomensnorm zoals deze op dit mo-
ment bij beleggingslichamen in de V.S. en het V.K. wordt gehanteerd. Bij toepassing
van een dergelijke norm, bepaalt het karakter van de voordelen de fiscale kwalifica-
tie van het lichaam. Haalt een lichaam bijvoorbeeld structureel een te groot deel van
zijn inkomen uit het vervreemden van delen van zijn beleggingsportefeuille. dan kan
daaruit worden afgeleid dat het lichaam niet meer belegt. Door de beleggingsfacili-
teit op deze wijze af te bakenen, verstoort men niet onnodig de kapitaalmarkt.

137. Al lijkt staatssecretaris De Jagereen andere mening te zijn toegedaan. Naaraanleiding van vragen
van de CDA-fractie in de Eerste Kamer antwoord de staatssecre[aris dat hij van mening is dat de
onzekerheid ten aanzien van de invulling van het beleggingsbegrip niet als knellend zal worden
ervaren aangezien 'elke echte beleggingsinstelling vrijwel automatisch zal voldoenaan hetfiscale
beleggingsbegripen in enigerlei mateaan risicospreiding zal doen'. Zie Kamerstukken 12006-2007
30533, C, pagina 2.

130



Aanbevelingen 4.5

Daarnaast ben ik van mening dat door de combinatie van regelingen die met in-
gang van 1 januari 2007 ten aanzien van beleggingsvastgoed zijn gaan gelden. de

wetgever weI degelijk ingrijpt in de vraag en aanbod van kapitaal. Aan de ene kant
beperkt hij het afschrijvingspotentieel op beleggingsvastgoed maar daar tegenover
verruimt de regering de mogelijkheid voor beleggingsinstellingen om in vastgoed te
beleggen. Hoe deze regelingen zich tot elkaar verhouden, is alleen per geval te bepa-
len. Naast deze afweging zal de belegger ook rekening moeten houden met de ver-
ruimde beleggingsmogelijkheden die de wetgever biedt voor vastgoed in het buiten-
land. Want door de toevoeging per 1 januari 2007 van art 13. dertiende lid. Wet Vpb
1969 zullen buitenlandse vastgoeddochters per definitie gebruik kunnen blijven ma-
ken van de deelnemingsvrijstelling. Vastgoedbeleggingen gelden door dit nieuwe lid
nooit als vrije beleggingen voor de vraag of sprake is van een zogenaamde laagbelas-
te beleggingsdochter in de zin van artikel 13. tiende lid. Wet Vpb 1969. Welke in-
vloed deze regelingen op de beleggingskeuzes na 1 januari 2007 hebben gehad, is al-
leen ex-post te bepalen.
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HOOFDSTUK 5

Met het regime
beleggingsinstellingen
samenhangende regelingen

5.1        Algemeen

In het vorige hoofdstuk zijn de fiscale faciliteiten voor beleggingsinstellingen be-
sproken. E6n van de kenmerkende elementen van deze regels is dat zij alleen in Ne-
derland gevestigde lichamen betreffen, terwijl zij tot doel hebben de internationale
kapitaalstromen te be'invloeden.1 Om het beleggingsvermogen aan de Nederlandse
economie te binden, facilieert de wetgever de aanbieders van financiele diensten.
Om ondanks de aanwezigheid van een dergelijke gunstregeling een coherent belas-
tingsysteem te behouden, heeft de wetgever zowel in de inkomsten- als de vennoot-
schapsbelasting 'steun'- bepalingen op moeten nemen. De wetgever probeert zo-
doende voor aanbieders van diverse beleggingsproducten een 'level playing field' te
creeren, zonder daarmee het hele belastingsysteem ingrijpend te veranderen en op
grote schaal belastinginkomsten te derven. Om de effectiviteit van de Nederlandse
beleggingsfaciliteiten te vergroten. zijn in de directe belastingen bepalingen geintro-
duceerd om deze faciliteiten af te schermen van buitenlandse gunstregelingen. In

deze steunregelingen staat het beleggingsbegrip centraal. Voor de inhoud van het
beleggingsbegrip in deze regelingen heeft de wetgever gekozen voor een invulling
die in meer of mindere mate aan het beleggingsbegrip van artikel 28 Wet Vpb 1969
is gekoppeld. In § 5.2. wordt in dit kader in de eerste plaats de deelnemingsvrijstel-
ling in internationaal perspectief besproken. Nederland is een open economie. Van-
uit die gedachte past Nederland van oudsher waar mogelijk de vrijstellingsmethode
toe. Met de recente wijzigingen laat Nederland het uitgangspunt van kapitaal import
neutraliteit uit antimisbruikoverwegingen deels los. Met de introductie van een
deelnemingsverrekening wil Nederland de belastingvlucht van beleggingskapitaal
tegengaan. Ook de regels met betrekking tot het fictieve rendement uit buitenlandse
beleggingslichamen van artikel 4.14 Wet IB 2001 en de waarderingsnorm van artikel
13a Wet Vpb 1969 zijn vanuit dit motief te verklaren. Het beleggingsbegrip in deze

1.     Op dit moment is het nog onduidelijk in hoeverre deze regelingen als verboden staatssteun heb-
ben te gelden. Zie daarover Luja 2006, pagina 22 en meer specifiek in samenhang met de vbi Luja
2006-1, pagina 621-622.
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beide regelingen wordt respectievelijk in § 5.3 en § 5.4 onderzocht. Tot slot worden
in § 5.5 de internationale en Europeesrechtelijk kaders besproken waaraan de rege-
lingen tegen kapitaalvlucht moeten voldoen. Vanuit deze kaders zullen vervolgens
aanbevelingen worden geformuleerd ten aanzien van de bestaande 'steunbepalin-
gen' in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

5.2 De deelnemingsvrijstelling in internationaal perspectief

5.2.1 Doet van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

De titel van deze paragraaf lijkt in eerste instantie haaks te staan op de ontwikkelin-
gen met betrekking tot de deelnemingsvrijstelling in 2007. In de wet 'Werken aan
winst,2 heeft de regering immers de voorwaarden om in aanmerking te komen voor
de deelnemingsvrijstelling voor binnenlandse en buitenlandse deelnemingen op 66n
lijn gebracht.3 Ondanks het feit dat de regering met deze veranderingen de deelne-

mingsvrijstelling met het EG-recht in overeenstemming heeft beogen te brengen,
blijft de regering de vrijstelling in internationaal verband op bepaalde plaatsen be-
perken. in de regeling zoals die met ingang van 1 januari 2007 geldt, blijven laagbe-
laste beleggingsvoordelen buiten de reikwijdte van de vrijstelling. Deze beperking
heeft alles te maken met de fiscale behandeling van mobiel kapitaal in de vennoot-
schapsbelasting. Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, speelt de fiscaal gefacilieerde
beleggingsinstelling als vestigingsplaatsargument een belangrijke rol. Door mobiel
'binnenlands' kapitaal te facilieren, wil de regering bereiken dat dit kapitaal binnen
de Nederlandse economie blijft. Van oudsher heeft de wetgever de samenloop tus-
sen de deelnemingsvrijstelling en het fbi-regime uitdrukkelijk in de wet geregeld.
Een beleggingsinstelling kan de deelnemingsvrijstelling niet toepassen, noch kan
een belang in een fiscale beleggingsinstelling als een deelneming kwalificeren. De
wetgever heeft op grond van ervaringen uit het verleden voor deze absolute uitslui-
ting gekozen. In binnenlandse verhoudingen was daartoe het invoeren van het acht-
ste en het negende lid van artikel 13 Wet Vpb 1969 afdoende. In internationaal ver-
band losten deze bepalingen echter niets op en was het stapelen van faciliteiten nog

onverkort mogelijk.4 Om te voorkomen dat men eenvoudig een beleggingsvennoot-

schap in een 'taxhaven' onder zou kunnen brengen en daarmee de voordelen onbe-
last zou kunnen ontvangen, was de regering gedwongen om aanvullende regelingen
in te voeren die deze belastingvlucht zouden voorkomen.5 Om deze 'routing' van be-

leggingsvermogen tegen te gaan, was tot 1 januari 2007 in artikel 13, tweede lid. Wet
Vpb 1969 de zinsnede opgenomen dat alle belangen in buitenlandse lichamen die
'als belegging' werden gehouden van de deelnemingsvrijstelling waren uitgesloten.

2.      Wet van 30 november 2006, houdende wijziging van belastingwetten ter realisering van de doel-

stelling uit de nota 'Werken aan winst' Stb. 2006.631.
3.      Zie Kamerstukken U 2005-2006,30 572, nr. 3, pagina 13.

4.        Kamerstukken U 1959-1960,6000, nr. 3. pagina 13 (r.k) en Kamerstukken /1 1962-1963,6000. nr. 9,

pagina 26 (1.k.).
5.      Kamerstukken // 1959-1960.6000, nr. 3, pagina 13 (r.k). Nogeens uitdrukkelijk herhaald naaraan-

leiding van kamervragen in Kamersrukken H 1962-1963,6000, nr.9, pagina 26(1.k). Vergelijk Bon-
gaarts-Essers pagina 46.
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Dus ongeacht of het beleggingsvermogen in een Nederlandse of een buitenlandse
beleggingsvennootschap was ondergebracht, de wetgever wilde er voor zorgen dat
de voordelen op het niveau van de holding werden belast.

Door het principiele onderscheid dat de wetgever met de beleggingseis tussen
binnenlandse en buitenlandsedeelnemingaanbracht, leekdezeeis vanuit Europees-
rechtelijk perspectief niet langer houdbaar. Met de aanpassing van de vennoot-
schapsbelasting per 1 januari 2007 is dit onderscheid dan ook komen te vervallen.
Maar aangezien de regering de belastingvlucht van mobiel kapitaal nog steeds wil
tegengaan. sluit zij de zogenoemde laagbelaste beleggingsdeelneming uit van de
deelnemingsvrijstelling. Voor de voordelen uit dergelijke deelnemingen geldt
slechts een taxcredit.

5.2.2 De materifte inhoud van het beleggingsbegrip

In de wet'Werken aan winst' is de regering ten aanzien van de deelnemingsvrijstel-
ling een andere koers gaan varen. Niet langer worden deelnemingsvoordelen per de-
finitie vrijgesteld. Anders dan in het verleden heeft de wetgever de verrekeningsme-
thode omarmd als een effectieve methode om misbruik van het ruime deelnemings-
regime tegen te gaan.6 in de nieuwe deelnemingsregeling bakent de wetgever daar-
toe het onderscheid tussen deelnemen en beleggen opnieuw af. Deelnemings-
voordelen wil de wetgever gewoon blijven facilieren, maar beleggingsvoordelen
niet. Het onderscheid tussen beleggen en deelnemen wordt in de eerste plaats vorm-
gegeven door het stellen van een harde minimumbezitseis van 5%. Alle belangen
kleiner dan 5% zijn door het'hard' maken van de minimumbezitseis door de wetge-
ver als belegging aangemerkt. Een gevolg van de kwalificatie als belegging is dat de
dubbele belastingdruk naar de mening van de regering niet meer hoeft te worden
voorkomen. Aandelenbeleggingen hoeven in dit kader niet anders te worden behan-
deld dan beleggingen in bijvoorbeeld obligaties of vastgoed. Een voorkoming van
dubbele belasting is in het wetsvoorstel dus ook in beginsel voorbehouden aan de

6.     Reeds ten tijde van het aanpassen van de deelnemingsvrijstelling is het invoeren van een credit-

regeling besproken. Zie Kamerstukken H 1991-1992,22 334, nr. 4, pagina 2 en Kamerstukken H

1991-1992,22 334, nr. 6, pagina 2. Uiteindelijk heeft de regering voor de introductie van artikel
13g Wet Vpb 1969 gekozen om de samenloop tussen buitenlandse beleggingsregimes en de deel-
nemingsvrijstelling te bestrijden. Een keuze voor een creditsysteem zou in de visie van de staats-
secretaris te veel lijken op een CFC-regeling. De staatssecretaris verwijst daarbij uitdrukkelijk
naar met name de aanwezigheid van antitaxhaven-wetgeving in de andere lidstaten Zie Kamer-

stukken U 1991-1992,22 334, nr. 5, pagina 2 en Kamerstukken H 1991-1992,22 334. nr. 7, pagina
3. Sinds de belastingherziening van 2001 is het duidelijk dat de grondhouding bij Financien ten
aanzien van een creditregeling is omgeslagen. In de praktijk bleek artikel 13g inderdaad regelma-
tig te worden omzeild door middel van het tussenschuiven van een EU-dochter(Kamerstukken H
1999-2000.27 209. nr. 3. pagina 17). In het kader van het Ondernemerspakket 2001 stelde de Te-

gering daarom een creditregeling voordie zou zien op de winstuitkeringen van EU-dochters die
ter belegging worden aangehouden. Daarnaast stelde men voor om alleen een verrekening toe te
staan voor de buitenlandse belasting op dividenduitkeringen. Eventuele vermogenswinsten zou-
den derhalve onverkort in de heffing worden betrokken. Maar onder maatschappelijke druk  is

uiteindelijkgekozen vooreen regeling meteen veel minder brede werkingssfeer. Zie hieroverna-
der Kamerstukken // 2000-2001,28 034, nr. 3 pagina 6.
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houdsters van deelnemingen. Maar zelfs al wordt voldaan aan het formele 5%-crite-
rium, wil de wetgever het voordeel bij het ontvangende lichaam niet automatisch
vrijstellen. In die gevallen moet materieel vast komen te staan dat het belang in de
dochter geen belegging is. Houdt men een belang van meer dan 5% in een vennoot-
schap die louter belegt, dan is de wetgever van oordeel dat de voordelen uit deze
dochter in bepaalde situaties niet behoeven te worden vrijgesteld. Alleen als de
voordelen in deze beleggingsdochter voldoende worden belast. is er voor de wetge-
ver een aanleiding om de voordelen uit deze deelneming vrij te stellen. Zou men in
dergelijke situatie de voordelen in Nederland niet vrijstellen, dan zou men het ne-
bis-in-idem-beginsel schenden.7 Ontbreekt echter een adequate heffing op het ni-
veau van het beleggingslichaam dan is Nederland sinds 1 januari 2007 van mening
dat de voordelen niet hoeven te worden vrijgesteld. Een belastingverrekening vol-
staat in deze gevallen. Concreet houdt dit nieuwe beleid in dat Nederland alleen de
creditmethode toegepast in het geval de deelneming als laagbelaste beleggingsdoch-
ter kwalificeert. Van een laagbelaste beleggingsdochter is sprake als de moeder een
belang van 5% of meer houdt in een dochtermaatschappij die grotendeels bestaat uit
vrije beleggingen en daarnaast onderworpen is aan een winstbelasting van maxi-
maal 10% over een naar Nederlandse maatstaven berekende heffingsgrondslag.

Met deze nieuwe onderworpenheidseis lijkt de regering een breed geformuleerd
middel tegen belastingvlucht te hebben gevonden.8 Bij de toetsing van deze cumula-
tieve vereisten voor toepassing van het creditsysteem moet eerst worden bepaald of
de dochter is onderworpen aan een heffing van ten minste 10% over de naar Neder-
landse maatstaven bepaalde belastbare winst. Doel van deze bepaling is objectief in-
vulling te geven aan de materiele onderworpenheidsgedachte die aan de creditme-
thode ten grondslag ligt. Pas op het moment dat een lichaam effectief door een dub-
bele belasting wordt getroffen, wil de wetgever de voordelen vrijstellen. In dat kader
is het logisch dat subjectief vrijgestelde deelnemingen en beleggingsinstellingen van
de creditmethode zullen worden uitgesloten.' Om deze ne-bis-in-idem-gedachte
verder uit te werken. toetst de wetgever ook op het niveau van het belastingobject of
voldaan is aan een bepaalde minimale materiale onderworpenheid. Daartoe wordt
bij de bepaling van de effectieve belastingdruk dus niet alleen gekeken naar het sta-

7.      In hetalgemeen wordtaangenomen dat het ne-bis-in-idem-beginsel hetdragende beginsel is van
de moeder-dochter-richtlijn(Richtlijn vande Raad van 23 juli 1990 betreffendedegemeenschap-
pelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen in verschillende
lidstaten. 90/435/EEG).

8.      Al moetdirect worden opgemerktdatdezebepaling in het algemeen geacht wordt in strijd te zijn
met het Europese recht. meer specifiek Hvj EG 26 oktober 1999 C-294/97 (Eurowings) en HvJ EG
11 december 2004 C-364/01 (Barbier). Zie o.a. Elsweier 2006, pagina 191-192 en Kiekebeld c.s.
2007, pagina 136. Vergelijk O'Shea 2007.

9.     Zie artikel 13aa, zevende lid, Wet Vpb 1969.
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tutaire tarief. maar wordt eveneens het belastingobject van het lichaam in de beoor-

deling betrokken.10

Deze 10%-grens is echter alleen van belang als de dochtervennootschap eveneens
voldoet aan het tweede vereiste van artikel 13, tiende lid, Wet Vpb 1969. Alleen als
de dochter grotendeels, middellijk of onmiddellijk bestaat uit beleggingen kan men
toekomen aan het toepassen van creditmethode. Om als beleggingsdochter te kun-
nen worden gekwalificeerd. heeft de wetgever een toets ge'introduceerd op het ni-
veau van de activa van de dochter. Worden deze activa voor meer dan 50% gebruikt
als belegging, dan is sprake van een beleggingsdochter. Het op deze wijze bepalen
van het karakter van een deelneming, betekent een principiele breuk met het verle-
den. Daar waar de oude niet-ter-beleggingseis was gebaseerd op een toetsing van de
activiteiten van de dochter, de moeder en het concern, kiest de regering in 'Werken
aan winst' uitdrukkelijk voor een activatoets.

Om te bepalen of een vermogensbestanddeel als vrije belegging kan worden aan-
gemerkt, moet men volgens de regering kijken naar de functie die dit vermogensbe-
standdeel binnen het gehele vermogen van de onderneming vervult. In de memorie
van toelichting wordt daarbij de indruk gewekt dat men deze beleggingstoets gaat
invullen aan de hand van de vraag in hoeverre de activa een directe band hebben met
de ondernemingsuitoefening.11 In evidente gevallen zal dit een effectieve toets blij-
ken.12 In veel andere gevallen zal de kwalificatie van een vermogensbestanddeel
aanzienlijk complexer zijn.13 Neemt men bijvoorbeeld de kwalificatie van effecten
die aan worden gehouden ter dekking van een pensioenvoorziening of ter afdekking
van andere concrete toekomstige verplichtingen dan kan het objectief moeilijk vast
te stellen zijn welk deel van de effectenportefeuille als vrije belegging dient te wor-
den aangemerkt.14 Neemt men de directe band met de ondernemingsuitoefening als

uitgangspunt voor de fiscale kwalificatie, dan heeft dat tot gevolg dat effecten in dit
soort gevallen in beginsel niet als vrije belegging kunnen worden aangemerkt. 15

10.    Immers de effectieve belastingdruk kan onder de 10% dalen, op het moment dat een staat bij de
bepaling van de belastinggrondslag van de dochtervennootschap bepaalde faciliteiten toestaat.

De in dezelfde wetsvoorstel geintroduceerde rente- en octrooibox zijn duidelijke voorbeelden
van dergelijke grondslageroderende bepalingen.

11.   Kamerstukken H 2005-2006,30 572. nr. 3, pagina 58.
12.   In de memorie van toelichting werkt men deze activatoets uit aan de hand van fabriekspand en

overtollige kasmiddelen. zodat het meteen duidelijk is, hoe men deze vermogensbestanddelen
dient te kwalificeren. Zie Kamersrukken U 2005-2006,30572, nr. 3. pagina 58.

13.    Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de kwalificatie van de activa van een captive insurance
company die in een taxhaven is gevestigd

14.    Uit Hoge Raad 14 februari 2003. BNB 2003/174 blijkt dat activa die dooreen verzekeringsmaat-
schappij ter dekking van de verzekeringsverplichtingen werd aangehouden door de rechter als

belegging werdenaangemerkt. Echterdoorde toevoeging'vrije'belegging in artikel 13, tiende lid.
Wet Vpb 1969 lijkt de wetgever een andere invulling aan het beleggingsbegrip te willen geven.

Zie in deze zin Snel 2006, pagina 792, Heithuis 2006-1, pagina 179 en Lambooij in de VBW 2006,

pagina 56.
15.    In de memorie van toelichting bevestigt de staatssecretaris de complexiteit van een dergelijke

toets en geeft hij aan dat in een gegeven geval de invulling van deze norm aan de rechter zal wor-

den overgelaten. Zie Kamerstukken U 2005-2006.30 572, nr. 3, pagina 58.

137



5.2.2 Hoofdstuk 5 / Met her regime beleggingfinstellingen samenhongende regelingen

Problematisch kan de kwalificatie worden als door koersstijgingen de waarde van de
portefeuille het totaal van de verplichtingen overschrijdt. In dergelijke situatie zal
moeten worden bepaald in hoeverre het surplus als ondernemingsgebonden- of be-
leggingsvermogen moet worden aangemerkt. Waar deze grens moet worden getrok-
ken is op voorhand niet duidelijk en kan alleen per geval worden bepaald.16

Niet-ter-beleggingseis
Maar per 1 januari 2007 is niet alleen de inhoud van de 'beleggingstoets' gewijzigd.
ook het niveau waarop deze zal worden uitgevoerd, is veranderd. In het oude tweede
lid van artikel 13 Wet Vpb 1969 werden voordelen uit belangen in buitenlandse ven-
nootschappen die als belegging werden gehouden uitgesloten van de deelnemings-
vrijstelling. 17

Ter motivering van deze niet-ter-beleggingseis voerde de wetgever aan dat de
vrijstelling van deelnemingsvoordelen in internationaal verband alleen was gerecht-
vaardigd als de Nederlandse onderneming van de houdstervennootschap met het
houden van de aandelen was gediend.18 Ontbrak de band met de eigen onderne-
mingsactiviteit dan was volgens de regering sprake van een belegging. De aandelen
werden dan alleen gehouden vanwege hun functie als waardepapier.19 In een derge-
lijk geval zou het onwenselijk zijn om het rendement op de aandelen vrij te stellen,
terwijl bijvoorbeeld renteopbrengsten wei zouden worden belast.

Om te bereiken dat de diverse vormen van beleggingsvermogen gelijk zouden
worden behandeld creeerde de wetgever met de niet-ter-beleggingseis een scherp
onderscheid tussen deelnemen en beleggen. Over dit onderscheid merkte men van
regeringszijde bij de introductie van de Wet Vpb 1969 het volgende op: 20

'Voorzoveel  nodig zij vermeld, dat een belegging niet aanwezig is in hetgeval een buiten-
landse dochtermaatschappiy van een Nederlandse moedermaatschappij optreedt als
houdster van de aande/en van eveneens buitenlandse kleindochtermaatschappijen. wier
activiteiten ligt in de lijn van de bedrijfsuitoefening van de Nederlandse moedermaat-

schappij Eventuee/ dienen dus ook de relaties met achterliggende lichamen in het oog te
worden gehouden.'

Naar aanleiding van deze uitleg stelden diverse Kamerleden vragen over de inhoud
van deze niet-ter-beleggings-eis.21 Volgens de bewindslieden kon veelal worden
aangesloten bij het spraakgebruik. Alleen ten aanzien van houdstervennootschap-
pen voegde men hier aan toe dat de deelnemingsvrijstelling alleen kon warden toe-

16.    Men zou daarbij kunnen kijken in hoeverre het overschot structureel is. veroorzaakt is door ex-
terne factoren, het risicoprofiel van de effectenportefeuille en karakter van de toekomstige ver-
plichting.

17. Zie hierovero.a. Juch 1974, pagina 43-53, Van der Geld 1989 pagina 195-207en Engelen 1998, pa-
gina 133-135.

18.    Kamersmkken il 1959-1960,6000. nr. 3, pagina 13 (1.k.).
19.     Hande/ingen U 1 1 juni 1969, pagina 3184.
20.     Kamerstukken U 1959-1960.6000. nr. 3. pagina 21  (1.k.).
21.   Kamerstukken // 1961-1962,6000, nr. 6, pagina 15 (1.k.).
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gepast als de bedrijfsactiviteit van de holding hiermee werd gediend. Daarvan was

sprake als:

'een Nederlandse N.V. optreedt als holding company van buitenlandse dochtermaat-
schappijen die zelfeen bedrilf uitoefenen. Evenmin achten de ondergetekenden het bij de

gekozen redactie dubieus dat de vnjste/ling kan worden genoten door een Nederlandse

dochter van een buitenlandse moedermaatschappli, indien de dochter optreedt als houd-

ster van eveneens buitenlandse dochters wier activiteit ligt in de lijn van de bedridsuitoe-

fening van de buitenlandse moeder.'

Hetgeen van regeringszijde zo eenvoudig werd voorgesteld. bleek in de praktijk al
snel tot problemen te leiden. Reeds bij het regelen van de aangifte 1970 van een in
Nederland gevestigde houdstermaatschappij met een drietal deelnemingen deden
zich problemen voor. E6n van de deelnemingen was in Nederland gevestigd, de an-
dere twee deelnemingen waren in Duitsland gevestigd. Alle drie de deelnemingen
dreven een onderneming in materiele zin, terwijl het hof vaststelde dat de Neder-
landse houdstermaatschappij geen onderneming dreef en zich evenmin bezig hield
met het voeren van de directie over de deelnemingen. Uit het feit dat de moeder-
maatschappij zelf geen onderneming dreef, leidde de Hoge Raad in zijn arrest van 7
november 1973, BNB 1974/2, afdat de aandelen in de deelnemingen niet werden ge-
houden in verband met haar overige activiteiten en dat de buitenlandse deelnemin-
gen daarom ter belegging werden aangehouden.

De nauwe samenhang die de Hoge Raad eiste tussen het aanhouden van de deelne-
ming en de eigen bedrijfsactiviteit van de aandeelhouder is veel besproken. Niet al-
leen in de literatuur.22 maar ook in de Staten-Generaal werd het arrest kritisch ont-
vangen.23 Zo werden tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van
Financien vragen gesteld naar aanleiding van het arrest van 7 november 1973, BNB
1974/2. In reactie hierop trachtte de staatssecretaris de ontstane onzekerheid weg te
nemen. in zijn antwoorden aan de Kamer formuleerde de bewindsman de kaders
waarbinnen het latere holdingbeleid zich is gaan ontwikkelen. Zo achtte de be-
windsman de samenhang tussen de eigen bedrijfsvoering en de buitenlandse deel-
neming voldoende aanwezig als het houdsterlichaam een wezenlijke,functie vervulde

ten dienste van de bedrijfsuitoefening van het concern. Voor in Nederland gevestigde
tussenhoudsters formuleerde de staatssecretaris het beleid nog iets ruimer. Al op het
moment dat een tussenhoudster een schakelfunctie tussen de bedrijfsactiviteiten van
haar buitenlandse deelnemingen en de buitenlandse topholding vervulde, kon men
vanuit Nederlands perspectief de deelnemingsvrijstelling toepassen.24

22.    HJ. Hofstra in BNB 1974/2, Van der Geld 1990, pagina 208 en Verburg 2000, pagina 306.

23.   Kamerstukken / 1973-1974.12 852 en 12 600 IX B.
24.    Hetgeen ook reeds uitdrukkelijk in de parlementaire geschiedenis van artikel 12 naar voren is ge-

komen. zie Kamerstukken H 1959-1960.6000. nr. 3. pagina 21 (1.k.)en Kamerstukken H 1962-1963,
6000. nr. 9. pagina 25 (1.k.).
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Verder gaf de staatssecretaris aan dat bij de vraag of het voordeel afl(omstig van
buitenlandse deelnemingen bij de Nederlandse topholding kon worden vrijgesteld
dat

'niet uitsluitend moet worden gelet op de functie  van de buitenlandse dochten doch  te-
vens moet de .functie van de Nederlandse moedermaatschappij in de beschouwing wor-
den betrokken. Wanneer echter de Nederlandse moedermaatschappij, zoals normaliter
het geva/ is. in Rite optreedt als houdstermaatschappij. hetgeen onder meer kan blijken
uit haar activiteiten op bestuurlijk, beleidsvormend en/of,financieel terrein, zal deze
Neder/andse moedermaatschappij de deelnemingsvrijstelling genieten  voor haar aande-

ten  in  de desbetreffende buitenlandse dochters,  die niet direct of indirect als  beleggings-
maatschappijfungeren. Alsdan is er immers eveneens een relatie tussen de bednlfsmatige
activiteiten van de moedermaatschappij en die van de buitenlandse dochtermaatschap-
pijen' 5

Hiermee onderschrijft de staatssecretaris expliciet het oordeel van de Hoge Raad in
BNB 1974/2 en geeft hij aan dat er in dat specifieke geschil sprake was van een uit-
zonderlijke relatie tussen moeder- en dochtervennootschap.26 In de literatuur wordt
BNB 1974/2 in het algemeen als een onjuiste beslissing gezien.27 De Hoge Raad mis-
kende in zijn oordeel namelijk de ratio van de niet-ter-beleggingseis. Deze beperking
van de deelnemingsvrijstelling was immers ingevoerd ter ondersteuning van het fbi-
regime in internationaal verband. Alleen belangen in buitenlandse beleggingslicha-
men zouden vanuit dat perspectief van de vrijstelling moeten worden uitgesloten.
De Hoge Raad had daarom niet moeten toetsen of de moedermaatschappij een ma-
teriele onderneming dreef, maar had moeten onderzoeken welke werkzaamheden
de dochtermaatschappij zel f verrichtte. Indien de activiteiten van de dochtermaat-
schappij overeenkomen met de activiteiten van een Nederlandse beleggingsinstel-

28ling, zou aan de moeder de deelnemingsvrijstelling dienen te worden onthouden.

25.   Kamerstukken / 1973-1974.12 852 en 12 600 IX B, nr. 110a. pagina 3 (r.k.)
26.    Verburg 2000, pagina 307 en zoals reeds door Juch voor het verschijnen van de resolutie werd op-

gemerkt Juch 1974. pagina 52. Zie eveneens Van der Geld 1989, pagina 201.

27.    Daarbij moet naar mijn mening een onderscheid worden gemaakt tussen het motivering van het
oordeel en de uitkomst in het concrete geval. Zou de Hoge Raad in dit arrest namelijk de regeling
conform de in de literatuur verdedigde ratio hebben uitgelegd. ook dan zou de belastingplichtige
waarschijnlijk de deelnemingsvrijstelling niet hebben kunnen toepassen.

28. Tegen deze visie zijn taalkundig aanwijzingen te vinden die een ruimere ratio bij de niet-ter-be-

leggingseis zouden kunnen verklaren. In de memorie van toelichting gaan de bewindslieden niet
alleen in op de ongewenste bevoordeling van buitenlandse beleggingsmaatschappijen als moti-
vering voor de beperking van de deelnemingsvrijstelling, maar vervolgen hun betoog als volgt:
'Daarbij komt dat de zeer tegemoetkomende maatregel slechts bedoeld is voor gevallen dat er-
tussen het Nederlandse lichaam en het betrokken buitenlandse lichaam een zakelijke band be-
staat. In het licht van de internationale verhoudingen is een begrenzing bovendien nog
(cursivering HtN) wenselijk in verband met de veel strengere eisen voor de deelnemingsvrijstel-
ling in het buitenland. De in het ontwerp neergelegde regelingzondertdaarom van de vrijstelling
uit buitenlandse participaties die uitsluitend als belegging worden gehouden.' Kamersrukken H
1959-1960.6000, nr. 3, pagina 13 (r.k). Uit deze passage valt (taalkundig)op te maken datde niet-

ter-beleggingseis om meerdere redenen een nuancering op het 5%-criterium aanbrengt.
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Onder impuls van BNB 1974/2 en BNB 1975/11 werd voor de invulling van de niet-
ter-beleggingseis voor de behandeling van Nederlandse tophoudsters niet alleen ge-
keken naar de activiteiten van de dochtervennootschap. maar werd eveneens belang

gehecht aan de activiteiten van de houdstervennootschap. Bij de fiscale kwalificatie
werden de activiteiten van de moedervennootschap als het ware toegerekend aan de
deelneming.29

Met de introductie van de nieuwe beleggingseis van artikel 13, negende en tiende
lid. Wet Vpb 1969 is deze concerntoets achterhaald. Niet langer zijn de activiteiten
van de betrokken lichamen relevant. Dat wil echter niet zeggen dat de wetgever in de
nieuwe regeling geen oog heeft gehad voor de bestaande concernbelangen.30 In de
nieuwe regeling staat de vraag of de vermogensbestanddelen van de dochtermaat-
schappij middellijk dan wei onmiddellijk een vrije belegging vormen centraal bij de
toepassing van de deelnemingsvrijstelling.31 Met deze toevoeging in het tiende lid
wil de wetgever garanderen dat iedere deelneming (middellijk ofonmiddellijk) met
een 'echte' ondernemingsactiviteit niet onder de deelnemingsverrekening zal ko-
men te vallen.32 De wetgever beoogt immers alleen beleggingsactiviteiten door deze
credit te treffen. Daarmee is het concept van de deelnemingsverrekening op zich
duidelijk.

Tijdens de parlementaire behandeling van de wet'Werken aan winst' is de rege-
ring op enkele punten van deze oorspronkelijke opzet afgeweken.

De beleggingseis
In de eerste plaats heeft de regering in de Tweede nota van wijziging in artikel 13.
tiende lid, Wet Vpb 1969 een uitzonderingspositie gecreeerd voor vastgoeddeelne-
mingen. Voor dergelijke deelnemingen geldt de beleggingstoets van het negende lid
niet.33 Op het moment dat een deelneming voor 90% of meer uit onroerende zaken
bestaat.34 kan een deelneming niet als laagbelaste beleggingsdochter worden aan-
gemerkt. Uit de toelichting blijkt dat deze bepaling is bedoeld om de regeling van de
deelnemingsverrekening te nuanceren. Zou de wetgever een dergelijke nuancering
niet in de wet hebben opgenomen, dan zou de nieuwe onderworpenheidseis tot ge-
volg hebben gehad dat de deelnemingsvrijstelling voor veel vastgoeddeelnemingen
niet meer zou kunnen gelden. Bij de bepaling of de vastgoeddeelneming als een laag-
belaste beleggingsdochter moet worden gekwalificeerd, moet men immers de bui-
tenlandse belastingdruk corrigeren naar Nederlandse grondslagen. De afschrijvings-
beperking voor beleggingsvastgoed van artikel 3.303 Wet IB 2001 zou daarbij tot ge-
volg hebben dat de belastingdruk in de vestigingsstaat van de deelneming effectief

29. Voor tussenhoudsters gold een dergelijke toets niet. Om de deelnemingsvrijstelling te kunnen
claimen moest voor tussenholdingen enkel vast komen te staan dat zij een schakelfunctie binnen
het concern vervulden. Zuivere doorstroomhoudsters konden op die manier gebruik blijven ma-
ken van de deelnemingsvrijstelling

30. Zie nader Snel 2006, pagina 792-793 en Schmitz 2006, pagina  1159-1160.
31.  Zie in deze Kamerstukken /1 2005-2006,30 572, nr. 10, pagina 7.
32. Zie hierover nader Kamerstukken U 2005-2006.30 572, nr. 10. pagina 7 en 8.
33.    Kamerstukken H 2006-2007.30 572, nr. 12, onderdeel 11. onder c.
34. Zie artikel 13, dertiende lid. Wet Vpb 1969.
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onder de 10%-grens zou kunnen zakken. Een dergelijke aanscherping van de deelne-
mingsregeling was door de regering niet beoogd. Zij wilde alleen voorkomen dat Ne-
derlandse ondernemingen hun vrije beleggingen in laagbelaste dochtermaatschap-
pijen zouden laten renderen. in artikel 13. tiende lid WetVpb 1969 is daarom de uit-
zondering voor vastgoeddeelnemingen geformuleerd. Naar de mening van de Minis-
ter van Financien is de vastgoeddochter in dit kader dan ook meer te vergelijken met
een actieve onderneming dan met een mobiele belegging.35

Met het opnemen van deze regeling heeft de regering inderdaad bereikt dat de
scherpe kantjes van het laagbelaste deelnemingsregime voor vastgoedlichamen is
weggenomen.36 Dit gaat echter weI ten koste van een aanzienlijke marktverstoring.
Voor Nederlandse vennootschappen wordt het op deze wijze aantrekkelijk gemaakt
om hun beleggingsvastgoed in het buitenland aan te gaan houden.37 Belegt men in
buitenlands vastgoed dan heeft men niet te maken met de afschrijvingsbeperking
van artikel 3.30a Wet IB 2001 en blijft men onbeperkt toegang houden tot de deelne-
mingsvrijstelling. In hoeverre dit gevolg werkelijk is beoogd. kan niet uit de parle-
mentaire behandeling van het wetsvoorstel worden afgeleid.

Groepsvorderingen
Ook voor de behandeling van groepsvorderingen is gedurende de parlementaire be-
handeling een bijzondere regeling in de wet opgenomen. Bij de Eerste nota van wij-
ziging bij het Belastingplan 2007 is artikel 13, elfde lid, Wet Vpb 1969 grondig her-
zien.38 Aangezien de beleggingstoets van het tiende lid zowel ziet op middellijke als
onmiddellijke deelnemingen, moest de wetgever aangeven hoe deze concerntoets
moet worden uitgevoerd.39 Volgens de minister moeten voor deze toets de activa
van alle concerndeelnemingen worden samengevoegd.

In het geval een Nederlandse holding een dividenduitkering ontvangt van een
dochtervennootschap dan moet worden beoordeeld of op dit dividend de vrijstel-
lings- of verrekeningsmethode kan worden toegepast. Stel. dat het uitdelende Ii-
chaam is gevestigd in een staat met een belastingtarief van minder dan 10%. dan
moet worden onderzocht of het uitdelende lichaam een beleggingsvennootschap is.
Houdt deze dochtervennootschap zelf deelnemingen in andere lichamen, dan moet
deze toets niet alleen op het niveau van de uitkerende tussenhoudster worden uitge-

35.   Kamerstukken U 2006-2007,30 572, nr. 12, pagina 14. Deze redenering kan alleen worden ver-
klaard doordat vastgoed in de regel minder snel verhandelbaar is dan bijvoorbeeld effecten of
liquide middelen ondanks het feit dat beide soorten beleggingsobjecten in een portefeuille eco-
nomisch gezien volledig vergelijkbare functies kunnen vervullen.

36. Zie Heithuis 2006-1, pagina 184.
37.    De 90%-grens biedt naar mijn mening te weinig weerstand tegen constructies. Het is immers re-

latiefeenvoudig om vastgoed afte splitsen en onder te brengen in een afzonderlijk lichaam. Hier-
door zou men in de meeste gevallen eenvoudig kunnen voldoen aan de eis dat de belasting-
plichtige 'ten minste nagenoeg uitsluitend' uit vastgoed dient te bestaan.

38.     De reden om deze wijziging van de deelnemingsvrijstelling in het Belastingplan 2007 (Kamerstuk-
ken /1 2006-2007.30 804, nr. 9, pagina 3) op te nemen, is dat het wersvoorstel 'Werken aan winst'
reeds door de Tweede Kamer was aanvaard op het moment dat deze nuancering van de bezittin-
gentoets werd voorgelegd.

39.    Zie voor een analyse van de beleggingstoets voor en na de wijziging van her elfde lid Strik 2006-
1 en Strik 2006-2.
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voerd, maar moet men rekening houden met de belangen in de kleindochters. Staat
vast dat de aandelenbelangen die de tussenhoudster houdt volgens Nederlandse
maatstaven als deelneming kwalificeren, dan moet men in het kader van de beleg-
gingstoets van het tiende lid alle activa van al deze deelnemingen toerekenen aan de
uitdelende tussenhoudster.

Als gevolg van deze opzet waarbij voor de toerekening alleen naar de actiefzijde van
de balans van de deelnemingen wordt gekeken,40 wordt de kwalificatie van groeps-

vorderingen belangrijk voor de beleggingstoets. Bij een volledige consolidatie zou-
den deze groepsinterne vorderingen wegvallen tegen de daarmee corresponderende
schulden. Voor toepassing van artikel 13, tiende lid, Wet Vpb 1969 worden echter al-
leen de vorderingen meegewogen bij de beleggingstoets. Om de behandeling van
deze vorderingen te verduidelijken. heeft de wetgever in het elfde lid bepaald dat
groepsvorderingen in beginsel als vrije belegging moeten worden aangemerkt. Op
deze hoofdregel zijn twee uitzonderingen geformuleerd. Ten eerste kunnen groeps-

vorderingen anders worden gekwalificeerd als zij worden gehouden door een li-
chaam dat voor minder dan 50% bestaat uit vrije beleggingen.41 Op dat moment
moet materieel worden getoetst welke functie deze vorderingen binnen het vermo-
gen vervullen. Worden de vorderingen aangehouden in het kader van de onderne-
mingsuitoefening, dan worden zij niet als vrije beleggingen aangemerkt. Bij de Ka-
merbehandeling is hierbij het verstrekken van leverancierskrediet als voorbeeld ge-
noemd.42 Dit hangt zo zeer met het drijven van een materiele onderneming samen
dat in een dergelijk geval geen sprake kan zijn van een belegging.

Concernfinancieringslichamen
De tweede uitzondering die de wetgever in het elfde lid heeft opgenomen hangt sa-
men met een principiele inbreuk op het karakter van de activatoets van artikel 13,
tiende lid, Wet Vpb 1969. Worden de groepsvorderingen gehouden door een actief
concernfinancieringslichaam, dan worden de vorderingen evenmin als een vrije be-
legging aangemerkt.

Deze uitzondering is een voortzetting van de regeling zoals die onder het oude arti-
kel 13. tweede lid, Wet Vpb 1969 gold. In beide regelingen is uitdrukkelijk bepaald
dat actieve concernfinancieringslichamen toegang krijgen tot de deelnemingsvrij-

stelling. In het verleden was daarvoor een wettelijke verbijzondering van de 'niet-
ter-beleggingseis' noodzakelijk. onder de nieuwe regelingisdaarvooreen inbreukop
de beleggingseis gemaakt. In de memorie van toelichting is hierover opgemerkt dat
'de grens tussen passief en actief financieren wordt voortgezet langs de lijnen van
het huidige artikel 2a van de uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting

40.    Kamerstukken 1 2006-2007.30 572, C, pagina 11.
41.    Kamerstukken // 2006-2007.30804, nr. 9, pagina 14 en herhaald in Kamerstukken / 2006-2007 30

572, E, pagina 3.
42. Hetgeen uitdrukkelijk is bevestigd gedurende de Kamerbehandeling zie Kamersrukken / 2006-

2007 30 572. C. pagina 13.
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1971'.43 Hiermee laatde regering op dit punt de activatoets los als bepalend element
voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Op grond van de regeling in de
uitvoeringsbeschikking is sprake van actieve financieringsactiviteiten indien aan de
volgende voorwaarden is voldaan:

-   Het lichaam houdt zich meerdan incidenteel bezig met het arrangeren en uitvoe-
ren van financiele transacties ten behoeve van tot het concern behorende licha-
men.

- Het lichaam beschikt ten minste over 20% feitelijk van derden aangetrokken
vreemd vermogen. Deze eis wordt gesteld om te voorkomen dat een lichaam dat
zich feitelijk bezig houdt met de allocatie van de eigen middelen van een concern
ook als een CFM-lichaam zou kunnen worden aangemerkt.44

-  Het CFM-lichaam mag niet meer dan 12 maanden achtereen overtollige liquide
middelen beheren indien deze meer dan 10% van het gestorte kapitaal bedraagt.

-   Het CFM-lichaam heeft een zelfstandig bestuur.
-   Het CFM-lichaam moet de fysieke karakteristieken hebben van een financierings-

maatschappij.

-   Het CFM-lichaarn regelt zijn transacties via eigen bankrekeningen.

Centraal bij deze eisen staat dat het CFM-lichaam activiteiten verricht die uitgaan bo-
ven het middellijk of onmiddellijk beleggen van vermogen of daarmee overeenko-
mende activiteiten. Van een concernfinancieringsvennootschap is alleen sprake als
de feitelijke activiteiten van de buitenlandse dochter grotendeels bestaan uit het fi-
nancieren van concernlichamen.45 De exacte invulling van dit materiele criterium is
in de praktijk alles behalve duidelijk.46 Daarbij spelen twee vragen: in hoeverre wijkt
concernfinanciering als activiteit af van beleggen en in hoeverre wijkt concernfinan-
ciering afvan houdsteractiviteiten.

Over de eerste vraag heeft de Hoge Raad op 21 oktober 2005 geoordeeld.47 Welis-
waar betrof het een geschil over het jaar 1996 toen de huidige regeling nog niet be-
stond.48 maar de materiele toetsing of de deelneming als belegging moet worden
aangemerkt. is onder het huidige regime onveranderd overgenomen. Het geschil be-

43.    Kamerstukken H 2005-2006,30 572, nr. 3 pagina 59.
44.    De staatssecretaris heeft deze 20%-eis gedurende de parlementaire behandeling afgezwakt door

een mogelijkheid tot tegenbewijs toe te staan indien aan alle andere eisen van de ministeriele re-
geling is voldaan en het om economische redenen aannemelijk is dat niet CFM-lichaam, maar de
concernonderdelen zelf in hun eigen vreemd vermogenbehoefte hebben voorzien. Kamersrukken

/ 1995-1996,24 696, nr. 52b, pagina 7. Voldoet het lichaam niet aan deze eis, dan wordt in het
tweede lid van artikel 2a Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 een alternatief
aangereikt.

45. Zie Kamerstukken // 1995-1996,24696. nr. 5. pagina 37 en Kamerstukken /1 1995-1996, 24696, nr.
8, pagina 20.

46. Blijkens Gerritsen 1999.
47.    Hoge Raad 21 oktober 2005, BNB 2006/126.
48. Het betrof een geschil over artikel 11, derde lid van de overgangsregeling vande wet van 13 de-

cember 1996, Stb. 1996,651.

144



De deelnemingsvrijstelling in internationaal perspectief 5.2.2

trof de kwalificatie van de activiteiten van een groepsfinancieringsmaatschappij die
in de Nederlandse Antillen was gevestigd. De activiteiten van deze deelneming be-
stonden uitsluitend uit het concernintern uitlenen van tot haar eigen vermogen be-
horende gelden. terwijl hieraan geen bijzondere risico's waren verbonden. De rech-
ter oordeelde dat de Antilliaanse vennootschap louter belegde. Met andere woor-
den: het lichaam verrichtte activiteiten die tot het normale vermogensbeheer beho-
ren. Deze grens wordt bij het uitlenen van gelden blijkens deze uitspraak alleen
overschreden als er bijzondere risico's aan het verstrekken van het kapitaal zijn ver-
bonden. De Hoge Raad heeft met het verwijzen naar bijzondere risico's een in de
praktijk lastig hanteerbaar criterium in het leven geroepen.49 Immers iedere beleg-
ging is in essentie risicovol, maar welk risico maakt het verstrekken van kapitaal nu
bedrijfsmatig? Naar alle waarschijnlijkheid wordt de grens van het normale vermo-
gensbeheer overschreden als het'belegde' vermogen tot het in de onderneming van
de debiteur direct werkzame vermogen is gaan behoren. Het in de materiele onder-
neming belegde vermogen kan in een dergelijk geval niet uit die onderneming wor-
den onttrokken zonder het going concern in gevaar te brengen. In een dergelijk geval
zal van beleggen geen sprake meer zijn. maar dient er eerder van investering te wor-
den gesproken. Analyseert men de toets van de Hoge Raad. dan moet dus op het ni-
veau van de concerndebiteur worden beoordeeld welke functie het door de financie-
ringsmaatschappij verstrekte vermogen vervult. Daarbij wordt dan bepaald of de
crediteur belegt of onderneemt. Een vergelijkbare toets is in het kader van artikel 28
Wet Vpb door de Hoge Raad in zijn arrest van 8 november 1989, BNB 1990/73 al eer-
der toegepast. In die concrete situatie was het verstrekte kapitaal echter zo nauw
met de materiele ondernemingsactiviteit verbonden dat niet meer van normaal ver-
mogensbeheer konden worden gesproken. Wellicht is dat een praktischere maatstaf
dan die door de Hoge Raad in het bovenstaande arrest van 21 oktober 2005, BNB
2006/126 is gehanteerd.

Tussenhoudsters
Echter. niet alleen de afbakening ten opzichte van het normale vermogensbeheer is
complex. Ook hetonderscheid tussen een concernfinancieringslichaam en een tussen-
houdster is problematisch. Objectiefgezien lijken beide soorten vennootschappen veel
op elkaar. Bij beide soorten vennootschappen bestaat de actiefzijde van de balans im-
mers voornamelijk uit financiele activa.50 Toepassen van een zuivere activatoets zoals
deze in artikel 13, tiende lid, Wet Vpb 1969 is omschreven, levert niet het gewenste on-
derscheid op. Door de introductie van het elfde lid van artikel 13 Wet Vpb 1969 heeft
de wetgever het belang van het onderscheid tussen financieringslichamen en houd-
stervennootschappen in belangrijke mate weten te verminderen. Als gevolg van deze
nuancering van de activatoets worden alle vermogensbestanddelen die aan actieve

49.  Zie in deze zin Hofland 2006, pagina 28. Maar zie eveneens Hoge Raad 8 december 2006, BNB
2007/83 inzake artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 (oud) waarde rechter eveneens het risicocri-
terium gebruikt bij de vraag of een handeling binnen het normale vermogensbeheer paste.

50.    De staatssecretaris is van mening dat de feitelijke activiteiten geen goed aanknopingspunt zijn
voorfunctie van dedochterin hetconcern, ook niet alsde activiteiten van dedochtergrotendeels
samenhangen met de financiering van concernlichamen. Kamersrukken // 1995-1996,24 696, nr.
8. pagina 21-22.
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concernfinancieringswerkzaamheden kunnen worden toegerekend bij de beoordeling
of een lichaam grotendeels uit vrije beleggingen bestaat, op grond van artikel 13, elfde

lid. Wet Vpb 1969 niet als beleggingen gezien. Voordelen uit actieve financieringsacti-
viteiten blijven derhalve voor de deelnemingsvrijstelling kwalificeren. Het gevolg van
deze uitzondering is dat de grotendeetstoets alleen bij passieve concernfinancieringsli-
chamen moet worden uitgevoerd. Bij deze toets wordt overigens niet alleen gekeken
naar de balansverhoudingen van het lichaam zelf. Op het moment dat het lichaam zelf
deelnemingen houdt, wordt de activatoets 'geconsolideerd' uitgevoerd. Door de gro-
tendeelstoets zowel onmiddellijk als middellijk uit te voeren, worden alleen de vrije

beleggingen van de deelnemingen direct toegerekend aan het vermeende beleggings-
lichaam.51 Blijkt na deze toerekening dat het lichaam voor minder dan de helft uit be-
leggingen bestaat, dan zullen de voordelen door deze actieve tussenhoudster waar-
schijnlijk vrijgesteld kunnen worden genoten.52 De twijfel of deze zienswijze wei juist
is, wordt veroorzaakt door de volgende opmerking bij de eerste nota van wijziging bij
het wetsvoorstel 'Werken aan winst': 53

'Wellicht ten ovenloede kan nog worden opgemerkt dat als een lichaam geen materitle on-
derneming druft maar alleen beleggingen houdt, alle beleggingen vrve beleggingen zijn.'

Zou men de lijn uit deze 'opmerking ten overvloede' consequent toepassen. dan
voegt de activatoets niets toe en is de kwalificatie als houdster of als beleggingsli-
chaam alleen afhankelijk van de activiteiten van de deelnemingen. Aangezien een
dergelijke uitleg niet past binnen de nieuwe invulling van de deelnemingsvrijstel-
ling, lijkt de verwijzing naar de vraag of het lichaam een materiele onderneming
drijft op zijn minst ongelukkig en zal deze uitleg de aanleiding kunnen zijn voor ju-
ridische procedures.54

Hetzelfde kan worden gezegd over het volgende antwoord van de Minister van Fi-
nancWn tijdens de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel 'Werken aan winst'. In
reactie op vragen over de praktische toepasbaarheid van de beleggingstoets en de
onderworpenheidseis stelde de minister dat: 55

'De onderworpenheidseis van 10% is het nieuwe element. Het niet-als-beleggingsvereiste
bestaat in de Jiscale prakti)'k al geruime tijd Wat de heer de Nerle nu schetst is dus geen
nieuwe complicatie die zich voordoet als gevolg van dit wetsvoorste/.'

51.    Bij nota van wijziging van het Belastingplan 2007 heefr de regering de consolidatieregeling van
artikel 13, elfde lid, Wet Vpb 1969 genuanceerd. Groepsleningen die door het te beoordelen
lichaam worden verstrekt aan haar deelnemingen worden in beginsel als vrije belegging aange-
merkt, tenzij de belastingplichtige aantoont datde kleindochternietgrotendeels uitbeleggingen
bestaat (een beleggingskleindochter) of een actieve concernfinancieringslichaam is. Deze toevoe-
ging dient slechts om de bewijslast wettelijk te regelen. Kamerstukken /1 2005-2006.30804, nr. 9.
pagina 13-15.

52.   Kamerstukken // 2005-2006,30 572, nr. 10, pagina 8.
53.    Kamerstukken H 2005-2006,30 572, nr. 9, pagina 14 en  15.
54. Vergelijk Strik 2006, pagina 1314.
55.   Kamerstukken U 2006-2007,30 572. nr. 13 pagina 43 (r.k.).
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Vervolgens werd de vraag gesteld of nietzal worden afgeweken van de huidige prak-
tijk. Op dat moment reageert de minister:

'Daarin is hiermee inmiddels ruime ervanng opgedaan. Dit is niet de grootste klacht van

het bednifs/even.'

Als de minister met dit antwoord heeft willen aangeven dat het huidige holdingbe-
leid onverkort gehandhaafd blijft. dan zou deze uitlating haaks staan op de uitleg die
de minister lijkt voor te staan over de reikwijdte van de nieuwe deelnemingsvereis-
ten in zijn brief aan de Vaste Kamercommissie.56 In dit stuk geeft de minister uit-
drukkelijk aan dat de niet-ter-beleggingseis van het oude artikel 13, tweede lid, Wet
Vpb 1969 en de beleggingstoets van het huidige artikel 13, tiende lid. Wet Vpb 1969
van een andere orde zijn. Met enige welwillendheid kan men dit standpunt beves-
tigd zien in de schriftelijke antwoorden van de minister naar aanleiding van vragen
gedurende de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.57 De
minister stelt hierin dat: 58

'Of een houdsteractiviteit als ondernemingsactiviteit kwalificeert moet aan de hand van
de concrete omstandigheden worden beoordeeld. /n dit verband kan worden opgemerkt
dat bestaande jurisprudentie (zoa/s HR 7 november  1973, BNB 1974/2) op ditpunt een rol
kan spelen. De resolutie van 15 oktober 1974, BNB 1975/11, is voor de toepassing van de

bezittingentoets niet van belang. Deze resolutie ziet namelijk op toepassing van de bij de
Wet werken aan winst ah:eschafte niet als beleggingseis.'

Gezien het technische karakter van deze uitlatingen ben ik geneigd meer belang te
hechten aan de schriftelijke antwoorden van de minister, maar eenduidig is de par-
lementaire behandeling van de deelnemingsproblematiek op dit punt niet. Onduide-
lijk blij ft of de rechter in het geval van een holding die niet voldoet aan de beleg-
gingstoets van artikel 13. elfde lid, Wet Vpb, maar weI een concernfunctie vervult, de
opmerkingen van de minister niet als een toezegging zou kunnen uitleggen.59

5.2.3       Evatuatie van het bestaande beteggingsbegrip

In de wet'Werken aan winst' maakt de wetgever een onderscheid tussen deelne-
mingsvoordelen waarvoor een vrijstelling geldt en waarvoor een belastingverreke-
ning wordt toegestaan. Om deze klassen af te bakenen, leek de regering in eerste in-

56.   Kamerstukken H 2005-2006,30 572, nr. 10, pagina 7 en 8.
57.    Opmerkelijk is dat het wetsvoorstel ten tijde van dit antwoord reeds door de gehele Staten Gene-

raal was goedgekeurd.
58.    Kamerstukken / 2006-2007.30 572. F. pagina 3.
59.   Het feit dat de minister in zijn antwoord aan de Eerste Kamer het belang van de resolutie BNB

1975/11 ontkent, doetdaar niet aan af. De redenering waaropde ontkenning rust. is namelijk op

zijn minst wonderlijk te noemen aangezien zowel het arrest BNB 1974/2 als de resolutie BNB

1975/11 beide zagen op de afgeschafte niet-ter-beleggingseis.
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stantie te kiezen voor een zuivere activatoets. Bij een derge'Uke activatoets blukt uit
de balans van de deelneming of deze voor meer dan 50% uit vrije beleggingen be-
staat. Wordt verder vastgesteld dat de deelneming feitelijk laagbelast wordt, dan
worden de voordelen uit deze laagbelaste beleggingsdochter niet langer vrijgesteld,
maar heeft het ontvangende lichaam recht op een taxcredit.

Gedurende de parlementaire behandeling is deze activatoets steeds verder uitge-
werkt en genuanceerd. Op dit moment valt de activatoets in drie deeltoetsen uiteen.

In de eerste plaats toetst men of de deelneming voor meer dan de helft bestaat uit
vrije beleggingen anders dan vastgoed. Wordt dit bevestigend beantwoord, dan
wordt onderzocht of de beleggingsvennootschap als een actieve concernfinancie-
ringsvennootschap kan worden gekwalificeerd. Is dat het geval dan vallen de voor-
delen onder de deelnemingsvrijstelling. Is de beleggingsdochter echter ook geen ac-
tief concernfinancieringslichaam. dan kan de vrijstelling alsnog gelden als het Ii-
chaam een actieve tussenhoudster is en groepsvorderingen aanhoudt in het kader
van deze werkzaamheden. Als een dergelijke tussenhoudster dan voor minder van
50% uit vrije beleggingen bestaan. dan worden de groepsvorderingen toegerekend
aan de houdsteractiviteiten en kunnen de vorderingen niet als vrije belegging wor-
den aangemerkt.60 Onder welke omstandigheden een tussenhoudsteractiviteit als
een ondernemingsactiviteit kan worden beoordeeld, dient volgens de minister ma-
terieel worden getoetst. Hoe deze toets in de praktijk moet worden uitgevoerd, is
niet duidelijk. De minister wil in geen geval aansluiten bij de invulling van het deel-
nemingsbegrip zoals dat is uitgewerkt in de resolutie van 15 oktober 1974, BNB
1975/11.61 Op grond van deze resolutie waren niet alleen de activiteiten op het ni-
veau van de dochter relevant. maar werd ook gekeken naar de activiteiten van de
tophoudster. Dat deze wijze van toetsen niet meer past bij de huidige beleggings-
toets van artikel 13, tiende lid. Wet Vpb 1969 onderschrij f ik volledig. Bij de beleg-
gingstoets zijn immers de activiteiten van zowel moeder als dochter irrelevant.

5.2.4 Aanbevelingen

Overziet men de invloed van het beleggingsinstellingenregime op de deelnemings-
vrijstelling, dan blijken beide regelingen in abstracte zin nog steeds nauw met elkaar
verbonden zijn. De keuze voor een laagbelast beleggingsvehikel binnen de Neder-
landse vennootschapsbelasting levert in combinatie met de deelnemingsvrijstelling
een ruim palet aan ongewenste uit- en afstelmogelijkheden op. Om beide regimes
met elkaar in samenklank te brengen, is steeds gekozen voor een beperking van de
deelnemingsvrijstelling bij beleggingsdochters. Omdat de gekozen invulling van de
deelnemingsvrijstelling op dit punt te zeer op twee gedachten hinkt. is het op dit
moment niet duidelijk wanneer een belastingplichtige in een concreet geval te ma-

60.   In die zin Kamerstukken 1 2006-2007,30 572, F, pagina 3.
61.    Kamersrukken / 2006-2007,30 572, F, pagina 3.
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ken zal krijgen met een belastingverrekening.62 Een louter kwantitatieve toets was
in deze helderder geweest. Bovendien is het niet in te zien hoe de beleggingstoets en
onderworpenheidstoets op ieder moment in het jaar praktisch kunnen worden uit-
gevoerd.63 De ruime beoordelingsmarges waarover in dit kader wordt gesproken,
zullen in de regel problemen helpen voorkomen.64 Aan de andere kant zal juist door
die ruime beoordelingsmarges van een gelijke behandeling van vergelijkbare geval-
len geen sprake meer zijn. Vergelijkbare belastingplichtigen zullen immers in het
concrete geval anders worden behandeld. Het ontbreken van een systematische in-
vulling van de deelnemingsvrijstelling als geheel wreekt zich hier. Aangezien de
strijd tegen de grondslagerosie door het onderbrengen van mobiel kapitaal in laag-
belastende jurisdicties een internationaal probleem is, zou de Nederlandse wetgever
wellicht beter een keuze kunnen maken voor het invoeren van een generieke anti-
misbruikregeling. Hiermee zou de regering niet alleen de uitgangspunten van het
ongewenste gebruik van deelnemingsregeling in 66n keer kunnen vastleggen, maar
tevens zou zij de bonafide ondernemer weer als uitgangspunt van de regeling kun-
nen nemen. In de huidige regeling krijgt de aandeelhouder bij laagbelaste beleg-
gingsdochters te maken met een wettelijk misbruikvermoeden zonder dat daarbij
een mogelijkheid tot tegenbewijs bestaat.

Bij het formuleren van een dergelijke uniforme antimisbruikregeling zal overi-

gens rekening moeten worden gehouden met de geldende Europese kaders. In para-
graaf 5.5 zal nader op deze randvoorwaarden worden ingegaan.

62.   Met name in het geval van de kwalificatie van buitenlandse [ussenhoudsters zoals die zijn be-
sproken in § 5.2.3 is het wenselijk dat het ministerie met beleidsregels komt hoe de materiele on-

dernemingstoets waarover in het Kamersrukken 12006-2007,30572, F, pagina 3 wordtgesproken,
moet worden ingevuld. Het is wenselijk om deze norm ruim uit te leggen. In het geval de tussen-
houdsteractiviteit kan worden uitgelegd als het verlengstuk van de ondernemingsactiviteiten die
in het totale concern worden uitgevoerd, is er theoretisch niets in te brengen tegen het toepassen

van de deelnemingsvrijstelling. immers de voordelen komen niet voort uit beleggingsvermogen.
Een uitwerking van de beleggingstoets aan de hand van de verlengstukgedachte zal qua uirkomst
sterkdoen denken aan deconcernfunctietoets voor tophoudsters in resolutie BNB 1975/11. In het
kader van vestigingsplaatsproblematiek hoeft dat niet als negatief te worden ervaren. Het zou in

feite een natuurlijke voortzetting zijn van het huidige holdingbeleid, hetgeen volledig lijkt over-
een te stemmen met de opvatting van de minister. Zie Kamerstukken li 2006-2007,30 572. nr. 13

pagina 43.
63. Vergelijk Schmitz 2006. pagina 1161.

64.    Indicatief in dat kaderis hetantwoord van de ministerop de vraag hoede middellijke beleggings-
toets praktisch moet worden uitgevoerd: 'Onder normale omstandigheden hebben zowel belas-

tingplichtige als inspecteur op hoofdlijnen wei een indruk van de activiteiten die in het concern
plaatsvinden. Als bekend is dat een concern met name werkmaatschappijen omvatdie niet of
nauwelijks vrije beleggingen bezitten, heeft een redelijke wetstoepassing tot gevolg dat de in-

specteur niet zal verlangen dat een zeer gedetailleerde toerekeningsbalans moet worden ge-
maakt.' Kamersrukken / 2006-2007.30 572, F. pagina 2.
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5.3 Fictief rendement uit buitenlandse beleggingslichamen

5.3.1          Doel van de rege/ing en de strekking van het beleggingsbegrip

In § 4.2 is ingegaan op doel en functie van het regime voor fiscale beleggingsinstel-
lingen binnen ons belastingstelsel. Het belangrijkste doel van dit specifieke gunstre-
gime is om de nadelige gevolgen van het klassieke stelsel voor de kleine, particuliere
belegger weg te nemen.65 In de loop der tijd is dit uitgangspunt steeds consequenter
uitgewerkt. Net na de Tweede Wereldoorlog was het stimuleren van investeringen
zo belangrijk dat de wetgever weinig eisen stelde aan regelingen zoals die voor be-
leggingsinstellingen waren ingevoerd. Zo was het lange tijd mogelijk om door mid-
del van het fbi-regime de belastingheffing op concernniveau uit te stellen. Met de in-
voering van de Wet Vpb 1969 kwam een einde aan de mogelijkheden van de con-
cernbeleggingsinstelling. Ook andere mogelijkheden tot misbruik pakte de wetgever
aan. Zo maakte de wetgever het onaantrekkelijker voor aandeelhouders om zich aan
de werking van de uitdelingsverplichting te onttrekken door een belang aan te hou-
den in een buitenlandse beleggingsmaatschappij. Voor particuliere beleggers werd
deze regeling opgenomen in artikel 29a van de Wet IB 1964. Op grond van deze

steunregeling werd bij de aandeelhouders in buitenlandse beleggingsvennootschap-
pen jaarlijks een fictief rendement in aanmerking genomen.66

De regeling van dit forfaitaire rendement op buitenlandse beleggingslichamen is bij
de invoering van de Wet IB 2001 alleen voor aanmerkelijkbelanghouders blijven be-
staan. De invoering van box 3 maakte een regeling met een ruimere reikwijdte im-
mers overbodig. In de artikelen 4.13 en 4.14 Wet IB 2001 is de regeling opgenomen
die tot doel heeft aanmerkelijkbelanghouders te belasten voor een forfaitair rende-
ment op hun aanmerkelijk belang in buitenlandse beleggingslichamen. Deze aan-
merkelijkbelanghouders worden geacht jaarlijks in ieder geval een rendement van

65. Gedurendede Kamerbehandeling vande Wet Vpb 1969 isdiverse malen stilgestaan bij de inhoud
van het klassieke stelstel. Staatssecretaris Grapperhaus merkte over dit stelsel op: 'Het klassieke
stelsel brengt de heffing van de vennootschapsbelasting in geen enkel verband met de heffing van
de inkomstenbelasting bij aandeelhouders. Beide heffingen bestaan geheel zelfstandig naast el-
kaar. Het is aan dit stelsel eigen dat er geen verzachting wordt aangebracht in de druk die door
beide heffingen op de uitgedeelde winst wordt gelegd.' Zie Kamerstukken // 1970-1971.10955. nr.
2, pagina 18 (1.k). Van den Tempel legde de nadruk net iets anders door te stellen: 'De vennoot-
schapsbelasting en de synthetische (het gehele inkomen treffende) inkomstenbelasting van na-
tuurlijke personen staan los van elkaar. Het tarief van de vennootschapsbelasting is gelijk voor
ingehouden en uitgedeelde winst. De dividenden worden bij de aandeelhouders op gelijke voet
als ander inkomen in de inkomstenbelasting betrokken.' Kamerstukken U 1970-1971,10955,  Bij-
lage IV: Van den Tempel 'Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting in de Europese gemeen-
schappen' pagina 32 (1.k)

66.   Tijdens de parlementaire behandeling heeft men van regeringszijde overwogen in plaats van de
fictief rendementregeling de verkoopwinsten van de aandelen in de buitenlandse beleggingsli-
chamen te belasten. Kamerstukken n 1968-69 6000, nr. 22 pagina 14 (1.k). Uiteindelijk is hiervoor
niet gekozen. Overigens spreekt men van oudsher in dit kader niet overeen fictief maarovereen
forfaitair rendement.
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4% te hebben ontvangen.67 Dit forfaitaire rendement wordtop grond van artikel 4.13
Wet IB 2001 als reguliere opbrengst uit aanmerkelijk belang aangemerkt. Zou een
dergelijke regeling niet in de inkomstenbelasting zijn opgenomen, dan zou het voor
een aanmerkelijkbelanghouder aantrekkelijker zijn om zijn vermogen naar het bui-
tenland over te brengen.68 Over het in Nederland belegde vermogen zou hij namelijk
in beginsel zowel vennootschaps- als inkomstenbelasting zijn verschuldigd.69 Een

belegger wordt immers jaarlijks in box 3 forfaitair belast over de gemiddelde waarde
van zijn vermogen. Daarentegen geldt in box 2 nog onverkort het reele stelsel: een

aanmerkelijkbelanghouder wordt alleen belast als hij feitelijk inkomen heeft geno-
ten. Met de keuze voor een juist vormgegeven fonds in een belastingparadijs zou de
aanmerkelijkbelanghouder de belastingheffing over zijn aanmerkelijkbelangvoorde-
len onbeperkt kunnen uitstellen.70 Dit verschil in behandeling tussen een normale

belegger die in box 3 valt en een aanmerkelijkbelanghouder in een buitenlands be-
leggingslichaam vond de wetgever zo onwenselijk. dat de forfaitaire rendementsbe-
palingen in box 2 zijn gehandhaafd.71

5.3.2 Materi#le inhoud van het beleggingsbegrip

Met deze doelstelling in het achterhoofd heeft de wetgever bij de invoering van de
Wet IB 2001 de regeling van artikel 29a Wet 1964 in grote lijnen overgenomen. Het
gevolg hiervan is de complexe regeling van artikel 4.13 en 4.14 Wet IB 2001. in het on-
derstaande zal daarom eerst kort worden ingegaan op de vormgeving van de forfai-
taire rendementsheffing in box 2, alvorens de inhoud van het beleggingsbegrip aan
de orde wordt gesteld.

Omdat een forfaitaire benadering van het inkomen een inbreuk vormt op het reele
stelsel dat aan box 2 ten grondslag ligt, moest de wetgever het begrip reguliere voor-
deel uit aanmerkelijk belang zo uitbreiden dat de gewenste forfaitaire bijtelling in
het inkomensconcept van box 2 paste. Met dit doel is artikel 4.13 in de wet opgeno-
men. Aangezien de wetgever alleen belangen in buitenlandse beleggingslichamen
met deze botelling wil treffen. is de buitenlandse beleggingsvennootschap in artikel
4.13 Wet IB 2001 vervolgens omschreven als:

67.   Zijn de reele reguliere aanmerkelijkbelangvoordelen groter dan het forfaitaire voordeel dan
wordt het werkelijk genoten voordeel in box 2 belast.

68. Vergelijk D'Haens en Stevens 2006. pagina 728.
69.    Aangezien een belegger geen aanmerkelijk belang kan houden in een Nederlands fiscale beleg-

gingsinstelling op grond van artikel 28, eerste lid, Wet Vpb 1969 wordt hierbij aangenomen dat
het inkomen van de particulier als gevolg van het klassieke stelsel dubbel wordt belast. Dat dit

feitelijk niet het geval hoeft te zijn, bijvoorbeeld door met het zelfde beleggingsvermogen deel te
nemen in een groter beleggingsfonds, zodat men geen aanmerkelijk belang verkrijgt. is duidelijk.
Maar door de overgang van het vermogen naar box 3 behoort het vermogen wei jaarlijks tot de

grondslag van box 3.
70. Het funds zou dan de genoten voordelen niet moeten uitkeren om reguliere voordelen bij de aan-

deelhouder te voorkomen. Met de opmerking over een onbeperkte uitstelmogelijkheid wordt ge-

doeld op de mogelijkheid om de aanmerkelijkbelangclaim bij overlijden ex art 4.39 Wet IB 2001
door te schuiven naar de erflaters.

71.    In deze zin Kamerstukken U 1998-199926 727 nr. 3 pagina 204.
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'een niet in Nederland gevestigde vennootschap (..) waarvan de bezittingen grotendeels,
direct Ofindirect. bestaan uit beleggingen.'

Op het moment dat de belastingplichtige dus een aanmerkelijk belang houdt in een
buitenlandse vennootschap die voor meer dan 50% bestaat uit beleggingen, wordt hij
geconfronteerd met een forfaitair bepaald voordeel in box 2. De reikwijdte van arti-
kel 4.13 wordt begrensd door middel van de zogenaamde bezittingentoets. Deze toets
houdt in dat de rechtsgevolgen voor de aanmerkelijkbelanghouder in eerste instan-
tie worden bepaald aan de hand van de samenstelling van het vermogen van de bui-
tenlandse vennootschap. Vergelijkt men deze bezittingentoets met de regeling van
artikel 28 Wet Vpb 1969 dan zijn beide toetsen verschillend. Bij het fbi-regime wordt
de beleggingsactiviteit centraal gesteld, terwijl in box 2 lijkt te worden volstaan met
een activatoets.

Om te voorkomen dat het forfait een te grote reikwijdte zou krijgen, is de 50%-norm
op diverse manieren genuanceerd. Zo heeft de wetgever in het achtste lid van artikel
4.14 Wet IB 2001 een regeling opgenomen waardoor belangen in enkele soorten ven-
nootschappen buiten de regeling worden gehouden.72 In de eerste plaats blijft de
forfaitaire bijtelling achterwege bij belangen in buitenlandse, beursgenoteerde kre-
dietinstellingen, hypotheekbanken en verzekeringsmaatschappijen (achtste lid. on-
derdeel a). Dit geldt ook voor vennootschappen die in het land van vestiging zijn on-
derworpen aan een belasting naar inkomen of winst die naar Nederlandse maatsta-
ven redelijk is en naar Nederlandse maatstaven bezien minimaal 10% bedraagt (acht-
ste lid, onderdeel c). Bij de derde categorie van vennootschappen die buiten het
forfait blijven, zijn de activiteiten zodanig dat deze niet binnen de ratio van artikel
4.13 Wet IB 2001 thuishoren. De wet spreekt in artikel 4.14, achtste lid, onderdeel b.
Wet IB 2001 in dat kader van:

'Vennootschappen  waarvan defeitelijke werkzaamheden aanmerkelijk verschillen  van
beleggen of daarmee overeenkomende werkzaamheden.'

Als gevolg van deze beperking worden alleen belangen in vennootschappen waarvan
de bezittingen niet alleen grotendeels uit beleggingen bestaan, maar waarvan bo-
vendien vaststaat dat de feiteluke activiteiten bestaan uit beleggen of uit activiteiten
die in het spraakgebruik weliswaar niet direct als beleggen worden aangemerkt,
maar daar niet wezenlijk van verschillen, in box 2 belast.73 Men kan daarbij denken
aan een banktegoed dat wordt aanhouden door een vennootschap, terwijl dit ver-
mogen niet direct dienstbaar is aan de bedrijfsactiviteit van die vennootschap.74 Met
deze bepaling nuanceert de wetgever de bezittingentoets door middel van een aan-
vullende activiteitentoets.

72. Zie Kamerstukken U 1979-1980,15 516, nr. 11, pagina 30.
73. Zie Kamerstukken U 1979-1980,15 516. nr. 11, pagina 21.
74.    In de IB-sfeer zou men in dat kader spreken van permanent overtollig kasgeld.
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Om alleen de belangen in buitenlandse beleggingsvennootschappen te treffen.75

past de wetgever binnen concernverband de activiteitentoets eveneens toe op mid-

dellijk gehouden belangen. Houdt het buitenlandse lichaam dus een belang in een
niet-beleggingsdochter, dan geldt de waarde van dit belang ex artikel 4.14, vierde lid,
Wet IB 2001 niet als belegging voor de toepassing van de bezittingentest van artikel
4.13 Wet IB 2001. Bij een middellijk belang in een dochter waarvan de werkzaamhe-
den aanmerkelijk verschillen van beleggen of daarmee overeenkomende werkzaam-
heden worden de activa en passiva dus als het ware geconsolideerd bekeken bij de
toets of de bezittingen van de buitenlandse vennootschap voor meer dan 50% be-
staan uit beleggingen.

5.3.3 Evatuatie van het bestaande beleggingsbegrip

Samenvattend, valt het op dat de activiteitentoets van artikel 4.14, de bezittingentest
van artikel 4.13 niet alleen kwalitatief nuanceert door bepaalde soorten aandelen
buiten de reikwijdte van de forfaitaire bijtelling te houden, maar dat de vooropge-
stelde bezittingentest zonder de activiteitentoets niet valt uit te voeren. Betrekt men
dan tevens de consolidatie van het middellijk gehouden niet-beleggingsvermogen
uit artikel 4.14, vierde lid in de beschouwing, dan ontstaat de indruk dat de wetgever
een concentrisch-ogend toetsingsmodel in box 2 in het leven heeft geroepen waarin
de bezittingentoets niet zonder de activiteitentoets kan worden uitgevoerd en an-
dersom.76

Wat er ook zij van de complexiteit van de opzet van de regeling, in de praktijk heeft
de burger te maken met een dubbele beleggingstoets in artikel 4.13 en 4.14 Wet IB
2001. Ondanks het belang van het beleggingsbegrip voor zowel de bezittingentest
als de activiteitentoets voor de werking van het forfait. heeft de wetgever ervoor ge-
kozen om de invulling van het beleggingsbegrip aan de rechter over te laten. Dit

blijkt met zoveel woorden uit de parlementaire behandeling van de regeling uit
1970. Daar is bij de latere wetswijzigingen, waarbij artikel 29a Wet IB 1964 aanzien-

lijk is aangescherpt, onverkort aan vastgehouden. Bij al deze wetswijzigingen heeft
de Kamer aangedrongen op een definitie van het beleggingsbegrip. Van regeringszij-

de is dat verzoek telkenmale afgewezen. Het belangrijkste argument van de be-
windslieden was steeds het feit dat het onmogelijk is om het beleggingsbegrip exact

af te bakenen. Volgens Financien kan dat in een concreet geval het beste door een

75.    Het is de vraag in hoeverre dit onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse dochterven-

nootschappen in Europees perspectief houdbaar is.

76.    Bij het toepassen vanartiket 4.13 en 4.14 Wet 182001  is het stroomschema dat door Warner voor

artikel 29a Wet IB 1964 is ontwikkeld nog steeds zeer bruikbaar. Zie Warner 1994, pagina 1535.

Zie voor een scherpe kritiek op de vormgeving van de wettekst A-GVan den Berge in zijn conclu-

sie bij BNB 1997/72.
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rechter gebeuren. Zeker omdat van regeringszijde werd gevreesd dat iedere gekozen
invulling tot nieuwe vormen van planning zou gaan leiden.77

WeI wilde de wetgever duidelijk maken dat de etiketteringsnorm van artikel 2,
vijfde lid, Wet Vpb 1969 bij de bezittingentoets buiten beschouwing moet worden
gelaten. Het beleggingsbegrip in de bezittingentest moet dus volledig materieel
worden uitgelegd. Hierdoor worden alleen die vermogensbestanddelen die op geen
enkele wijze dienstbaar zijn aan een materiele onderneming als belegging aange-
merkt. Logischerwijze worden fabrieksgebouwen en machines niet als belegging
aangemerkt, omdat zij direct dienstbaar zijn aan de onderneming in enge zin.78
Maar ook handelsvorderingen gelden om die reden niet als belegging. Alle andere
banktegoeden en vorderingen kwali ficeren als gevolg van artikel 4.14, zesde lid, Wet
IB 2001. wei als belegging voor de bezittingentest. Voor vermogensbestanddelen
waarbij geen directe band met de bedrij fsactiviteiten bestaat, geldt in beginsel dat zij
als belegging zullen worden beschouwd. Banktegoeden en effecten die worden aan-
gehouden ter dekking van toekomstige verplichtingen hebben in die zin niet als be-
legging te gelden. Evenals bij de beleggingstoets in de deelnemingsvrijstelling wordt
de kwalificatie problematisch als het lichaam de opbrengsten op dit dekkingskapi-
taal herbelegt.79 De band met de bedrijfsvoering kan dan zo ver verwijderd zijn, dat
dan weI van beleggingsvermogen dient te worden gesproken.

Echter, niet alleen bij de bezittingentest van artikel 4.13 Wet IB 2001 is deze terug-
houdende houding van de regering duidelijk waar te nemen. Ook bij de invulling van
de activiteitentoets van artikel 4.14 Wet IB 2001 kiest het ministerie van Financien
bewust voor de open norm 'beleggen of daarmee overeenkomende werkzaamhe-
den'. De introductie van een open norm houdt een bepaalde mate van rechtsonze-
kerheid in, maar het lijkt erop dat men dit van regeringszijde uitstekend vindt passen

77. Geziendeervaring metdeoorspronkelijke regeling zoals deze totaan de wetswijziging van 1980
heeft bestaan, was deze angst niet ongegrond. In de oorspronkelijke wet had de wetgever het be-
leggingsbegrip namelijk wei voor een deel zel f ingevuld. Onder een beleggingslichaam verstond
de wetgever alleen buitenlandse vennootschappen waarvan het vermogen grotendeels bestond
uit beleggingen in effecten, vastgoed en hypothecaire schuldvorderingen. Alleen als men aan deze
wettelijke omschrijving voldeed, werd de aandeelhouder forfaitair in de heffing betrokken. Het
gevolg van deze specifieke invulling was dat met een simpele keuze voor andere beleggingsvor-
men, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van een lening aan een directeur-grootaandeelhouder,
het forfait kon worden ontgaan. Doel van de wetswijziging van 1980 was om dit misbruik tegen
te gaan. Men heeft destijds ervoorgekozen om de specifieke omschrijvingen uit de bezittingen-
test te laten vervallen. Nadien werd bij de afbakening van de regeling alleen nog gesproken over
'beleggingen'. Zie Kamerstukken H 1979-1980,15516, nr. 11, pagina 20.

78. Deze voorbeelden zijn gedurende de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel uitdrukke-
lijk genoemd. Zie Kamerstukken / 1979-1980,15 516, nr. 42e, pagina 4. Zie voor een frappante
overeenkomst tussen de gekozen voorbeelden eveneens de memorie van toelichting bij het wets-
voorstel Werkenaan winst'. Hierin kiest Financien ruim 25 jaarlater wederom voor vergelijkbare
eenvoudige voorbeelden bij aldaar voorgestelde activatoets in de deelnemingsvrijstelling. Zie Ka-
merstukken H 2005-2006,30 572, nr. 3, pagina 58.

79.    Zie voor een beschrijving van deze problematiek voor de deelnemingsvrijstelling § 5.2.2.
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bij het karakter van de regeling.80 Het heeft de schijn dat de regering uitgaat van de
premisse datdeze onzekerheid alleen ontstaatals de aanmerkelijkbelanghouder zel f
de grenzen opzoekt.81 In deze visie zal het onderscheid tussen beleggen en onderne-

men in een normale situatie niet tot problemen leiden. De onzekerheid die de forfai-
taire rendementsregeling in box 2 voor belastingplichtigen meebrengt. is volgens de
wetgever vanuit de ratio van de regeling volledig te rechtvaardigen.82 De proportio-
naliteit van de regeling kan worden verbeterd door een tegenbewijsregeling op te
nemen. Hierdoor zou een situatie ontstaan waarbij misbruik wordt tegengegaan
zonder dat de individuele belangen van de belastingplichtigen onnodig worden ge-
schonden.

In het kader van de forfaitaire rendementsregeling van box 2 kunnen de vragen of de
vermogensbestanddelen in de buitenlandse vennootschap voor meer dan de helft
uit beleggingen bestaan en of de vennootschap zich materieel gezien meer dan bij-
komstig bezig houdt met beleggen, alleen aan de hand van de relevante feiten en
omstandigheden van het concrete geval worden beantwoord. Dat het beleggingsbe-
grip ruim moet worden opgevat. past niet alleen bij de doelstelling van de regeling,
maar volgt impliciet uit de invulling van de activiteitentoets. In artikel 4.14, achtste
lid, Wet IB 2001 wordt immers niet alleen gesproken van beleggen. maar tevens van
alle daarmee overeenkomende werkzaamheden. Dat de staatssecretaris deze rege-
ling inderdaad ruim uit wenst te leggen blijkt uit het volgende citaat waarbij de be-
windsman het normale vermogensbeheer omschrijft als: 83

Yen activiteit waarbij de belegger probeert met behulp van diverse instrumenten een op-
timaa/ resultaat te behalen. Dat resulmat is opgebouwd uit rendementen en vermogens-

80.    Zie in dat kaderde opmerkingen van de Raad van State bij her oorspronkelijke wetsvoorstel voor
de Wet IB 2001, Kamerstukken // 1998-1999,26 727, A, pagina 76.

81. Zie Kamerstukken 11979-1980,15 516, nr. 426, pagina.13 waarin de staatssecretaris opmerktdat:
'Zodra (...) het grensgebied tussen beide begrippen wordt betreden, wordt het antwoord op de
vraag, ofvan de ene activiteit dan wei van deandere sprake isafhankelijk van de interpretatie van
de relevante feiten. Dit grensgebied wordt betreden bij aanwezigheid van vermogensbestandde-
len welke zich lenen voorbeleggingdoch welkeevenzeerbedrij fsmatigkunnen worden geexploi-
teerd. (...). De beantwoording vandie vraag kan dangeschieden aan de hand van dezelfde criteria
als die welke in ander verband zijn ontwikkeld.'

82.    Zie in dat kader het volgende citaat uit de parlementaire behandeling van wetswijziging in 1980
van artikel 29a Wet IB 1964: 'Onzekerheid over de vraag of aandelenpakketten van een buiten-
landse houdstermaatschappij een deelnemingof een belegging voor haar vormen, zal in hetalge-
meen niet bestaan. Hiervoor heb ikal gewezen op de informatiebronnen dieerzijn om zich opde
hoogte te stellen van de 'faits et gestes' van een vennootschap. Die onzekerheid zal in het alge-
meen evenmin bestaan voor aandelenpakketten van een besloten buitenlandse houdstermaat-

schappij. Dit soort maatschappijen plegen 'familie'-vennootschappen te zun. De functie van deze

vennootschappen isdeaandeelhoudersdaarvan bekend. Zou zich een verschil in beoordeling van
die functie tussen belanghebbende en de belastingadministratie voordoen dan kan belangheb-

bendezich wenden totdeadministratieve rechter.' Zie Kamerstukken /1 1979-1980,15516, nr. 11,

pagina 25.
83. Zie Kamerstukken U 1989-1990.20 701, nr. 6, pagina 10 en 11.

155



5.33 Hoofdstuk 5 / Met het regime beleggingsinstellingen samenhangende regelingen

groei Tot die instrumenten behoren het gebruik maken van opties. termijncontracten.ju-
tures, warrants e. d'

Met deze omschrijving wilde de wetgever voor de uitleg van de norm 'beleggen of
daarmee overeenkomende activiteiten' aansluiten bij de invulling van het begrip
normaal vermogensbeheer in bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling en het regime
voor fiscale beleggingsinstellingen.84

Deze analoge toepassing van het begrip normaal vermogensbeheer in diverse nor-
men wordt door de Hoge Raad in zijn arrest van 21 juni 1995, BNB 1997/72 voorzich-
tig overgenomen. In dit arrest legde de rechter de beleggingsnorm van artikel 29a
Wet IB 1964 (en artikel 4.14 Wet IB 2001) in eerste instantie teleologisch uit. Daarbij
constateerde de rechter dat de werkzaamheden van belanghebbende vanuit doel en
strekking van de regeling bezien, als met beleggen overeenkomende werkzaamhe-
den waren aan te merken. Alleen deze constatering zou de uitspraak hebben kunnen
dragen. Maar ter verdere onderbouwing van dit oordeel overwoog de Hoge Raad ver-
volgens. in beginsel ten overvloede. dat de activiteiten van het lichaam als zij door
een natuurlijke persoon waren uitgevoerd ook in de inkomstenbelasting onder het
normale vermogensbeheer hadden thuisgehoord. Met deze overweging lijkt de Hoge
Raad dus bij de kwalificatie van de activiteiten van een lichaam belang te hechten
aan het onderscheid tussen beleggen en ondernemen in de inkomstenbelasting. Ge-
zien de samenhang tussen artikel 29a Wet IB 1964 en artikel 28 Wet Vpb 1969, is
deze overweging enerzijds weI te begrijpen. Het is echter vreemd om een voor na-
tuurlijke personen ontwikkelde doctrine zonder meer naar lichamen te transpone-
ren. Daarvoor vervullen vennootschappen vaak specifiek vennootschappelijke func-
ties. Vooral in het kader van artikel 29a Wet IB 1964 lijkt een parallel tussen natuur-
lijke personen en lichamen niet evident. Artikel 29a Wet IB 1964 is immers inge-
voerd om in (potentiale) misbruiksituaties door de formele, juridische huls van de
buitenlandse beleggingsvennootschap heen te kijken. Om bij de toetsing van een
dergelijke norm de eigenheid van de vennootschap in essentie te miskennen. is niet
logisch. De parlementaire geschiedenis van artikel 29a wijst ook niet in deze rich-
ting.

Zo wilde de wetgever de invulling van het ondernemingsbegrip zoals die in het
kader van artikel 20, vij fde lid, Wet Vpb 1969 (oud) was ontwikkeld niet overnemen.
Volgens de staatssecretaris had de rechter het ondernemingsbegrip bij het tegen-
gaan van de handel in verlieslichamen zodanig opgerekt, dat iedere analoge toepas-
sing van deze norm bij artikel 29a diende te worden uitgesloten.85 Maar ook bij de
kwalificatie van houdster- en concernfinancieringsactiviteiten kan niet zonder meer
worden teruggegrepen op de algemene inhoud van het begrip normaal vermogens-
beheer.

84. Zie Kamerstukken / 1959-1960 6000, nr.  179, nr. 10, pagina 13-15.
85.    Met name de invulling van het ondernemingsbegrip die de Hoge Raad in zijn arrest van 23 mei

1979, BNB 1979/182, had gekozen, paste volgens de staatssecretaris niet binnen de ratio van ar-
tikel 29a Wet IB 1964. Zie Kamerstukken U 1979-1980.15 516, nr. 11. pagina 11.
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Bij houdsters was volgens de staatssecretaris in ieder geval geen sprake van beleg-
gen als de houdster zich bezig hield met de bedrijfsvoering van de deelneming.86 In

geval van een moeiende houdster werden de aandelen immers niet meer aangehou-
den met het enkele oogmerk om rendement te behalen. Het deelnemen in de activi-
teit van de dochter is in die situatie op de voorgrond komen te staan. Om diezelfde
reden werden ook tussenhoudsters die een wezenlijke functie in de zin van BNB
1975/11 vervulden. niet als beleggingsvennootschappen aangemerkt.87 Het oppot-
ten of doorgeven van ontvangen dividenden werd in het kader van artikel 29a Wet IB
1964 echter nietals het vervullen van een wezenlijke functie aangemerkt. In een der-
gelijk geval zou er zo weinig onderscheid met een beleggingsmaatschappij zijn dat
doorstroomvennootschappen hetzelfde als beleggingslichamen konden worden be-
handeld. De aandelenpakketten vormen dan voor een dergelijke holding beleggin-
gen in de zin van artikel 4.14 Wet IB 2001. De omvang van het aandelenbelang dat
door de passieve holding wordt gehouden, doet aan deze kwalificatie verder niet
meer af. Ook het houden van een 100%-deelneming kan in het kader van de activitei-
tentoets van artikel 4.14 als belegging hebben te gelden. Dit is een direct gevolg van
de materiale invulling van het beleggingsbegrip in deze bepaling. Deze materiale
toetsing gaat zo ver dat zelfs al vervult een holding een wezenlijke functie binnen
een concern de forfaitaire bijtelling in box 2 niet in alle gevallen buiten beschouwing
hoeft te blijven. In het geval dat een holding aandelen houdt in meerdere beleggings-
maatschappijen en niet meer is dan een'fund of funds', zal de holding weliswaar een
wezenlijke concernfunctie vervullen, maar zullen de activiteiten toch als beleggen
dienen te worden gekwalificeerd.88

Bij de toetsing van de activiteiten van concernfinancieringslichamen wordt dezel Me

redenering gevolgd. In beginsel worden concernfinancieringsactiviteiten niet als be-
leggen aangemerkt, omdat zij worden verricht ten behoeve van de werkmaatschap-
pijen van het concern.89 pot het lichaam de gelden slechts op en dienen de liquide
middelen niet meer ter financiering van werkmaatschappijen of dienen zij niet als
een soort overnamekas, dan kan in een gegeven geval niet meer van concernfinan-
ciering worden gesproken. maar zal er sprake zijn van beleggingsactiviteiten in de
zin van artikel 4.14 Wet IB 2001.90 Met name door de uitdrukkelijke gelijkstelling van
banktegoeden en schuldvorderingen met beleggingen in artikel 4.14. zesde lid, Wet
IB 2001 zal het tijdelijk aanhouden van overnamekassen door concernfinancierings-
maatschappijen aanleiding kunnen zijn tot ingewikkelde, zeer feitelijke discussies.91

86. Zie Kamerstukken H 1979-1980.15 516. nr. 5. pagina  19.

87. Zie Kamerstukken // 1979-1980,15 516. nr. 11, pagina 24.

88. In deze zin Kamerstukken // 1979-1980,15 516, nr. 11, pagina 26.
89.    In deze zin Kamerstukken U 1979-1980,15 516, nr. 5. pagina 19 en 20.
90. Zie KGmerstukken / 1979-1980,15 516, nr. 426, pagina  15 en 16.

91.    Daarbu kan men bijvoorbeeld denken aan de kwalificatie van een overnamekas. Zie voor een uit-
spraak waarin feitelijk tor beleggen wordr geconstateerd Hof 's-Gravenhage 6 maart 1990.V-N
1990, pagina 2719.
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De reikwijdte van artikel 4.13 en 4.14 Wet IB 2001 lijkt met de recente ontwikkelin-
gen in de Wet Vpb 1969 ruimer te worden. In het wetsvoorstel'Vrijgestelde en fiscale
beleggingsinstellingen' wordt door de regering de werkingssfeer van het forfait uit-
gebreid naar in Nederland vrijgestelde beleggingsinstellingen.92 Op het moment dat
een natuurlijke persoon een aanmerkelijk belang gaat houden in een vrijgestelde be-
leggingsinstelling. zal het voordeel forfaitair tegen het geldende aanmerkelijkbe-
langtarief worden belast.93

Opvallend is dat de wetgever in de vennootschapsbelasting een andere oplossing
voor het tegengaan van grondslagerosie heeft gekozen. In de verhouding tussen Ii-
chamen heeft hij gekozen voor de combinatie van een verrekeningstelsel en een ver-
plichte opwaardering van het aandelenbelang bij de holding. Deze regeling in de
vennootschapsbelasting voldoet hiermee aan de belangrijkste elementen van een
CFC-regeling.94 Door de aanmerkelijkbelanghouder slechts forfaitair te belasten vol-
gens artikel 4.13 Wet IB 2001. wordt voor natuurlijke personen strikt gezien geen
CFC-regeling ingevoerd.95 Deze verschillende behandeling van lichamen en aanmer-
kelijkbelanghouders komt mij weinig systematisch voor. In paragraaf 5.5 zal ik daar-
om voorstellen formuleren om de eenheid tussen de verschillende antimisbruik-
regelingen te vergroten.

5.3.4 Aanbevelingen

Ondanks het feit dat het beleggingsbegrip in artikel 4.13 en 4.14 Wet IB 2001 een
centrale rol speelt, heeft de wetgever er bewust voor gekozen om dit begrip niet
wettelijk te definieren. Daarmee heeft hij willen bereiken dat aanmerkelijkbelang-
houders hun beleggingen niet onderbrengen in buitenlandse beleggingslichamen,
maar in Nederland blijven aanhouden.96 Om te voorkomen dat te veel buitenlandse
belangen onder de reikwijdte van de regeling zouden komen te vallen, is de reikwijd-
te van de forfaitaire bijtelling in box 2 beperkt tot die beleggingsmaatschappijen, die
in de vestigingsstaat worden belast tegen een effectief tarief van minder dan  10%.
daar geen of nauwelijks activiteiten ontplooien en waarvan de bezittingen voor meer
dan 50% uit beleggingen bestaan. Belangen in banken, verzekeringsmaatschappijen
en hypotheekbanken worden door de wetgever buiten deze antimisbruikregeling
gehouden. Ook belangen in houdster- en concernfinancieringslichamen die een ree-
le functie binnen een concern vervullen, worden niet door de bijtelling getroffen.
Met ingang van 2007 zal de reikwijdte van de regeling worden uitgebreid en vallen

92. Zie Kamerstukken H 2005-2006, nr. 2, artikel 11. onderdelen B en C. Zie nader D'Haens en Stevens
2006. pagina 731.

93.   Hetgeen een ongemotiveerde afwijking is van het normale beleggingstarief in box 3.
94. Zie Arnold en Dibout, pagina 40. In deze zin Meussen 2002, pagina 261. vergelijk D'Haens en

Stevens 2006, pagina 730.
95.   Zie in deze Stefaner 2006, pagina 42, Peters kwalificeert artikel 4.13 en 4.14 Wet IB 2001 als 'CFC-

type'-bepalingen. Zie Peters 2004, pagina 437. Meussen kiest daarentegen voor een minder for-
meel juridischeuitlegen kwalificeert de forfaitaire bijtelling van artikel 4.13 en 4.14 Wet IB 2001
als een CFC-regeling. Zie Meussen 2002. pagina 261.

96.    Zie voor een analyse van de Europeesrechtelijke implicaties van deze doelstelling D'Haens en

Stevens 2006. pagina 729-731.
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De waarderingsnormen van artikel 130 Wet Vpb 1969 en artikel 28b Wet Vpb 1969 (oud) SA.1

ook binnenlandse belangen onder de werking van het forfait. Op dit moment is deze
forfaitaire heffing beperkt tot aanmerkelijk belangen in vrijgestelde beleggingsin-

stellingen ex artikel 6a Wet Vpb 1969. Gezien de complexiteit van de regeling van ar-
tikel 4.13 en 4.14 en het beleggingskarakter van dit aanmerkelijk belang. zou het on-

derbrengen van dergelijke beleggingsbelangen in box 3 een wenselijk alternatief
zijn.97 Zeker aangezien zodoende het tariefverschil tussen box 2 en box 3 niet tot evi-
dente fiscale arbitrage rondom de voorgestelde vrijgestelde beleggingsinstelling
hoeft te leiden.

Daarnaast lijkt de huidige bepaling artikel 4.14 Wet IB 2001 strijdig te zijn met de ju-
risprudentie van het HvJ EG. In paragraaf 5.5 wordt op de verhouding tussen de Ne-
derlandse wetgeving en het EG-recht ingegaan en zullen voorstellen worden gefor-
muleerd om de forfaitaire bijtelling in overeenstemming met het EG-recht te bren-

gen.

5.4 De waarderingsnormen van artikel 13a Wet Vpb 1969 en artikel 28b

Wet Vpb 1969 (oud)

5.4.1 Doet van de regelingen en de strekking van het beleggingsbegrip

Niet alleen in de inkomstenbelasting heeft de wetgever regelingen getroffen om be-
lastingvlucht tegen te gaan. Tot 1 januari 2007 vervulde artikel 28b (oud) Wet Vpb
1969 deze functie in de vennootschapsbelasting. Deze bepaling diende om misbruik
in concernverband van het nul-procent-tarief in internationaal perspectief te voor-
komen. Het doel van de regeling voor beleggingsinstellingen is om de gevolgen van
het klassieke stelsel voor particuliere aandeelhouders weg te nemen. Tot aan de

wetswijziging in 1990 was het echter mogelijk om in gelieerde verhoudingen een be-
lastinguitstel te creeren door gebruik te maken van een beleggingsinstelling. Ean van
de mogelijkheden daartoe was om verlieslijdende beleggingen aan een gelieerde fis-
cale beleggingsinstelling te verkopen. Dat had tot gevolg dat het belaste lichaam op
het moment van verkoop een verlies realiseerde, terwijl het belang bij de aandelen
indirect werd behouden. De beleggingsinstelling activeerde vervolgens de aandelen
tegen kostprijs op haar balans. Het bijzondere van deze constructie deed zich echter

pas voor op het moment dat de aandelen later in waarde zouden gaan stijgen. Deze
waardestijging bleef als gevolg van de faciliteit van artikel 28 Wet Vpb 1969 onbelast.
Bovendien kon de uitdelingsplicht worden omzeild door de boekwinsten aan een
herbeleggingsreserve te doteren.98 Om dit 'misbruik'99 tegen te gaan. wilde de wet-

97. Vergelijk D'Haens en Stevens 2006, pagina 735-736.
98.    In de memorie van toelichting werd daarnaast nog het volgende voorbeeld gegeven: 'De weg kan

ook omgekeerd worden bewandeld. Waardepapieren, waarvan de waarde stijgt (bij voorbeeld
obligaties bij dalende rente) en die in het bezit zijn van een concern-beleggingsinstelling worden

verkocht aan een onderdeel van het concern. Vermogenswinst blijft binnen de beleggingsinstel-
ling en kan onbelast worden opgenomen in de herbeleggingsreserve'. Zie Kamerstukken /1 1988-

1989,20701, nr. 3, pagina 8.
99. Dit soort misbruik werd als 'trading' aangemerkt. Zie Kamerstukken H 1989-1990,20 701. nr. 8,

pagina 5.
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gever voorkomen dat normaal belaste ondernemingen beleggingsinstellingen zou-
den kunnen beheersen en heeft hij aandeelhouderseisen in de wet opgenomen.100
Slechts 25% van de aandelen van een niet ter beurze genoteerde beleggingsinstelling
mag in handen zijn van normaal belaste lichamen.101 Voor beursgenoteerde fondsen
en beleggingsinstellingen met een Wft-vergunning is deze grens verhoogd tot
45%.102 Daarnaast heeft de wetgever de waarderingsnorm van artikel 28. vierde lid.
Wet Vpb 1969 (oud) geintroduceerd. Deze regeling hield in dat lichamen die een be-
lang van meer dan 25%103 in een beursgenoteerde beleggingsinstelling hielden deze
deelneming jaarlijks op de waarde in het economische verkeer dienden te waarde-
ren.104 Om te voorkomen dat alleen binnenlandse belangen met een dergelijke her-

105waardering te maken zouden krijgen, werd artikel 28b (oud) Wet Vpb ingevoerd.
Op grond van deze bepaling moesten ook belangen van meer dan 25% in buitenland-
se beleggingsmaatschappijen op de waarde in het economische verkeer worden ge-
waardeerd.

Met de invoering van de wet'Werken aan winst' is artikel 28b komen te vervallen. In
verband met de veranderingen in de deelnemingsvrijstelling heeft de regering de
herwaardering in een andere vorm weI terug laten komen. De herwaarderingsplicht
wordt onverkort in stand gelaten voor 25%-belangen in laagbelaste beleggingsdoch-
ters die uitsluitend of bijna uitsluitend uit beleggingen bestaan. Met deze in artikel
13a Wet Vpb 1969 neergelegde regeling wil de regering het oppotten van winsten in
zuivere beleggingsdochters ontmoedigen. Anders dan het geval is bij artikel 28b Wet
Vpb 1969 (oud), wordt in deze nieuwe bepaling geen onderscheid meer gemaakt
naar de vestigingplaats van de deelneming en is de regeling wetssystematisch losge-
koppeld van het Nederlandse fbi-regime. In de nieuwe regeling worden alle belan-
gen van meer dan 25% in laagbelaste dochtervennootschappen die uitsluitend of na-
genoeg uitsluitend, onmiddellijk of middellijk bestaan uit vrije beleggingen getrof-
fen door deze herwaarderingsplicht.

100. Zie in deze zin de memorie van antwoord. Kamerstukken U 1988-1989.20 701, nr. 6. pagina 15.
Let wei in de verdere behandeling van het voorstel heeft de staatssecretaris uitdrukkelijk aange-
geven dat de faciliteit weI open moest staan voor beleggingen van ondernemingen. De staatsse-
cretaris wilde dus voorkomen dat ondernemingen niet konden beleggen via een
beleggingsinstelling, mits zij een ander oogmerk hadden dan het oppotten van vermogenswin-
sten in het gefacilieerde lichaam. Kamersrukken / 1989-1990,20 701, nr. 78d, pagina 6.

101. Artikel 28, tweede lid, onderdeel c, Wet Vpb 1969.
102. Voor beursgenoteerde fondsen is een dergelijke beperking niet evident. alleen de wetgever heeft

met deze aanvullende eis ingespeeld op het anticiperende gedrag van enkele (vier) verzekerings-
maatschappijen die hun concern beleggingsmaatschappijen naar de beurs brachten om de voor-
gestelde regels m.b.t. de niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen te ontgaan. Zie hierover
Kamerstukken / 1989-1990,20 701, nr.78b, pagina 6, en Kamerstukken // 1989-1990, 20 701, nr. 9,
pagina 1 en 2.

103. Al dan niet tezamen met een verbonden lichaam.
104. Zie nader Van der Loo, pagina 349.
105. Kamerstukken // 1989-1990,20 701, nr. 13, pagina 1 en verwerkt in hetgewuzigd voorstel van wet

Kamerstukken / 1989-1990, 20 701, nr. 78, pagina 3.
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5.4.2 Materifle inhoud van het beleggingsbegrip

In artikel 28b (oud) Wet Vpb 1969 heeft de wetgever oorspronkelijk voor een mate-
rifle invulling van het beleggingsbegrip gekozen. Als buitenlands beleggingslichaam
werd aangemerkt lichamen waarvan de bezittingen uitsluitend of nagenoeg uitslui-
tend. onmiddellijk of middellijk bestaan uit beleggingen - daaronder begrepen be-

zittingen die worden aangewend voor financieringsactiviteiten als bedoeld in artikel
13, tweede lid. laatste volzin. die niet kunnen worden aangemerkt als actieve finan-
cieringsactiviteiten. Met deze ruime materiele invulling van het beleggingsbegrip

hoopte de wetgever kwalificatieproblemen te voorkomen. Tijdens de parlementaire
behandeling van deze bepaling gaf de staatssecretaris in eerste instantie aan dat on-
der het begrip beleggen in de zin van artikel 28b (oud) Wet Vpb 1969 hetzelfde zou
moeten worden verstaan als ten aanzien van artikel 29a Wet IB 1964.106 Dit had tot

gevolg dat het beleggingsbegrip van artikel 28b (oud) Wet Vpb 1969 ruimer was. dan
het beleggingsbegrip van artikel 28 Wet Vpb 1969. Door de materiele omschrijving
van de beleggingsactiviteiten kon het dus zo zijn dat activiteiten die in Nederland
niet als beleggen zouden kwalificeren wei onderde antimisbruikbepaling van artikel
28b (oud) Wet Vpb 1969 vielen.107 Dat de regering dit autonome beleggingsbegrip

bewust op deze wijze heeft geformuleerd, blijkt wei uit het volgende antwoord van
de staatssecretaris: 108

'Een buitenlandse vet'zekeringsmaatschappij. waann een in Nederland vennootschapsbe-
lastingplichtig lichaam een belang heeft van 25% of meer, wordt bestreken door de be-

doelde bepating (HtN. artikel 28b Wet Vpb 1969) indien de bezittingen van die verzeke-
ringsmaatschappij uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan mt beleggingen.'

Hiermee week de bewindsman dus niet alleen af van het beleggingsbegrip van arti-
kel 28 Wet Vpb 1969, maar neemt de regering eveneens afstand van het beleggings-
begrip van artikel 29a Wet IB 1964.109 Dat deze ruime uitleg van artikel 28b een be-
wuste keuze is geweest, blijkt weI uit het feit dat de regering bij de invoering van ar-
tikel 28b (oud) Wet Vpb 1969 had ingecalculeerd dat deze regeling eventuele nega-
tieve gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven met zich zou brengen.110 De

106. Kamerstukken 1 1989-1990,20 701, nr. 78b, pagina 16.
107.  Bij de invoering van artikel 29a Wet IB 1964 merktede staatssecretaris hier het volgendeoverop:

'De vraag van deze leden of het begrip beleggen in de zin van artikel 28 van de Wet op de ven-

nootschapsbela sting 1969 dezelfde betekenis heeftals in artikel 29a vande Wetopde inkomsten-

belasting 1964 wil ik bevestigend beantwoorden. Wellicht ten overvloede wil ik erop wijzen dat
in artikel 29a van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordtgesproken van "beleggen of daar-

mee overeenkomende werkzaamheden", terwijl in artikel 28 van de Wet op de vennootschaps-
belasting 1969 alleen sprake is van "beleggen". De activiteiten die onder de werking van artikel
29a worden gerangschikt, zullen dus meer kunnen omvatten dan de activiteiten die onder de

werking van artikel 28 vallen.' Kamersrukken // 1988-1989,20 701, nr. 6, pagina 10.
108. Kamerstukken / 1989-1990,20 701, nr. 78b, pagina 12.
109. In artikel 29a Wet IB 1964 waren verzekeringsmaatschappijen uitdrukkelijk uitgesloten.
110. Zoals blijktuitdeantwoorden van de staatssecretaris ten aanzien vande verplichteopwaardering

van belangen in buitenlandse groepsbeleggingsmaatschappijen en financieringsmaatschappijen.
Kamerstukken / 1989-1990,20 701, nr. 78b, pagina 18.
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gevolgen voor het bedrij fsleven bleken in de praktijk echter mee te vallen, omdat be-
langen in materiele ondernemingen niet door deze opwaardering werden getroffen.
Voor deze belangen gold immers de deelnemingsvrijstelling. Alleen bij belangen die
als belegging werden gehouden. zou de opwaardering belast plaatsvinden.

Ondanks het feit dat de wetgever wilde bereiken dat artikel 28b (oud) Wet Vpb 1969
een ruime ratio had, wilde hij nietdat holdingvennootschappen onder het bereik van
deze antimisbruikbepaling kwamen te vallen. Voor de invulling van het begrip houd-
stervennootschap sloot de staatssecretaris aan bij het beleid rondom de deelne-
mingsvrostelling.ill Door aan te sluiten bij resolutie BNB 1975/11 werden belangen
in buitenlandse lichamen die een wezenlijkeconcernfunctie vervulden buiten deop-
waarderingsverplichting gehouden.112

Dat de beleggingsbegrippen in artikel 28 en artikel 28b (oud) Wet Vpb 1969 inder-
daad afwijkend werden uitgelegd. valt af te leiden uit het arrest van Hoge Raad 17
maart 1999. BNB 1999/325.

In het arrest betrof het de vraag ofeen 100% deelneming in een Arubaanse nv on-
der de reikwijdte van artikel 28b (oud) Wet Vpb 1969 viel, of datde deelnemingsvrij-
stelling van toepassing was. De Arubaanse nv had als statutaire doelstelling het fi-
nancieren van de in Nederland gevestigde concerndochters, die samen een fiscale
eenheid vormden. De aandelen in de Arubaanse financieringsvennootschap waren
volgestort door middel van een vordering op de Nederlandse tussenhoudster. Deze
vordering was ontstaan door het teruglenen van een dividenduitkering door de Ne-
derlandse tussenhoudster. De overwegingen van de Hoge Raad in deze zaak zijn erg
summier. De Hoge Raad overwoog terzake van de activiteiten van de Arubaanse nv
het volgende:

'Het Hof heeft geoordeeld:  dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat met
de oprichting van J NV (de Arubaanse .Anancieringsvennootschap: HIN) en de volstorting

van haaraandelen met devorderingenigbedriifsbelang was gemoeid, (...),datvan enige
andere activiteit van J NV ten behoeve van hetA-concern (de Nederlandsefiscale eenheid:

HtN) niet is gebleken: (...) Deze oordelenzijnvan feitelijke aardennietonbegrijpe/(ik zo-

dat zij in cassatie niet met vrucht kunnen worden bestreden. Genoemde oordelen dwin-
gen tot degevolgtrekking dat belanghebbende in het onderhavigejaar de aandelen inJNV
als belegging hield.'

Hiermee lijkt de Hoge Raad voor de beantwoording van de vraag of artikel 28b (oud)
Vpb 1969 moest worden toegepast. inderdaad niet alleen naar de activiteiten van het
lichaam zelf te kijken. De Hoge Raad toetste namelijk tevens (zij het summier) de

111. Kamersrukken 1 1989-1990, 20701, nr. 78b, pagina 17.
112. Deze wijze van beperken van de regeling getuigde weliswaar van pragmarisme, maar systema-

tisch lag hetgeenszins voorde hand omde fbi-regelingopdeze wijze af te bakenen. Voorde vraag
ofeen lichaamonderartikel 28 Wet Vpb kan vallen, wordt immers inde regel alleen naardeeigen
activiteiten 'gekeken': concernactiviteiten zijn derhalve irrelevant. Zoals is bevestigd in het
Besluit van 23 januari 2004, BNB 2004/135
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functie van het lichaam binnen het gehele concern. De gevolgtrekking van de rechter
dat de Arubaanse vennootschap zich geheel of nagenoeg geheel bezig hield met be-
leggen aangezien het lichaam geen concernfunctie vervulde, is naar mijn mening
weinig gelukkig geformuleerd. Het oorzakelijke verband dat de Hoge Raad in deze
overweging legt tussen de ontbrekende concernfunctie en het feit dat sprake is van
een beleggingslichaam, wordt niet nader gemotiveerd. Met het aannemen van deze
samenhang maakt de rechter naar mijn mening impliciet het onderscheid tussen het
hebben van een financieel belang bU of het houden van een belong in een andere ven-
nootschap. Het feitdatde Arubaanse vennootschap een (door het hof als zakelijk be-
oordeelde) 'fee' ontving voor haar aanzienlijke managementactiviteiten, wijst weI in
de richting van het houden van 'een belang in' de Nederlandse concerndochters.

Dat concernverhoudingen het beleggingsvraagstuk in het kader van artikel 28b
(oud) Wet Vpb 1969 compliceerden, bleek verder uit het Besluit van 23 januari 2004,
BNB 2004/135. In dit besluit gaf de staatssecretaris aan dat hij in binnenlandse ver-
houdingen bij de toetsing van de activiteiten van een financieringsmaatschappij al-
leen naar de activiteiten van het lichaam zelf wenste te kijken. Bij het toepassen van
een concerntoets zou dit oordeel namelijk weI eens anders kunnen komen te luiden.
Het had dus op de weg van de Hoge Raad gelegen om de grenzen aan de beleggings-
norm van artikel 28b (oud) Wet Vpb 1969 scherper te stellen. De Hoge Raad lijkt in
deze casus uitdrukkelijk te hebben gekozen voor een wenselijke oplossing die past
binnen het systeem. De motivering van het oordeel in de concrete casus heeft hier
naar mijn mening onder geleden.113

Per 1 januari 2007 is artikel 28b (oud) als zodanig komen te vervallen.114 Daarente-
gen blijft de herwaarderingsplicht in stand voor 25%-belangen in laagbelaste deelne-
mingen die voor minimaal 90% uit beleggingen bestaan. Met artikel 13a Wet Vpb
1969 wil de regering het oppotten van winsten in zuivere beleggingsdochters ont-
moedigen. Anders dan het geval was bij artikel 28b (oud) Wet Vpb 1969, wordt in
deze nieuwe bepaling echter geen onderscheid meer gemaakt naar de vestiging-
plaats van de deelneming en is de regeling systematisch losgekoppeld van het Ne-
derlandse fbi-regime. In de voorgestelde regeling worden alle belangen in laagbelas-
te dochtervennootschappen getroffen door deze herwaarderingsplicht.

5.4.3 Evatuatie van /let bestaande beleggingsbegrip

De vormgeving en reikwijdte van het nieuwe artikel 13a Wet Vpb 1969 wijken sterk
af van de bestaande regeling van artikel 28b (oud) Wet Vpb 1969. In de eerste plaats
is de herwaarderingalleen nog maar afhankelijk van de vraagof de deelneming voor
90% of meer uit beleggingen bestaat. Verder wordt een eventuele concernfunctie van
de deelneming nog maar beperkt meegewogen. Volgens de bedoeling van de wetge-
ver zal alleen nog maar naar het middellijke vermogen van de dochtervennootschap

113.  Zie  i n deze zin ook Daniels in zijn annotatie bij BNB 1999/325.
114. Waarschijnlijk omdat deze regeling strijdig is met het Europese recht. Zie daarover nader Meus-

sen 2002. pagina 270 en Wattel in zijn annotatie bij HvJ 26 oktober 1999. C-294/97 (Eurowings)

BNB 2001/394.
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worden gekeken bij de toetsing of sprake is van een laagbelaste beleggingsdochter.
Door deze wijzigingen kunnen andere vennootschappen in aanraking gaan komen
met de herwaarderingsverplichting dan dat onder de werking van artikel 28b Wet
Vpb 1969 (oud) het geval was. Het is immers denkbaardat een lichaam dat zich bezig
houdt met beleggen en daarmee overeenkomende werkzaamheden niet voor 90%
uit beleggingen bestaat. Een belang in een dergelijk lichaam zal dus vanaf 1 januari
2007 niet meer jaarlijks hoeven te worden opgewaardeerd. Echter door het gelijk-
stellen van alle belangen van minder dan 5% met beleggingen kan het zo zijn dat de
nodige aandelenbelangen in re8le tussenhoudsters vanaf 1 januari 2007 jaarlijks
dienen te worden opgewaardeerd, daar waar dat in het verleden niet het geval was.

Op dit moment lijkt het belang van een activiteitentoets in artikel 13a minder zwaar
te gaan wegen dan bij de vervallen opwaarderingsregeling van artikel 28b Wet Vpb
1969 (oud) het geval was. Hierdoor werkt artikel 13a ruwer dan het oude artikel 28b
Wet Vpb 1969 (oud). De samenstelling van het vermogen zal in de regel weliswaar in
overeenstemming zijn met het karakter van een vennootschap, maar zonder de mo-
gelijkheid voor de belastingplichtige om aan te tonen dat een aandelenbelang geen
belegging vormt, kan men twijfelen aan de proportionaliteit van deze regeling. Uit
de parlementaire behandeling komt niet duidelijk naar voren of de regering deze
wijziging van de huidige regeling van artikel 28b Wet Vpb 1969 (oud) zo heeft be-
oogd, maar op basis van de tekst van artikel 13a ligt geen andere conclusie voor de
hand.

5.4.4 Aanbeve/ingen

Evenals bij de aanbevelingen bij de regelingen van artikel 4.13 en 4.14 Wet IB 2001
(zie § 5.3.4) wordt uit de analyse van het beleggingsbegrip van artikel 13a Wet Vpb
1969 duidelijk dat een eenduidige visie op het omgaan met de internationale belas-
tingconcurrentie in de Nederlandse wetgeving ontbreekt. In de inkomsten- en de
vennootschapsbelasting worden op ad hoc-basis oplossingen geformuleerd die alle-
maal hetzelfde fenomeen (belastingvlucht) willen tegengaan, maar anders zijn
vormgegeven. Tot 1 januari 2007 was artikel 28b (oud) Wet Vpb 1969 hiervan een
duidelijk voorbeeld. Ondanks het feit dat de regering met artikel 28, vierde lid, en ar-
tikel 28b (oud) Wet Vpb 1969 hetzelfde misbruik beoogde tegen te gaan, was de wer-
kingssfeer van beide regelingen verschillend vormgegeven. Bovendien week de in-
vulling van het beleggingsbegrip van artikel 28b (oud) Wet Vpb 1969 ook nog eens af
van die van artikel 4.13 en 4.14 Wet IB 2001, terwijl ook deze antimisbruikregels in de
inkomstenbelasting zien op het tegengaan van misbruik met beleggingsvennoot-
schappen in het buitenland. ik stel daarom voor orn de regelingen tegen grondslag-
erosie te stroomlijnen en te systematiseren. De wetgever hiervoor aanknopingspun-
ten kunnen vinden in de internationale discussie rondom CFC-regels. Zie hierover
nader § 5.5.
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5.5 Aanbevelingen ten aanzien van de vormgeving van regelingen tegen

internationale belastingerosie

Op het moment dat de Nederlandse wetgever besluit de regelingen die de interna-
tionale belastingerosie beogen tegen te gaan te stroomlijnen. moet aandacht worden
besteed aan de internationale- en Europeesrechtelijke kaders. Kern van deze anti-
misbruikregelingen is namelijk de internationale mobiliteit van kapitaal te beper-
ken. Het is duidelijk dat dergelijke bepalingen in essentie strijdig zijn met de uit-
gangspunten van 6tn interne markt. Nederland is overigens niet het enige land dat
de belastingerosie wenst tegen te gaan. Vele andere Europese landen kennen ditzelf-
de probleem. De meeste staten hebben in de loop van de laatste decennia ervoor ge-
kozen om een vorm van CFC-wetgeving in te voeren. 115

Kenmerkend voor CFC-wetgeving is dat de aandeelhouder wordt geacht een voor-
deel te genieten uit zijn belang in de vennootschap dat in een laagbelastend land is

gevestigd. In de Nederlandse regeling wordt daartoe een voordeel bij de aandeelhou-

der gefingeerd. Bij de aanmerkelijkbelanghouder geschiedt dat in de vorm van het
constateren van een fictief ab-voordeel en bij een lichaam wordt de deelneming op-
gewaardeerd. Een andere methode die weI wordt gebruikt is om het belang in de
laagbelaste vennootschap transparant te behandelen. Ook hierdoor creeertde woon-
staat op het niveau van de aandeelhouder een additionele heffingsmogelijkheid. In
hoeverre het verleggen van de heffingsbevoegdheid naar de woonstaat van de aan-
deelhouder binnen de mogelijkheden van de woonstaat valt, is internationaal om-
streden. Het Franse Conseil d'Etat oordeelde in 2002 dat een dergelijke verlegging 116

in strijd was met het Franse-Zwitserse belastingverdrag.117 terwijl de Finse rechter in

hetzelfde jaar een dergelijke uitbreiding van heffingsbevoegdheden weI in overeen-
stemming met het verdragsrecht oordeelde.118 Gezien de principieel terughoudende
houding van Nederland ten opzichte van CFC-wetgeving.119 zal de rechter de wer-

king van artikel 4.14 Wet IB 2001 en artikel 13a Wet Vpb 1969 naar verwachting kri-

115.  Voor een beschrijving van de meeste van deze systemen zie Stefaner 2006.

116. Zie voor een korte beschrijving van het Franse CFC-systeem Schonfeld 2004, pagina 567-573 en
S[efaner 2006, pagina 27-31.

117. Conseil d'Etat 28 juni 2002. SA Schneider Electric no 232276, als besproken in Kabbaj en

Raingaerd de la Bletitre, pagina 242-244.
118. Zie nader Lang 2004. pagina 29-30. Zie voor een korte beschrijving van het Finse CFC-systeem

Sch6nfeld 2004. pagina 561-566 en Stefaner 2006. pagina 24-27.
119. Zie voor de Nederlandse positie ten opzichte van CFC-wetgving § 27.7 OESO-commentaar op ar-

tikel 1 OESO-modelverdrag 2005 die als volgt is geformuleerd: 'The Netherlands does not adhere

to the statements in the Commentaries that as a general rule domestic anti-avoidance rules and
controlled foreign companies provisions do not conflict with the provisions of tax conventions.
The compatibility of such rulesand provisions with tax treaties is. among other things. dependent
on the natureand wording of the specific provision, the wordingand purpose of the relevant trea-
ty provision and the relationship between domestic and international law in a country. Since tax

conventions are not meant to facilitate the improperuse thereof, the application of national rules

and provisions may be justified in specific cases of abuse or clearly unintended use. In such situ-
ations the application of domestic measures has to respect the principle of proportionality and
should not go beyond what is necessary to prevent the abuse or the clearly unintended use.'
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tisch benaderen. In het bijzonder de waarderingsverplichting van artikel 13a Wet
Vpb 1969 lijkt in dat kader in strijd te zijn met de internationale winstallocatieregels
van artikel 7 OECD MC.120 Nederland heeft immers alleen een heffingsrecht met be-
trekking tot de winst van een in andere staat gevestigde vennootschap indien en
voorzover deze door middel van een vaste inrichting in Nederland is vertegenwoor-
digd. Met betrekking tot artikel 4.14 Wet IB 2001 is dergelijke strijdigheid naar alle
waarschijnlijkheid niet aan de orde. Nederland is immers op grond van het interna-
tionale belastingrecht heffingsbevoegd ten aanzien van de voordelen uit het aande-
lenbezit. Artikel 4.14 Wet IB 2001 beinvioedt vervolgens alleen het moment waarop
het voordeel wordt belast.121 Vanuit dit perspectief bezien, is het noodzakelijk om
artikel 13a Wet Vpb 1969 anders vorm te geven.

Bij de invoering van artikel 13a Wet Vpb 1969 had de wetgever voor een andere
vormgeving van de antimisbruikregeling kunnen kiezen. Door de invoering van arti-
kel 13, negende lid. Wet Vpb 1969 worden deelnemingsvoordelen die afl<omstig zijn
uit een laagbelaste beleggingsdeelneming niet meer vrijgesteld. Voor deze voorde-
len geldtsinds 1 januari 2007 een belastingverrekening. Hierdoor is het mogelijkom
ook binnen de vennootschapsbelasting te kiezen voor een fictieve rendementsrege-
ling. Het voordeel dat als gevolg van deze forfaitaire bijtelling bij de Nederlandse
houdstervennootschap zou worden geconstateerd, is in beginsel volledig in Neder-
land belast.122 Het op deze wijze formuleren van artikel 13a Wet Vpb 1969 zou tot
gevolg hebben dat de huidige verschillen tussen de natuurlijke persoon en het
lichaam dat aandelen houdt in een laagbelaste beleggingsvennootschap groten-123

deels worden opgeheven.

124Maar niet alleen de vormgeving van de Nederlandse 'CFC'-regelingen zal moeten
worden aangepast, ook het toepassingsbereik van deze regelingen dient te worden
geherformuleerd. Dit is noodzakelijk geworden door het Cadbury Schweppes-ar-
rest.125 In deze zaak oordeelde het Hof van Justitie EGdat de Engelse CFC-regeling in
strijd was met de vrijheid van vestiging. Een CFC-bepaling is volgens het hof altijd in
strijd met artikel 43 EG tenzij een dergelijke regeling tot doel heeft 'een volstrekt
kunstmatige constructie, opgezet om de normaal verschuldigde nationale belasting
te ontwijken',126 tegen te gaan.127 In dezelfde rechtsoverweging komt het HvJ EG tot
het oordeel dat het de lidstaten niet is toegestaan om zich op dergelijk antimisbruik-

120. In deze zin tevens Peters 2004 pagina 452.

121. In deze zin Kamersrukken H 1979-1980,15 516, nr. 11. pagina 33 en 34.
122. Behoudens eventuele verrekeningsaanspraken.
123. Hiermee worden zowel de lichamen bedoeld die nu onder de werking van artikel 4.14 Wet IB

2001 als artikel 13a Wet Vpb 1969 vallen.
124. Zie buvoorbeeld Meussen 2002. pagina 261 en Peters 2004, pagina 435. Zij spreekt echter vaneen

CFC-type wetgeving.
125.  HvJ EG 12 september 2006, C-196/04 (Cadbury Schweppes).
126. Vergelijk HvJ EG 14 december 2000, zaak C-110/99 (Emstand-Srlirke) en de zaken van 21 februari

2006. C-255/02 (Halifax) C-419/02 (BUPA Hospitals) en C-223/03 (University of Huddersfield).
127. Zie r.0. 75 van HvJ EG 12 september 2006. C-196/04 (Cadbug Schweppes).
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bepalingen te beroepen als blijkt dat het lichaam in de andere lidstaat is gevestigd 128

en daar daadwerkelijk economische activiteiten uitoefent. In het geval van Cadbury
Schweppes had het concern zijn financieringsactiviteiten in lerland ondergebracht.
Uit het arrest blijkt dat het HvJ EG deze activiteiten zonder meer als economische ac-
tiviteit beschouwt.129

Ondanks het feit dat de Nederlandse wetgever artikel 4.14 Wet IB 2001 en artikel 13a

Wet Vpb 1969 niet als een CFC-regeling beschouwt, raakt het Cadbufy Schweppes-ar-
rest130 de invulling van deze bepalingen. De Nederlandse antimisbruikbepalingen
hebben namelijk een veel bredere werkingssfeer dan die door het HvJ EG is gesanc-

tioneerd.131 Nederland heft immers niet alleen in het geval waarin sprake is van een

volledig kunstmatige constructie die is opgezet om de nationale belasting te ontwij-
ken. Volgens het HvJ EG is in ieder geval geen sprake van een kunstmatige construc-
tie als in de andere staat daadwerkelijk economische activiteiten worden uitgeoe-
fend. Op grond van artikel 4.14 Wet IB 2001 en artikel 13a Wet Vpb 1969 belast Ne-
derland alle beleggingsvennootschappen die in laagbelastende jurisdicties zijn ge-
vestigd. Deze regelingen zouden met het Europese recht in overeenstemming zijn als
vast zou staan dat beleggingsactiviteiten als bedoeld in artikel 4.14 Wet IB 2001 of
het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend houden van beleggingen van artikel 13a Wet
Vpb 1969 niet als economische activiteit kunnen worden uitgelegd. Tot op heden
heeft het hof zich nog niet uitdrukkelijk uitgelaten over deze vraag.132 Toch lijkt het
onwaarschijnlijk dat beleggen niet als reele economische activiteit zal worden ge-
zien. Buiten het macro-economische belang dat beleggen binnen de EG vertegen-
woordigt, valt dit eveneens af te leiden uit het feit dat de vrijheid van kapitaalverkeer
uitdrukkelijk in het EG-Verdrag wordt beschermd.133 Bezien vanuit deze achter-
grond is het te verklaren dat het hof het begrip economische activiteit niet beperkt
wenst uit te leggen.134 Alleen als de activiteit te weinig'substance' heeft weigert het
hof van een economische activiteit te spreken. In het Cadbury Schweppes-arrest  be-
vestigde het HvJ EG deze ruime uitleg van het begrip economische activiteit door te
verwijzen naar het Eurofood-arrest.135 Het hof oordeelde in de Eurofood-zaak dat een

128.  Zie r.0.54 van HvJ EG 12 september 2006, C-196/04 (Cadbury Schweppes) en  HvJ  EG 2  mei 2006.

C-341/04 (Eurofood IFJC).
129.  Zie r.0.69 van HvJ EG 12 september 2006. C-196/04 (Cadbury Schweppes).

130.  HvJ EG 12 september 2006. C-196/04 (Cadbuty Schweppes).

131. In deze zin De Hosson VBW 2006. pagina 63.

132. In Cadbury Schweppes heeft het Hof de CFC-wetgeving alleen getoetst aan artikel 43 EG. Zie r.o

33 van HvJ EG 12 september 2006, C-196/04 (Cadbury Schweppes). In het Daily Mail-arrest werd
het beheer van beleggingen door een beleggingsinstelling door het Hofals een economische acti-

viteit behandeld. HvJ EG 27 september 1988, C-81/87 (Daily Mail). In het Stauffer-arrest oordeelde

het Hofvervolgens dat het passieve beheer van vastgoed zonder fysieke presentie in de staat waar

deonroerende zaken waren gelegen echter nietalseconomische activiteit kwalificeert. HvJ EG 14

september 2006, C-386/04 (Stauffer). Vergelijk Kiekebeld c.s. 2007, pagina  133.
133.  Voor de uitleg van het invulling van het begrip kapitaal grijpt het Hof in de regel terug op de no-

menclatuur van bijlage 1 van de richtlijn 88/361/EEG. Veel vande activiteiten in dezeopsomming
worden in het maatschappelijk verkeer als beleggen omschreven. Zie nader § 6.2.5.2.

134.  Zie HvJ EG 13 april 2000, C-176/96 (Lehtonen). Vergelijk Kiekebeld c.s. 2007. pagina 133.

135.  Zie r.0.68 van HvJ EG 12 september 2006. C-196/04 (Cadbury Schweppes).
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brievenbusvennootschap geen economische activiteit uitoefent.136 Voor het Cadbu-
ry Schweppes-oordeel betekent deze verwijzing dat slechts in uitzonderingsgeval-
len geen sprake zal zijn van een reele economische activiteit. Alleen als de controlled
foreign company onvoldoende zelfstandig is, zal een CFC-regeling mogen worden
toegepast. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht de situatie waarin de aandeel-
houder het volledige bestuur en beheer van in de buitenlandse beleggingsvennoot-
schap ondergebrachte beleggingsportefeuille heeft.137 Het hof bevestigt daarmee
zijn eerdere jurisprudentie waarin het heeft geoordeeld dat er geen sprake is van
misbruik als in een andere lidstaat daadwerkelijk economische activiteiten worden
ontplooid. Bij de beantwoording van deze vraag maakt het verder niet meer uit of
fiscale motieven een rol bij deze keuze hebben gespeeld.138

Voor de Nederlandse wetgeving houdt dit in dat voor de beantwoording van de vraag
of belastingvlucht misbruik inhoudt de volgende drie elementen relevant zijn:
-   Is het kapitaal aan het Nederlandse territoir onttrokken door middel van een vol-

strekt kunstmatige constructie;
-  Heeft de belastingplichtige met deze constructie het wezenlijke doel om belas-

ting te ontwuken,. 139

-  In het buitenland vormt het kapitaal geen reele economisch activiteit.

Moeten deze drie toetsen bevestigend worden beantwoord. dan is sprake van een
misbruiksituatie waarin een CFC-regeling kan worden toegepast. De algemene 'mis-
bruiknoties' zoals die in artikel 4.14 Wet IB 2001 en artikel 133 WetVpb 1969 zijn ge-
formuleerd, zijn binnen dit kader niet meer houdbaar.140 Misbruik kan alleen nog
van geval tot geval worden bepaald.141 Bij het formuleren van nieuwe regels die in-
ternationale belastingerosie moeten voorkomen, ligt het in de rede om'misbruik' als
open norm te formuleren. Daarbij zou de wetgever gebruik kunnen maken van de

136. Zie r.0.35 van HvJ EG 2 mei 2006, C-341/04 (Eurofood/FSC).
137. Deze criteria zijn eerder door het Hof gebruikt bij het omschrijven van het begrip duurzame ves-

tiging in de zin van het EG-verdrag. Zie HvJ EG 25 juli 1991, C-221/89 (Factortame il).
138. Als geoordeeld in HvJ EG 26 oktober 1999, C-294/97 (Eurowings) en wederom in r.0.75 van HvJ

EG  12 september 2006, C-196/04 (Cadbury Schweppes). Zie nader Vanistendael 2006 en Meussen
2007, pagina 13. A-G Llger heeft dat in onderdeel 51 van de conclusie van 2 mei 2006, inzake C-
196/04 (Cadbug Schweppes) als volgt verwoord: The level of taxation is a factor which a company
may legitimately take into account in choosing the host State in which it intends to establish a
subsidiary. A company may, without infringing the scope and spirit ofArticle 43 EC. decide to pur-
sue its secondary activities in another Member State in order to benefit from the more favourable
tax regime of that other State in respect of taxable activities in that State.'

139.  Zie HvJ EG 14 december 2000, zaak C-110/99 (Emsland-Stdrke) en de zaken van 21 februari 2006,
C-255/02 (HaliIax). C-419/02 (BUPA Hospitals) en C-223/03 (University OfHudderslield).

140. In deze zin Kiekebeld c.s. 2007. pagina 137.
141. Vintheren Werlauff, pagina 385 en vergelijk Wattel in zijn annotatie bij HvJ EG 26 oktober 1999.

C-294/97 (Eurowings), BNB 2001/394.
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formulering zoals die bekend is uit artikel 11 van de Fusierichtlijn.142 In deze richtlijn
wordt gesproken van misbruik als belastingfraude of belastingontwijking het hoofd-
doel of 66n der hoofddoelen van de handeling is.143 In het concrete geval is het dan
aan de rechter om te beoordelen of van misbruik sprake is.144 Hoe deze regels ook

worden geformuleerd, het gevolg van het Cadbury Schweppes-arrest is in ieder geval
dat de reikwijdte van dergelijke antimisbruikbepalingen veel beperkter is gewor-
den.145

142. Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale re-
geling voor fusies, splitsingen. gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met

betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statu-
taire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat.

143. Zie hierover uitgebreid Vanistendael 2006.
144.  Zie voor een uitspraak waarin de rechter deze materiele misbruiktoets toepast: Hof Amsterdam

31 maart 2004. V-N 2004/57.9.
145.  In deze zin Kiekebeld c.s. 2007, pagina 137.
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HOOFDSTUK 6

De afbakening van de winstsfeer
van lichamen

6.1        Algemeen

Daar waar het doel en de functie van de afbakening van de winstsfeer binnen de in-
komstenbelasting evident is, ligt de reden om een winstsfeer bij lichamen te onder-
scheiden minder voor de hand. Een ondernemer wordt in de inkomstenbelasting
anders in de heffing betrokken vanwege de bijzondere functie die het winstinkomen
binnen zijn totale inkomen inneemt.1 Voor lichamen kan deze gedachtegang niet
zondermeer worden overgenomen. Anders dan bij een natuurlijke persoon vormt in-
komen niet direct een verklaring voor de aanwezigheid van draagkracht bij een
lichaam.2 De oorzaak van dit verschil ligt in het feit dat rechtspersonen een fictie zijn
van het recht. Bij de beantwoording van de vraag in hoeverre inkomen voor belas-
tingdoeleinden aan een dergelijke fictie moet worden toegerekend, moet eerst wor-
den bepaald in hoeverre lichamen zelfstandig in de heffing kunnen worden betrok-
ken en hoe de verhouding met de aandeelhouders vorm moet worden gegeven.3 Een

gevolg van de gemaakte keuzes is dat de belastingplicht en de afbakening van de be-
lastingplicht in de vennootschapsbelasting formeel zijn vormgegeven. Dat heeft bij-
voorbeeld tot gevolg dat pas op het moment dat een rechtsvorm als lichaam voor de
vennootschapsbelasting wordt aangemerkt, deze in de heffing kan worden betrok-
ken. Een natuurlijke persoon is daarentegen vanaf zijn geboorte subjectief belasting-

1.     De Commissie Stevens heeft de volgende functies van het winstinkomen benoemd: (1) de ar-
beidsbeloning van de ondernemer. (2) de vergoeding voor het in de onderneming geinvesteerde
eigen vermogen, (3) het bedrag dat nodig is om het eigen vermogen te beschermen tegen uithol-
ling door inflatie en (4) het bedrag voor de financiering van de groei van de onderneming. Zie
W.F.C. Stevens 1991. pagina 197 en Essers 1992-1, pagina 26.

2.      Metdraagkrachtdoelikin dit kaderopde klassieke invulling van het abilityto pay taxes-principe
dat is ontwikkeld om te voorkomen dat belastingheffingeen inbreuk zou maken op her bestaans-
minimum van natuurlijke personen. Dat lichamen in deze zin geen draagkracht kennen. is sinds

de invoering van de Wet IB 1914 de heersende leer in Nederland. Zie Kamerstukken H 1911-1912,
144, nr. 3, pagina 17-18. Zie vooreen overzicht van de auteurs die dit standpunt verdedigen Snel
2005, pagina 40. Anders Hofstra 1992, pagina 132-134 en Hofstra-Niessen 2002, pagina 116-119.
Voor een weergave van de discussie in hoeverre het 'Leistungsf higkeitsprinzip' een rechtsgrond
vormt voor de heffing van de Duitse Korperschaftsteuer zie Tipke 2003. pagina 1169-1175.

3.      In Nederland is daarbij in beginsel gekozen voor het klassieke stelsel. Zie overde mogelijke alter-
natieven uitgebreid Essers 1992-1, Rijkers en Lubbers 2002 en Heithuis 2005.
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plichtig voor de inkomstenbelasting. De wetgever maakt bij de invulling van de sub-
jectieve belastingplicht in de vennootschapsbelasting een onderscheid tussen be-
perkt en onbeperkt in Nederland belastingplichtige lichamen. Bij de beperkt belas-
tingplichtige lichamen wordt alleen belasting geheven indien en voor zover deze
rechtsvormen geacht worden binnen Nederland een onderneming te drijven. Bij de
onbeperkt binnenlands belastingplichtige lichamen wordt ongeacht de aard van het
voordeel belasting geheven. Deze algehele belastingplicht is uitgewerkt in het eti-
ketteringsvoorschrift van artikel 2. vijfde lid, Wet Vpb 1969.4 Op grond van deze be-
paling worden alle vermogensbestanddelen van onbeperkt binnenlands belasting-
plichtige lichamen als ondernemingsvermogen aangemerkt. Voor de bepaling van de
subjectieve belastingplicht van de verschillende lichamen vormt de onderverdeling
tussen beperkt en onbeperkt belastingplichtige lichamen een noodzakelijke nuance
voor het formele karakter van de regeling. Hoe belangrijk dit onderscheid voor het
systeem van de vennootschapsbelasting ook is, in het kader van enkele onderne-
mingsfaciliteiten werkt het onderscheid tussen 'beperkt' en 'onbeperkt' niet goed
uit.5 Als gevolg van artikel 2. vijfde lid. Wet Vpb 1969 kan de wetgever faciliteiten on-
voldoende aan laten sluiten bij het materiele ondernemingsvermogen. Voor deze
faciliteiten is daarom nog een nadere kwalificatie op het niveau van het object nood-
zakelijk. Niet alleen moet vast komen te staan dat het lichaam subjectief belasting-
plichtig is, maar tevens moet blijken dat een gegeven vermogensbestanddeel niet als
belegging wordt aangehouden. Volgens de wetgever staat dan vast dat het vermo-
gensbestanddeel zodanig aan de onderneming is gerelateerd. dat het bezit of de ver-
krijging dienen te worden gefacilieerd. Beleggingen vormen in deze visie geen on-
misbaar bestanddeel van het ondernemingsvermogen.

In dit hoofdstuk zal de hier beschreven tweedeling strikt worden aangehouden. In
§ 6.2 staat de afbakening van de winstsfeer op het niveau van het subject centraal.
Hierbij zal dan worden ingegaan op het belang van de vraag of het lichaam belegt of
onderneemt. In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop deze toetsing
wordt ingevuld bij de afl,akening van de beperkte belastingplicht van zowel binnen-
landse als buitenlandse lichamen. Vervolgens wordt vanuit rechtsvergelijkend per-
spectief de invulling van de activiteitentoets in het Nederlands-Amerikaanse verdrag
ter voorkoming van dubbele belasting en het Europese recht onderzocht. Tot slot van
deze paragraaf wordt ingegaan op de invulling van het beleggingsbegrip in het reeds
vervangen artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969(oud). De problematische invulling van
deze activiteitentoets lijkt de oorzaak te zijn voor het feit dat de wetgever in de a fge-
lopen twintig jaar steeds vaker teruggrupt op een activatoets als criterium om de ac-
tiviteiten van het lichaam te bepalen. In § 6.3 zal op de bepalingen worden ingegaan
waarin een bezittingentoets bepalend wordt geacht. De wetgever gebruikt de afba-
kening op het niveau van het object soms aanvullend en soms als vervanging van een
activiteitentoets. In deze paragraaf zal worden getracht de ontwikkeling van de acti-

4.     In deze zin A-G Van Soest in zijn conclusie bij Hoge Raad 19 maart 1975. BNB 1976/13.
5. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het niet alleen regelingen betreft die in de Wet Vpb 1969

zijn ondergebracht, ook bij de bedrij fsopvolgi ngsfacili teiten in de SW 1956 speeltdit onderscheid
een rol. Zie verder § 6.3.6.
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vatoets te beschrijven. Hierbij zal deels worden teruggegrepen op de ervaringen zo-
als die zijn opgedaan bij de reeds afgeschafte vermogens- en ondernemingsaftrek,
om de functionaliteit van de bestaande activatoetsen in de inkomstenbelasting en de
Successiewet 1956 gemotiveerd te kunnen beoordelen.

Ook in dit hoofdstuk wordt waar mogelijk naar aanknopingspunten in buiten-
landse rechtsstelsels gezocht.

6.2 Het beleggende of het ondernemende lichaam

6.2.1 Het beleggende, beperkt binnentands belastingplichtige tichaam

6.2.1.1 Doet van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

De wetgever heeft in de inkomstenbelasting bij de omschrijving van het belasting-
subject kunnen volstaan met een verwijzing naar de natuurlijke personen. Dat kan in

de vennootschapsbelasting niet. Hij heeft in de vennootschapsbelasting het subject
veel nauwkeuriger moeten bepalen. in artikel 2 en 3 Wet Vpb 1969 heeft de wetge-
ver het belastingsubject voor de vennootschapsbelasting omschreven. Opvallend in
deze opsomming is dat niet alleen rechtspersonen in deze heffing worden betrok-
ken. maar ook dat bepaalde samenwerkingsverbanden en doelvermogens onder de

werking van de vennootschapsbelasting vallen. Zoals in § 6.1 is besproken, is het on-
derscheid beleggen en ondernemen alleen relevant voor die lichamen waarvoor een
materiele ondernemingstoets geldt. Dit is onder andere het geval bij de beperkt bin-
nenlands belastingplichtige lichamen. Bij deze lichamen maakt de wetgever een on-
derscheid tussen de belaste voordelen en onbelaste. niet ondernemingsgerelateerde
voordelen. In de wet is dit onderscheid vormgegeven door middel van de zinsnede:
'indien en voorzover zij een onderneming drilven:

Deze norm vindt zijn oorsprong in de Bedrijfsbelasting van 1893. Tezamen met de
Wet op de Vermogensbelasting 1892 vormde deze wet de eerste integrale belasting
over het inkomen in Nederland. In deze gesplitst vormgegeven inkomstenbelasting
werd de draagkracht van natuurlijke personen primair belast in de Wet op de Ver-
mogensbelasting 1892. Voordelen uit ondernemingen werden daarnaast nog in de
bedrijfsbelasting betrokken, maar alleen voor zover de opbrengst uit de onderne-
mingsactiviteiten het fictieve rendement van 4% uit de vermogensbelasting over-
trof.6 De Bedrijfsbelasting 1893 was een zuivere ondernemingswinstbelasting waar-
in zowel natuurlijke personen als lichameni werden belast voor hun ondernemings-

6.      Als gevolg van de vrijstelling voor landbouwbedrijven gold deze samenloop voor agrarische be-
drijven niet, zie artikel 3, § 8 Bedrijfsbelasting 1893.

7.     In artikel 1, § 1 van de Bedrijfsbelasting werden als belaste entiteiten aangewezen:

(sub b). 'hier te lande gevestigde naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen
op aandeelen, cooperatieve of andere vereenigingen en onderlinge verzekeringsmaatschappijen;'

- (sub c). 'hier te lande gevestigde rederijen, en van hier te lande gevestigde stichtingen die een
bedrijf uitoefenen, (...)'

- (sub 0. 'spoorwegondememingen in het buitenland gevestigd, welker exploitatie zich op Ne-
derlandsch grondgebied uitstrekt: (...)'.
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activiteiten. Natuurlijke personen1ondernemers werden belast voor hun winst uit
onderneming. Lichamen werden daarentegen belast voor de door hen uitgekeerde
winsten.8

De stichting paste niet binnen dit duale systeem van de Bedrijfsbelasting. Aan de
ene kant was het duidelijk dat de stichting qua rechtsvorm het meest vergelijkbaar
was met de andere in de wet genoemde lichamen. Aan de andere kant kon de stich-
ting om reden van het civiele uitdelingsverbod, niet als ieder ander lichaam in een
uitdelingsbelasting worden betrokken. Om te voorkomen dat stichtingen in een be-
lastingvacuum terecht zou komen,9 is een afzonderlijke regeling voor de belasting-
plicht van stichtingen in de Bedrijfsbelasting ingevoerd.10 Stichtingen waren op
grond van deze regeling alleen belastingplichtig voor 'de som der inkomsten (...) uit
de door haar uitgeoefende bedrijven en beroepen (...Ill Doel van deze regeling was
stichtingen die een onderneming dreven in de heffing te betrekken. Daarmee combi-
neerde de wetgever het uitgangspunt dat stichtingen in beginsel belastingplichtig
waren. maar dat het maatschappelijk ongewenst was om stichtingen met een alge-
meen nut beogende doelstelling in de heffing te betrekken. Omdat de stichtings-
vorm niet binnen een uitdelingsbelasting paste, was de stichting onder de regimes
van de Wet IB 1914, de Wet DTB 1917 en het Besluit WB 194012 belastingplichtig voor
de inkomstenbelasting. Dit had tot gevolg dat stichtingen, anders dan alle andere Ii-
chamen in de heffing werden betrokken voor de door hen behaalde winsten en niet
voor de door hen uitgedeelde winsten. Doordat de stichting onderworpen was aan

8.       Voor de lichamen die in de Bedrijfsbelasting 1893 werden betrokken, hield dit geen wijziging in
ten opzichte van het Patentrecht. In beide belastingen werd voor de heffing aangesloten bijde
omvang van de uitdelingen. Tabel  no. 9 behorende bij de Wet van 21 mei 1819 en Artikel 3, § 1,
onderdeel a. Bedrij fsbelasting 1893. Zie hierover nader Christiaanse 1987.

9.       Zie voor de voorstellen voor de introductie van de afzonderlijke belastingplicht voor stichtingen
Kamerstukken U 1892-1893, 71, nr. 6, pagina 75 (r.k). De reden waarom deze bepalingen pas bij
nota van wijziging in de wet zijn opgenomen. zal vooral te maken hebben met het geringe aantal
nijvere stichtingen die destijds bestonden. Uit de parlementaire behandeling van de Wet IB 1914
blijktdat slechtsdrie stichtingen zijn aangeslagen in de Bedrijfsbelastingen vooreen gezamenlijk
bedragvan f/. 135. Kamerstukken H 1912-1913, 44, nr. 1, pagina 5 (1.k).

10.   Kamerstukken H 1892-1893,71. nr. 6, pagina 75 (r.k).
11.   At'tikel 5, § 4 Bedrijfsbelasting 1893.
12. Voorher Besluit WB 1940 lag dat anders. Het Besluit WB 1940 was immers geen uitdelingsbelas-

ting, maardesondanksdat bleefde ministerde WB 1940 zien alseen voortzetting van de Wet DTB
1917. Ten aanzien van de subjectieve belastingplicht van stichtingen was dit beroep op samen-
hang tussen het bestaande en het voorgestelde systeem inhoudelijk onjuist. Heffingstechnisch
waren er immers geen bezwaren meer aanwezig om stichtingen in de WB te betrekken. De mi-
nister liet dit echter om zuiver praktische redenen achterwege. Het overbrengen van de stichtin-
gen van de inkomstenbelasting naar de WB 1940 zou namelijk veel extra overgangsrecht tot
gevolg hebben. Daarom zou worden gewacht totdat de inkomstenbelasting ook zou zijn aange-
past. Daarnaast voerde de minister tot zijn verdediging aan dat toch maar enkele stichtingen be-
lastingplichtig waren, zodat de consequenties van de wijziging niet erg groot zouden zijn.
Kamerstukken /1 1939-1940,239, nr. 5 pagina 30 (1.k.). Hierbij zij wei opgemerkt dat het wetge-
vingsproces rondom de WB 1940 door de oorlogsdreiging onder bijzondere tijdsdruk stond. Bo-
vendien is het wetgevingsproces rondom de WB 1940 nooitafgerond. maar heeftde WB 1940 als

uitgangspunt gediend voor het Besluit Winstbelasting 1940, dat door de bezetters ter vervanging
van de Wet DTB 1917 is ingevoerd en tot 1 januari 1941 heeft gegolden.

174



Het beleggende of het ondernemende lichaam 6.2.1

de inkomstenbelasting achtte de rechter het logisch dat het inkomen van de stich-
ting op eenzelfde manier zou moeten worden bepaald als dat bij een natuurlijke per-
soon het geval was. Daardoor was pas sprake van inkomen bij een stichting als vast-
stond dat de voordelen door de stichting waren beoogd en in redelijkheid ook waren
te verwachten.13

6.2.1.2 De materiole inhoud van het beleggingsbegrip

Pas met de introductie van het Besluit Vpb 1942 veranderde de fiscale positie van de
stichting. Onder invloed van de Duitse bezetter veranderde de visie op de belasting-
heffing van lichamen volledig. Niet langer stond bij de belastingheffing van lichamen

de samenhang met de inkomstenbelasting centraal, maar werd de vennootschaps-
belasting gezien als een zelfstandige draagkrachtheffing voor lichamen. Binnen deze

vennootschapsbelasting werden lichamen antropomorf behandeld. Fiscaal maakte
het dus in beginsel niet meer uit of een lichaam in de heffing werd betrokken of een
natuurlijke persoon.14 Dit nieuwe uitgangspunt had direct gevolgen voor de behan-

deling van verenigingen en stichtingen. De stichting was niet langer belastingplich-
tig in de inkomstenbelasting, maar werd net als de andere lichamen in de vennoot-

schapsbelasting betrokken. Daarnaast werd de belastingplicht van verenigingen en
stichtingen gelijk getrokken. Verenigingen en stichtingen werden op grond van deze
regeling alleen in de vennootschapsbelasting betrokken 'voor zover' zij een bedrijf
uitoefenden.15

Het begrip bedrij f werd in dit kader materieel, in beginsel conform de regels van
de inkomstenbelasting, ingevuld. Om te voorkomen dat een dergelijke materiele on-
dernemingstoets bij stichtingen en verenigingen tot veel procedures zou leiden,
voerde de Besluitgever het'concurrentiecriterium' in.16 Deze aanvullende toets hield
in datop het momentdatde stichtingof vereniging in concurrentie trad met een be-
laste ondernemer of entiteit, de activiteit per definitie werd geacht in het kader van
een onderneming te zijn uitgeoefend.17

13.   Zie in dat kader Hoge Raad 18 november 1931, B 5084.
14. Vanuiteen hedendaags perspectiefbezien. waseen opvallend gevolg van dezeantropomorfe visie

op een vennootschapsbelasting dat de deelnemingsvrijstelling eigenlijk niet binnen het systeem

paste. In de inkomstenbelasting kende men namelijk ook geen vrijstelling voor ontvangen divi-
denden. Gedurende de Duitse bezetting ziet men dan ook dat de reikwijdte van deze regeling
sterk werd teruggedrongen.

15.    inartikel 2, vierde lid. Besluit Vpb 1942 was de belastingplichtals volgtomschreven: 'stichtingen.

vereenigingen met rechtspersoonlijkheid en andere privaatrechtelijke rechtspersonen en ver-
eenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, welke niet onder 1,2 of 3 vallen voor zoover zijn een

bedrijf uitoefenen.'
16. Zie Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. deel Vennootschapsbelasting. artikel 4. aantekening 8. Zie

voor een overzicht van de discussie in de literatuur Siebelink pagina 164 (1.k.).
17. Zie artikel 2. tweede lid. Vpb 1942 waarin de belastingplicht als volgt werd uitgebreid: Voor de

toepassing van dit besluit wordt onder bedrijf mede verstaan een naar het uiterlijk met bedrijfs-
uitoefening overeenkomende werkzaamheden, welke in concurrentie treedt met bedrijven, uit-
geoefend door natuurlijke personen, dan wei door lichamen als bedoeld in lid 1, onder 1, 2 of 3.

(De Besluitgever verwijst hiermee naarde in Nederland gevestigde nv, cvoa, coOperatieve vereni-

ging en onderlinge verzekerings- of kredietinstelling).
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Door de belastingplicht van stichtingen en verenigingen te beperken tot de feite-
lijk gedreven onderneming, kon de subjectieve belastingplicht voor de vennoot-
schapsbelasting niet meer louter formeel worden benaderd. Niet alleen de rechts-
vorm gold als aanknopingspunt voor de heffing, maar bij stichtingen en verenigin-
gen moest eveneens naarde materiele onderneming worden gekeken. Onder het Be-
sluit ontstond dus de situatie dat binnen 6*n entiteit zowel belaste als onbelaste
activiteiten konden worden verricht. In de Leidraad Vpb 1942 werkte de Besluitgever
deze noviteit nader uit en merkte daarover op:

# 5, vierde en vidde lid, Leidraad Vpb 1942
7n de eerste plaats dient nu. voor het beoordelen van de vraag Ofer een bednlf aanwezig
is (zowel in enge zin. waarb,1 het winststreven beslissend is. als in ruime zin van artikel 2,
tweede lid. Besluit Vennootschapsbelasting) beoordeeld te worden. of er soms sprake is
van gewoon vermogensbeheer. Hierbij dient te worden gelet:  L op de mate waann orga-
nisatievermogen van invtoed is op de resultaten, 2. op de hoeveelheid arbeid, we/ke ver-
ncht moet worden om de resultaten te verknjgen. Es deze arbeid in de verhouding tot de
netto opbrengst - na aftrek van interest wegen "vreemde middelen"- genng, en de in-
vioed van een goede organisatie evenzeer dan is er sprake van vermogensbeheer Anders
wordt het, indien men. door meer arbeid in te schake/en of door het verbeteren van de or-
ganisatie, aanmerkelijk grotere resultaten -mede met behulp van zijn bezittingen of met

behulp van gehuurde productiemiddelen- heeft kunnen verkrijgen, dan men zou hebben
verkregen, indien arbeid en organisatie waren gebleven op hetpeil, datgebruikelijk is bi ,

voor toepassing van de inkomstenbelasting, nog doorgoat voor normaal vermogensbe-
heer.'

Uit deze uitleg blijkt dat de besluitgever voor de invulling van het ondernemingsbe-
grip in de vennootschapsbelasting een nauwe aansluiting bij de inkomstenbelasting
voor ogen heeft gehad. Bij afbakening van de belaste winstsfeer van de onbelaste
vermogenssfeer bij stichtingen, wilde de besluitgever blijkens de Leidraad gebruik
maken van het begrip normaal vermogensbeheer. Een ongeclausuleerde, analoge uit-
leg met behulp van het in de inkomstenbelasting ontwikkelde begrip zou onomsto-
telijk tot problemen hebben geleid. Waar bij een stichting of vereniging de scheids-
lijn tussen beleggen en ondernemen inherent was aan de overgang van de onbelaste
naar de belaste sfeer, was dat in de inkomstenbelasting niet het geval. In de inkom-
stenbelasting werd het begrip normaal vermogensbeheer niet alleen gebruikt bij de
afl)akening van de ondernemingssfeer ten opzichte van de vermogenssfeer, maar
speelde het tevens een centrale rol bij het bepalen van het onderscheid tussen de
vermogenssfeer en de inkomsten uit overige arbeid.18 In de tweede plaats speelde de
behandeling van de commanditaire vennoot in een besloten cv een opvallende rol bij
de all)akening van de winst- en vermogenssfeer in de inkomstenbelasting. Want on-
danks het feit dat de commandite in essentie een geldschieter is, werd deze figuur
door de Besluitgever als ondernemer aangemerkt. 19

18.   Artikel 18, Besluit IB 1941.
19.   Artikel 17, lid 1. Besluit 18 1941.
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Nu was het de vraag welke consequenties deze verschillen tussen de middelen voor
de uitleg van de subjectieve belastingplicht in de vennootschapsbelasting hadden.20

De vraag of een stichting door het houden van een commanditaire participatie in een
besloten cv een onderneming dreef. beantwoordde de Hoge Raad in zijn arrest van
11 juni 1969, BNB 1969/155 ontkennend. Door een enkele medegerechtigdheid tot
het ondernemingsvermogen voor de vennootschapsbelasting niet als een onderne-
mingsactiviteit te kwalificeren. koos de rechter uitdrukkelijk voor een autonome in-
vulling van het ondernemingsbegrip in de vennootschapsbelasting. Blijkens deze
uitspraak vond de rechter in het Besluit en de Leidraad geen enkele aanwijzing dat
de belastingplicht voor stichtingen zodanig ruim moest worden uitgelegd, dat ook
het houden van een commanditaire participatie als ondernemingsactiviteit zou
moeten worden aangemerkt. Dit zou volgens de Hoge Raad alleen anders worden op
het moment dat de stichting activiteiten zou verrichten ten behoeve van de cv. Met
deze wijze van invullen van het begrip normaal vermogensbeheer koos de rechter bij
de invulling van het ondernemingsbegrip bij stichtingen voor een zuiver materiele
aanpak. Het louter ter beschikking stellen van kapitaal bleek onder het regime van
het Bestuit Vpb 1942 dus onvoldoende te zijn om de stichting als nijver te kunnen
kwalificeren.

Het afbakeningsvraagstuk bij de beperkte binnenlands belastingplichtige lichamen
is onder de huidige Wet Vpb 1969 onveranderd blijven voortbestaan. De tekst van de
bepaling is weliswaar gewijzigd, maar doel en strekking van de regeling zijn onge-
wijzigd uit het Besluit Vpb 1942 overgenomen.21 Juist het handhaven van deze norm
heeft tot een constante stroom van jurisprudentie geleid ten aanzien van de belas-
tingplicht van stichtingen en verenigingen.22 Doordat de norm onveranderd bleef.
heeft de rechter de lijn in de jurisprudentie die was ingezet onder de werking van het
Besluit, consequent voortgezet. Uitgangspunt van de belastingplicht van stichtingen
en verenigingen is dus nog steeds de objectieve onderneming gebleven. zoals die
voor de inkomstenbelasting is geformuleerd.23

Een objectieve onderneming is aanwezig als sprake is van een duurzame organisatie
van arbeid en kapitaal waarmee wordt deelgenomen aan het economische ruilver-
keer met het oogmerk om winst te behalen.24 Bij toetsing van deze criteria maakt het

20.    Vergelijk Hoge Raad 8 december 2006. BNB 2007/83 waarde Hoge Raad metbetrekkingtotartikel
20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 (oud) dezel Me rechtsvraag in andere zin heeft beantwoord.

21.   In de Wet Vpb 1969 wordt gesproken van een belastingplicht indien en voorzovereen onderne-

ming wordt gedreven.
22.   Zie hier omtrent uitgebreid Hendriks 1996 en meer specifiek fiscaal de Kamervragen die gesteld

zijn over het misbruik van de stichtingsvorm voor commerciele activiteiten, Kamerstukken H

1979-1980.15975. nr. 1. vraag 52.
23.   Zie in deze zin Van Houte 1994, pagina 43.
24. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van Hof 's-Hertogenbosch van 31 mei 1985. als opgenomen in BNB

1987/48.

177



6.2.1 Hoofdstuk 6 / De aJbakening van de winstsfeer van lichamen

in veel gevallen niet uit of de ondernemingdoor een stichting of een natuurlijke per-
soon wordt gedreven.25

Bij een stichting of vereniging die typische concernfuncties verricht. wringt een
dergelijke IB-gerelateerde toets echter. Vervult een stichting bijvoorbeeld houdster-
of financieringsactiviteiten. dan worden aard en omvang van de werkzaamheden
(mede-) bepaald door de aard van de rechtsvorm en het feit dat de entiteit deel uit-
maakt van het concern. In andere bepalingen worden dergelijke concernfuncties als
typische ondernemingsactiviteiten aangemerkt. Bijvoorbeeld in de deelnemingsvrij-
stelling is een dergelijke verlengstukgedachte terug te vinden. Bij stichtingen is de
Hoge Raad daarentegen terughoudend bij het op deze wijze uitleggen van het onder-
nemingsbegrip.26 Dit blijkt bijvoorbeeld uit Hoge Raad 1 maart 1989. BNB 1989/156.
In geschil was de vraag of een stichting die als houdster optrad een onderneming
dreef. De stichting verschafte in casu zowel eigen als vreemd vermogen aan een ven-
nootschap, hield daardoor de meerderheid van de normale aandelen in een vennoot-
schap en vervulde bovendien een commissariaat bij deze vennootschap. Volgens de
fiscus was hier sprake van een objectieve onderneming en dienden de opbrengsten
in de vennootschapsbelasting te worden verantwoord. De staatssecretaris beriep
zich hierbij op het 'concernbegrip' zoals dat in artikel 13. derde lid, Wet Vpb 1969
(oud) was vormgegeven. Bij deze regeling was reeds sprake van een kwalificerende
rechtsverhouding als de aandelen door de moedervennootschap niet als belegging
werden aangehouden. De Hoge Raad volgde deze redenering niet en verwierp het
beroep in cassatie. De Hoge Raad wenste voor de bepaling van de belastingplicht van
de stichting geen belang te hechten aan het feit dat zij deel uitmaakte van het con-
cern. Alleen de eigen activiteiten van de stichting werden relevant geacht voor de
ondernemingstoets en de rechter oordeelde dat deze activiteiten geen objectieve on-
derneming vormden.

Met het arrest van 1 maart 1989, BNB 1989/156 plaatste de Hoge Raad het leerstuk
van het beperkt binnenlandse belastingplichtige lichaam uitdrukkelijk binnen de ka-
ders van de vennootschapsbelasting. De rechter baseerde zijn uitspraak hierbij op
twee polers van de wet. In de eerste plaats onderschreef de Hoge Raad het feit dat ie-
dere civielrechtelijke entiteit afzonderlijk in de vennootschapsbelasting wordt be-

25.    Illustratief in deze is de uitspraak van Hof Amsterdam van 15 november 1985. V-N 1986/885,
waarin het hof m.i. ten onrechte bij de a fbakening van de ondernemingss feer in de vennoot-
schapsbelasting rekening hield met de vraag of er sprake was van een bron in de zin van de Wet
IB 1964. Het overwoog daartoe: 'Ware belanghebbende een belastingplichtige voor de inkom-
stenbelasting, dan zouden de opbrengsten van de bingo-activiteiten naar maatschappelijke op-
vatting en naar het spraakgebruik niet zijn aan te merken als winst uit onderneming. doch als
inkomsten uit niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden in de zin van artikel 22, eerste
lid, onderdeel b Wet IB 1964'. In casu dreef de stichting volgens het hof geen onderneming en
bleef zij gevrijwaard van de belastingplicht in vennootschapsbelasting.

26. Zie verder Te Niet 2003. pagina 84.
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trokken. Vervolgens gaf hij aan dat deze zelfstandigheidspremisse alleen door de
wetgever terzijde kan worden gesteld.27

Ondanks dat er in het onderhavige geval voldoende economische argumenten
aanwezig waren waarom de rechter het concern wei als uitgangspunt zou hebben
moeten nemen. zou een dergelijke keuze civielrechtelijk tot een oneigenlijke toere-

kening van activiteiten hebben geleid die buiten de bestaande wettelijke kaders zou

gaan. De onderneming van het concern zou als gevolg van een dergelijk oordeel aan
de verschillende entiteiten worden toegerekend. Het constateren van de subjectieve
belastingplicht van een stichting op grond van een concernonderneming past daar-
om niet binnen het systeem van de vennootschapsbelasting.28

Het is echter niet zo dat de rechter met dit arrest geen enkele belang hecht aan even-
tuele samenwerkingsverbanden waarin een stichting deelneemt. In de meest ver-
gaande vorm voorkomt de samenwerking zelfs de belastingplicht van de stichting of
vereniging. Zijn de activiteiten van de stichting louter groepsintern gericht, dan
neemt zij niet deel aan het economische verkeer en kan de activiteit nimmer tot be-
lastingplicht leiden.29 Maar ook als de stichting of vereniging niet alleen interne ac-
tiviteiten verricht, kan het feit dat zij deel uitmaakt van een samenwerkingsverband
meewegen in het oordeel of het lichaam een onderneming drijft of niet. Dit valt dui-
delijk af te leiden uit Hoge Raad 6 maart 1985, BNB 1985/213. Het geschil betrof een

stichting die prijsregelingen organiseerde voor de aangesloten ondernemers in de
bouwsector.30 De functie van de stichting was om een optimale aannemingssom te
bedingen. Niet de stichting zelf had hierbij het oogmerk winst te behalen; de stich-
ting beoogde enkel voordeel te behalen voor de aangesloten aannemers. Bij de vraag
naar het winstoogmerk van de stichting, oordeelde de rechter dat de activiteiten van
de stichting zo ondersteunend van karakter waren, dat het winstoogmerk van het sa-
menwerkingsverband als geheel aan een stichting toe kon worden gerekend. De

27.    Zie in deze zin A-G Van Soest bij Hoge Raad 14 september 1977. BNB 1978/15. Volgens Van Soest

kan alleen maareen inbreuk worden gemaakt op de zelfstandigheid van een stichting als bijzon-
dere of algemene bepalingen van het belastingrecht dit voorschrijven dan wei anders doel en

strekking van zulke bepalingen zouden worden miskend. Echter door de wijze van toetsen sluit
de Hoge Raad een anderoordeel bij een ander feitencomplex niet uit. De Hoge Raad overwoog na-
melijkdat: 'Anders dan de Inspecteur voor het hof had aangevoerd. kunnen deze feiten. ook in on-

derlinge samenhang beschouwd, niet de gevolgtrekking rechtvaardigen dat belanghebbende
ernaar streefde door middel van een buiten de onderneming van de bedoelde vennootschap
staande organisatie van kapitaal en arbeid andere voordelen te behalen dan die welke uit haar
hiervoor (...) aangeduide verhouding tot die vennootschap rechtstreeks voortvloeiden.'

28.    Met dit arrest legt de Hoge Raad het ondernemingsbegrip bij de beperkte belastingplicht norm-
specifiek uit en verwerpt hij dus uitdrukkelijk een analogie met de gelijkgestelde deelneming.

29.   Hoge Raad l maart 1989, BNB 1989/156.
30. Deze praktijk isdoor verplichteopenbareaanbesteding niet langertoegestaan, maar was ten tijde

van ditarrest legaal. De maatschappelijkeconsequenties van dergelijke prijsa fspraken zijn vooral
openbaar geworden naar aanleiding van de parlementaire enqu6te inzake de bouwfraude.
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stichting was in deze optiek een verlengstuk van de aangesloten aannemers.31 Door
deze vereenzelviging van het winstoogmerk kon de stichting als zelfstandig onder-
nemer worden belast. Dat een dergelijke toerekening van een 'motief alleen in uit-
zonderlijke situaties het geval is, ligt voor de hand. In ieder geval moet de stichting
zo nauw bij het samenwerkingsverband zijn betrokken, dat de activiteiten van de
participanten fiscaal in samenhang moeten worden beoordeeld.32

Ontbreekt een dergelijk nauwe band, dan kan van een toerekening of vereenzelvi-
ging geen sprake zijn. Een voorbeeld van een casus waarin de activiteiten van de ge-
lieerde partijen volgens de rechter afzonderlijk moesten worden beoordeeld, is te
vinden in Hoge Raad 24 juni 1987, BNB 1987/264. In dit geval exploiteerde een stich-
ting op verliesgevende wijze een proefboerderij. Om deze verliezen te kunnen verre-
kenen, stelde de stichting dat zij een onderneming dreef. De stichting baseerde zich
daarbij op het feit dat 66n van haar statutaire doelstellingen was om de winstkansen
van de rundveehouderij in zijn geheel te verbeteren. De Hoge Raad accepteerde dit
beroep op een afgeleid algemeen voordeelstreven niet. De activiteiten van de stich-
ting en 'het samenwerkingsverband' werden in dit geval door de rechter als te ver
verwijderd beoordeeld om met elkaar te kunnen worden geidentificeerd.

Een andere vraag die in het kader van vereenzelviging dient te worden gesteld, is of
het ontbreken van een zelfstandige functie binnen een samenwerkende groep zelfs
zover kan gaan dat een gelieerde stichting als fiscaal transparant moet worden be-
handeld.

Voor de inkomstenbelasting heeft de Hoge Raad namelijk in bepaalde gevallen de
juridische huls van de stichtingsvorm genegeerd en het vermogen direct aan de ach-
terliggende natuurlijke persoon toegerekend. De natuurlijke persoon moest volgens
de rechter dan weI over het vermogen van de stichting kunnen beschikken als ware
het zijn eigen vermogen.33 Voor de vennootschapsbelasting is de Hoge Raad veel te-
rughoudender bij het consolideren van de vermogens van verschillende juridische
entiteiten.34 Zel fs in het geval waarin een stichting over het vermogen van de andere
stichting kon beschikken als ware het haar eigen vermogen, liet de Hoge Raad de ju-
ridische zelfstandigheid van de entiteit prevaleren boven de 'concerngedachte'. 35

31.    In het geval dat de stichting niet alleen een intermediaire functie voor het samenwerkingsver-
band vervult, maar zelf ook activiteiten ontplooit. moet worden getoetst of deze activiteiten af-
zonderlijk bezien als een onderneming kunnen worden aangemerkt. Is dat niet het geval, dan
zullen alle activiteiten van de stichting in hun samenhang moeten worden gekwalificeerd. In de
verwijzingsuitspraak is vast komen te staandatde overigeactiviteiten vandestichtinginderdaad
alseen ondernemingdienden te worden aangemerkt. Zie indatkader hetarrest van de Hoge Raad
van 26 januari 2000, BNB 2000/213 inclusief de uitspraak van het verwuzingshof van 9 juli 2001,
V-N 2002/4.14.

32.    Hetgeen is bevestigd in Hoge Raad 10 februari 2006. BNB 2006/259 en door Essers in zijn annota-
tie als 'dwaalleer' is omschreven.

33.   Zie Hoge Raad 22 juli 1981, BNB 1982/42 en Hoge Raad 8 januari 1986, BNB 1986/87.
34.    in deze zin Verburg 2000. pagina 91 en Elbers 1997. pagina 1184.

35.    Hoge Raad 18 december 1991. BNB 1992/42. Zie voor een ander voorbeeld waarin de Hoge Raad
een vergelijkbaar standpunt innam ten aanzien van de belastingplicht van een concernstichting
Hoge Raad 1 maart 1989, BNB 1989/156.
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6.2.1.3 Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip

Het feit dat een stichting of vereniging zich bezig houdt met beleggen of met onder-
nemen is bepalend voor de vraag of de voordelen uit deze activiteit in de vennoot-
schapsbelasting kunnen worden betrokken. Alleen 'indien en voorzover'deze beperkt
binnenlandse lichamen een onderneming drijven, zijn zij subjectief belastingplich-
tig. Voor de invulling van dit onderscheid wordt primair teruggegrepen op de erva-

ringen in de inkomstenbelasting. Deze analoge uitleg heeft echter zijn beperkingen
omdat stichtingen en verenigingen rechtspersonen zijn en uit dien hoofde een eigen,
wettelijk vastgelegde structuur hebben, die fiscaal in sommige gevallen moet wor-
den gevolgd. Dit is het duidelijkst zichtbaar bij artikel 4 Wet Vpb 1969. In deze bepa-
ling wordt het drijven van een onderneming gelijk gesteld met het in concurrentie
treden met een belaste onderneming. Doel van deze bepaling was om het subjectie-
ve winstoogmerkcriterium uit de inkomstenbelasting te vervangen door een objec-
tiever criterium. Het bepalen van een winstoogmerk is bij een natuurlijke persoon
lastig, maar bij een lichaam met verschillende organen helemaal complex. Ook in an-
dere situaties waar de rechtspersoonlijkheid een rol speelt, nuanceert de rechter de
norm van het ondernemerschap. Bij de kwalificatie van de activiteiten van een stich-
ting in een samenwerkende groep staat de rechter bijvoorbeeld in sommige gevallen
een meer autonome invulling toe. Zo wordt bij de vraag of een stichting handelt in
het economische verkeer, rekening gehouden met de aanwezigheid van 'een groep'.
De stichting drijft in een dergelijke situatie alleen een onderneming op het moment
dat de stichting ook werkelijk activiteiten verricht buiten het samenwerkingsver-
band. Een volledig intern gerichte concernstichting kan dus nimmer een onderne-
ming drijven. Aan de andere kant rekent de rechter ook bepaalde kwaliteiten van de
groep toe aan de daarmee verbonden stichting. Dat gaat niet zo ver dat de onderne-
mingactiviteit van een groep wordt aangemerkt als de onderneming van de stich-
ting, of anderzijds dat een concernstichting door het vervullen van een wezenlijke
functie binnen het concern als onderneming kan worden aangemerkt.36 De rechter
heeft deze toerekeningsmogelijkheid veel beperkter opgevat. In het arrest van
6 maart 1985, BNB 1985/213 vereenzelvigde de rechter het winstoogmerk van een
samenwerkende groep aannemers met het winstoogmerk van een stichting. In dit
geval was deze stichting opgericht met het doel om onderlinge prijsafspraken te ma-
ken zodat de deelnemende bouwondernemingen extern een betere prijs konden af-
spreken. Het voordeel van deze afspraken viel dus niet toe aan de stichting, maar
kwam direct aan de deelnemende aannemers ten goede. De rechter oordeelde dat de
activiteiten van de stichting weI degelijk voortkwamen uit een winstoogmerk en dat
dit winstoogmerk zo zeer met de stichting was verbonden dat het aan de stichting
viel toe te rekenen. Uit de latere jurisprudentie blijkt weI dat de band tussen de
stichting en het samenwerkingsverband zeer direct moet zon, alvorens van een der-
gelijke vereenzelviging sprake kan zijn.37 Ondanks deze nuanceringen blijft het on-
derscheid tussen ondernemen en beleggen in artikel 2. eerste lid, onderdeel d. Wet
Vpb 1969 in eerste instantie door de IB-normen gedomineerd. Daarom zal steeds

36.   Zie in dat kader Hoge Raad 1 maart 1989. BNB 1989/156.
37.   Zie voor een niet geaccepteerd wijder verband Hoge Raad 24 juni 1987, BNB 1987/264.
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moeten worden beoordeeld of de activiteiten van een stichting of vereniging in de
inkomstenbelasting als een materiele onderneming38 kunnen worden aangemerkt.

6.2.1.4 Aanbevelingen

Door het opnemen van artikel 2. eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb 1969 wijkt de wet-
gever a f van het formele ondernemingsbegrip zoals dat voor aandelenvennoot-
schappen geldt. Niet alleen de rechtsvorm, maar ook de activiteiten van die entiteit
zijn bepalend voor de belastingplicht. Hierdoor ontstaat een afzonderlijke categorie
subjectief belastingplichtige lichamen. terwijl de albakening in wezen het belasting-
object betreft. De wetgever wil immers alleen die voordelen in de vennootschapsbe-
lasting betrekken die in de winstsfeer van deze entiteiten thuishoren. In dat kader
ligt het volgens mij in de rede om te kiezen voor een systeem zoals dat bijvoorbeeld
in Duitsland wordt gebruikt. Stichtingen en verenigingen zijn daar volledig subjec-
tief belastingplichtig ex artikel 3 KStG(D). Op het niveau van het object geldt vervol-
gens de vrijstelling voor algemeen nut beogende activiteiten van artikel 5, negende
lid, KStG(D). Stichtingen en verenigingen worden op deze manier in beginsel hetzelf-
de behandeld als kapitaalvennootschappen voorzover zij activiteiten verrichten in
de winstsfeer.39 Zou de wetgever voor een dergelijke aanpak kiezen. dan zou een
consequente invulling van deze gedachte bijvoorbeeld inhouden dat stichtingen en
verenigingen gebruik kunnen gaan maken van de deelnemingsvrostelling en het fis-
cale eenheidsregime.

Zou de wetgever ondanks de systematische voordelen niet voor deze aanpak wil-
len kiezen, dan is het naar mijn mening ook mogelijk om terug te grijpen op de wijze
waarop stichtingen in het verleden werden belast. Men zou er voor kunnen kiezen
stichtingen en verenigingen niet langer in de vennootschapsbelasting te belasten,
maar over te brengen naar de inkomstenbelasting. Daarmee zou worden bereikt dat
de subjectieve belastingplicht van stichtingen en verenigingen onveranderd zou blij-
ven. maar dat de objectieve belastingplicht zou worden uitgebreid. Vermogensover-
schotten waarvan de samenhang met het algemeen nut beogende doel of de onder-
neming niet direct helder is, zouden door het overbrengen naar de inkomstenbelas-
ting bij de stichting ofvereniging automatisch in box 3 kunnen worden belast.40 Dis-
cussies over belastingheffing over deze vermogensoverschotten zouden daarmee
kunnen worden beeindigd.41

Ondanks het feit dat in beide alternatieven de afbakening van de ondernemings-
sfeer een rol blijft spelen, zal het belang van het beleggingsvraagstuk in beide alter-

38.    Met een materiele onderneming wordt hier bedoeld de ondernemer zoals die in artikel 6. eerste
lid, eerste volzin Wet 18 1964 werd genoemd. De medegerechtigde van artikel 3.3.1.a Wet IB 2001
valt hieruitdrukkelijk nietonder. Zie voorditonderscheid Hoge Raad 11juni 1969, BNB 1969/155.
Vergelijk vooreen andere invulling met betrekking tot artikel 20. vij fde lid, Wet Vpb 1969 (oud),
Hoge Raad 8 december 2006. BNB 2007/83.

39.    In de literatuur wordt weI gesproken over het voorkomen van een heffingsvacuum, Offermanns
2002, pagina 178.

40. Zwemmer stelt in dat kader een afzonderlijke box in de vennootschapsbelasting voor om deze

overschotten te belasten. Zie Zwemmer 2006. pagina 16 en 17.
41.    Behoudens de principiele discussie over de wenselijkheid van een forfaitaire rendementsheffing
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natieven afnemen. De huidige vrustelling voor niet-ondernemingsactiviteiten wordt
immers in beide voorstellen genuanceerd. Zou de vrijstelling op objectniveau wor-
den toegekend, dan zal daar een toets plaats moeten vinden of de voordelen tot de
ondernemingssfeer behoren of niet. Bij het overbrengen naar de inkomstenbelasting
vervalt dit vraagstuk in zijn geheel, omdat alle vermogensoverschotten in box 3 be-
last zullen gaan worden.

6.2.2 De beleggende overheid

6.2.2.1 Doel van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

Niet alleen stichtingen en verenigingen zijn beperkt binnenlands belastingplichtig,
maar ook bij overheidsbedrijven is de subjectieve belastingplicht beperkt. De reden
van deze beperking van de belasting is dat een overheid die binnen het publieke do-
mein optreedt, buiten het bereik van de belastingheffing dient te blijven. Treedt de
overheid echter toe tot de markt, dan zou deze belastingvruheid vanuit gelijkheids-
overwegingen moeten komen te vervallen. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in
een specifieke regeling voor overheidslichamen in de vennootschapsbelasting. Over-
heidsbedrijven zijn daarom alleen belastingplichtig 'voorzover' zij een onderneming
drijven. Dit uitgangspunt is in het derde lid van artikel 2 Wet Vpb 1969 verder inge-
vuld. Op grond van deze regeling is een overheidslichaam alleen belastingplichtig als
het 66n van de in dit artikellid genoemde activiteiten verricht.

De wetgever maakt ten aanzien van de overheidsbedrijven verder een onder-
scheid tussen directe en indirecte overheidsbedrijven. Van een direct overheidsbe-

drijf wordt gesproken als een publiekrechtelijke rechtspersoon direct een onderne-
mingsactiviteit uitoefent. Dit in tegenstelling tot het indirecte overheidsbedrijf,

waarbij de ondernemingactiviteit is ondergebracht in een afzonderlijke civielrechte-

lijke rechtsvorm, die vervolgens economisch gezien wordt beheerst door de over-
heid.

6.2.2.2 De materiale inhoud van het beleggingsbegrip

Bekijkt men de belastingplicht van de directe overheidsbedrijven dan vallen daarbij
direct bepaalde eigenheden op. Evenals bij de stichting en vereniging is bij het over-
heidsbedrijf de belastingplicht niet uitsluitend gekoppeld aan de rechtsvorm. Een

overheidsbedrij f wordt alleen belast voor de opbrengsten voorzover die voortkomen
uit ondernemingsactiviteiten. Voor deze toets wordt in eerste instantie aangesloten
bij het objectieve ondernemingsbegrip in de inkomstenbelasting:42 er moet derhal-

ve sprake zijn van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal die deelneemt
aan het economische verkeer met het oogmerk daarmee winst te behalen.43 Daar-
mee houdt de gelijkenis met de inkomstenbelasting echter ook direct op. Het onder-

nemingsbegrip voor overheidsbedrijven heeft zich verder autonoom van de inkom-

42.    S.A. Stevens spreekt in dat kader niet zo zeer over een objectieve onderneming maar eerder over
'een technische en functionele organisatie'. Zie S.A. Stevens 2003, bijvoorbeeld pagina 213.

43.  Zie in deze zin bijvoorbeeld Stevens 2001, pagina 150.
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stenbelasting ontwikkeld. Deze ontwikkeling is op de eerste plaats het gevolg van de
'voor-zover-toets'.

Deze toets wordt zo uitgelegd dat Zen publiekrechtelijke rechtspersoon meerdere
ondernemingen kan drijven en voor ieder van de die onderneming afzonderlijk be-
lastingplichtig kan zijn.44 Maar van een groter praktisch belang voor de zelfstandige
ontwikkeling van het ondernemingsbegrip is de opsomming van de belaste activitei-
ten van het derde lid van artikel 2, Wet Vpb 1969. Alleen als de overheid deze activi-
teiten verricht, kan zij worden belast. Opvallend is vooral het limitatieve karakter
van deze opsomming. Verder heeft de wetgever het ondernemingsbegrip in deze re-
geling vervangen door het 'bedrilfsbegrip: Dit terminologische verschil is van groot
belang. E6n van de kenmerkende elementen van een objectieve onderneming is het
winstoogmerk. Men gaat als ondernemer aan het economische verkeer deelnemen
om uiteindelijk een positief voordeel te behalen. Waar deze toets voor normale pri-
vate ondernemers effectief is, ligt dat bij overheidslichamen in beginsel moeilijker
aangezien een overheidslichaam zijn taken in de meeste gevallen niet alleen uit zal
voeren om winst te behalen. In de regel zal een overheidslichaam alleen een activi-
teit uitoefenen als daarmee een publiek belang is gediend.45 Om te voorkomen dat
de meeste publieke ondernemingen buiten de heffing zouden blijven als gevolg van
het ontbreken van een winstoogmerk, heeft de wetgever het ondernemingsbegrip
ingevuld door middel van het begrip 'bedrijf.46

Ook voor de indirecte overheidsbedrijven is de invulling van het ondernemingsbe-
grip van het derde lid van artikel 2 Wet Vpb 1969 van belang. Een indirect overheids-
bedrijf is een bedrijf dat in een normale civielrechtelijke rechtsvorm wordt uitgeoe-
fend. maar door de overheid wordt beheerst. Een indirect overheidsbedrij f heeft
veelal de vorm van een nv of een stichting. In beginsel zijn dit normaal belaste licha-
men, maar indien zij worden beheerst door een overheidslichaam, dan treedt een af-
wijkende regeling voor de bepaling van de subjectieve belastingplicht in werking.
Niet de rechtsvorm bepaalt de omvang van de belastingplicht, maar de omvang en de
aard van de objectieve onderneming die door de rechtsvorm wordt gedreven. Daar-
bij geldt overigens wederom de beperking dat deze rechtsvormen alleen belasting-
plichtig zijn voorzover de activiteiten passen onder de opsomming van het derde
lid.47

6.2.2.3    Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip

Ongeacht of er nu sprake is van een direct of indirect overheidsbedrijf. de overheid is
alleen belastingplichtig op het moment dat zij buiten het eigen publieke domein op-
treedt. Om het publieke en het private domein af te bakenen. heeft de wetgever in
artikel 2, derde lid. Wet Vpb 1969 een limitatieve opsomming gegeven van de moge-
lijke belaste overheidsactiviteiten: de overheid is alleen subjectief belastingplichtig

44.   In deze zin S.A. Stevens 2003. pagina 185.
45.   Verburg 2000. pagina 106.
46. Zie hierover nader S.A. Stevens 2003. pagina  187.
47. Dat sprake is van een dubbele toets is o.a. bevestigd in Hoge Raad 13 juli 2001. BNB 2001/326.
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als zij een landbouw-, nijverheids-, mijnbouw-. handels- of vervoersbedrij f uitoe-
fent.48 Alleen als een overheidsbedrij f 66n van de genoemde activiteiten ter hand
neemt, worden de voordelen in de heffing betrokken. Alle andere niet genoemde ac-
tiviteiten hangen volgens de wetgever zo zeer samen met de publieke taak van de

overheid dat belastingheffing onwenselijk is. Voor de invulling van de in de wet ge-
noemde activiteiten sluit de rechter in beginsel aan bij het spraakgebruik.49 waar-
door het bedrijfsbegrip in iedere situatie aan de hand van de concrete feiten en om-
standigheden moet worden ingevuld.50 De rechter wordt gedwongen de activiteit
van het overheidslichaam te vergelijken met activiteiten van een 'normaal' land-
bouw-. mijnbouw-. nijverheids-, handels- of vervoersbedrij f. De rechter kan deze
norm enkel invullen aan de hand van algemene typeringen van de verschillende be-
drijfstypen. De meeste discussies hebben betrekking op de begrippen handels- en
het nijverheidsbedrijf. Uit de jurisprudentie blijkt dat het meest kenmerkende van
een handelsbedrij f is dat het gericht is op de eigendomsoverdracht van goederen.51

terwijl van een nijverheidsbedrijf sprake is als de nadruk ligt op een industrieel pro-
ces waarbij hal f- of eindproducten worden gemaakt.52 In iedere concrete casus zal
de rechter dus feitelijk moeten bepalen of een bepaalde activiteit als een bedrijf in de
zin van het derde lid kan worden aangemerkt.53

Als gevolg van het wettelijke kader ligt naar mening voor dat de hand dat beleg-
gingsactiviteiten van overheidslichamen meestal onbelast zullen blijven. Beleg-
gingsactiviteiten worden immers meestal niet als een objectieve onderneming aan-
gemerkt. Alleen als de activiteiten het normale vermogensbeheer overstijgen, kan
sprake zijn van een onderneming. Daarvan is in ieder geval geen sprake als het over-
heidslichaam enkel een commanditaire participatie in een commanditaire vennoot-
schap houdt.54

48.    In artikel 2, derde lid, Wet Vpb 1969 worden deze hoofdcategorieen nader uitgewerkt.
49.    S.A. Stevens spreekt in dit kader van een 'dynamische begripsvorming'. Zie S.A. Stevens 2003.

pagina 230.
50. Zie nader S.A. Stevens 2003, pagina 231 e.v.
51. In deze zin zie A-G Van Soest, conclusie bij Hoge Raad 10 september 1986, BNB 1986/319.

52.    Hof's-Gravenhage 16 mei 2000, FED 2000/557 en 558.
53.    Zie voor een duidelijk voorbeeld van een dergelijke feitelijke a fweging Hoge Raad 13 juli 2001,

BNB 2001/326 en BNB 2001/327. Hof 's-Gravenhage en A-G Moltmaker beoordelen beide het ge-
val anders. S.A Stevens laat duidelijk zien hoe feitelijk een dergelijk oordeel is door enkele alter-
natieven te schetsen. Zie S.A. Stevens 2003, pagina 232.

54.   Zie Hoge Raad 13 juli 2001. BNB 2001/326. In casu was een indirect overheidsbedrij f dat als com-
mandite deelnam in een afvalverwerkings-cv niet belastingplichrig. Nadat vast was komen te
staan dat de commanditaire deelname op zich niet tot belastingplicht zou leiden, toetste het hof
vervolgens of overigens factoren aanwezig waren waardoor deze participatie toch als onderne-

ming kon worden gezien. Uit het feitenmateriaal bleek dat de participaties louter passief werden

gehouden en dat de juridische zeggenschap van het overheidslichaam eveneens niet verder ging
dan in het geval van normaal vermogensbeheer. Gezien deze feiten is het niet verwonderlijk dat
de rechter oordeelde dat het overheidslichaam geen bed rij f uitoefende. Hiermee volgt de Hoge
Raad de lijn die voor stichringen in her arrest BNB 1969/155 is uitgezet en rekent de rechterde
activiteiten van de commanditaire vennootschap toe aan het overheidslichaam. Zie in deze zin
A-G Van Kalmthout bij BNB 2001/326, alsmede S.A. Stevens 2003, pagina 214.
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Door de toets aan het normale vermogensbeheer speelt in alle houdstersituaties in
essentie hetzelfde probleem: in hoeverre drijft het overheidslichaam een onderne-
ming door het houden van aandelen/belang in een andere vennootschap of stichting.
Bij een 100%-belang heeft de wetgever dit uitdrukkelijk geregeld. Op grond van arti-
kel 2, zevende lid, Wet Vpb 1969 is dan sprake van een indirect overheidsbedrij f en
wordt bij wetsfictie aan het ondernemerschapsvereiste voldaan.55 Kleinere belangen
zijn wettelijk echter niet geregeld. Hier zal steeds moeten worden getoetst of de
houdster het normale vermogensbeheer overschrijdt of niet. Bij het beoordelen van
het ondernemerschap van de 'overheidsholding' zal net als bij andere houdsters in de
eerste plaats worden gekeken naar de aard en omvang van het belang. Met de toet-
sing van de aard van het belang zal worden gekeken naar de samenhang tussen de
activiteiten van de publiekrechtelijke en de civielrechtelijke entiteit. Op het moment
dat de activiteit in de stichting of vennootschap een ondernemingsgewijze verlen-
ging is van de activiteiten van het overheidslichaam, is de samenhang tussen holding
en deelneming zo groot dat vaststaat dat de aandelen bedrijfsmatig worden gehou-
den.56 Meestal is van een dergelijk directe samenhang tussen de ondernemingen
van houdster en deelneming geen sprake. Om in een dergelijke situatie dan toch tot
belastingplicht van de overheidsholding te kunnen concluderen, moet de financiele
en bestuurlijke betrokkenheid van het overheidslichaam bij de deelneming worden
beoordeeld. Op het moment dat de holding zich met de dagelijkse gang van zaken
van de deelneming bezighoudt of deze befnvioedt, is de holding zodanig moeiend
dat in geen geval meer van normaal vermogensbeheer kan worden gesproken. Toch
zal in dit in praktijk niet tot belastingheffing leiden. Het houden van deelnemingen is
namelijk niet opgenomen in de opsomming van belaste overheidsactiviteiten in ar-
tikel 2. derde lid, Wet Vpb 1969 en om een holding als een handetsbednlfaan te mer-
ken ligt niet voor de hand.

Daar waar de rechtsvorm van de deelneming voor de bepaling van de subjectieve be-
lastingplicht irrelevant is, is dat economisch wei degelijk relevant. Wordt de activi-
teit uitgeoefend in de nv of bv-vorm57 dan draagt het overheidslichaam indirect toch
de druk van de vennootschapsbelasting. Bij een commanditaire vennootschap is dat
niet het geval, deze is immers fiscaal transparant. Terecht merkt Van Kalmthout in
zijn conclusie bij BNB 2001/326 op dat dit onderscheid het directe gevolg is van de
doorwerking van de rechtsregel uit BNB 1969/155. De A-G gaat dan nog een stap ver-
der en wenst artikel 2, zevende lid, zodanig uit te leggen dat ook een medegerech-
tigdheid van een indirect overheidslichaam tot belastingplicht zou leiden. in eerste
instantie lijkt een dergelijke invulling vanuit gelijkheidsmotieven wenselijk. Echter
gezien de discussie rondom artikel 3.3. eerste lid, onderdeel a. Wet IB 2001 kan daar
ook anders over worden gedacht. Voor de inkomstenbelasting wordt immers aange-
nomen dat het begrip medegerechtigdheid economisch van aard is en dus ruim
moet worden uitgelegd. ledere gerechtigdheid tot het vermogen van een onderne-

55.    Zie Hoge Raad 18 februari  1998, BNB 1998/178. Beter bekend als het ACP-arrest. Zie hierover na-
der S.A. Stevens 2003. pagina 191 t/m 211.

56. Zie hierover nader S.A. Stevens 2003. pagina 264.
57.    Of een andere rechtsvorm die tot een onbeperkte binnenlandse belastingplicht leidt.
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ming zou in beginsel tot belastingplicht moeten leiden. Een dergelijk extensieve uit-
leg van het ondernemingsbegrip voor overheidslichamen lijkt echter gezien het limi-
tatieve karakter van artikel 2, zevende lid. Wet Vpb 1969 door de wetgever niet te
worden gewenst. Mocht de rechter hiervoor uiteindelijk weI kiezen, dan is dat naar
mijn mening echter geen taak van de Hoge Raad, maar is de wetgever aan zet.58

Mocht de wetgever de bestaande belastingheffing van overheidslichamen willen
veranderen. kan daarbij de zogenoemde Contourenschets verruiming vennootschaps-
belastingplicht voor overheidsbedrijven als uitgangspunt dienen.59 In deze discussie-
nota wordt voorgesteld om alle indirecte overheidsbedrijven onbeperkt belasting-
plichtig te maken. Hiermee zou direct een einde komen aan de fiscale faciliering van
marktverstoringen door overheidsbedrijven. In het schrijven van de Ministers van
Economische Zaken. Justitie en Bestuurlijk Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van
12 februari 2004 heeft de regering Balkenende echter uitdrukkelijk afstand genomen
van de uitgangspunten zoals die in de Contourenschets zijn vastgelegd en hebben de
bewindslieden aangekondigd met nieuwe voorstellen te komen.60 Ondanks het feit
dat de belastingplicht van overheidsbedrijven tijdens de Kamerbehandeling van het
Belastingplan 2005 door diverse Kamerleden aan de orde is gesteld,61 is het nog al-
tijd wachten op deze voorstellen.62

Vergelijkt men het Nederlandse systeem met dat in het buitenland, dan bestaat tan
belangrijke overeenkomst: alle staten willen de overheid alleen in de heffing betrek-
ken op het moment dat zij buiten het publieke domein marktgericht optreedt. Om dit
te realiseren, worden verschillende methoden gebruikt. In het Verenigd Koninkrijk zijn
de'public offices and the Crown' in beginsel belastingplichtig. De opbrengsten worden
alleen geacht bij de uitvoering van de publieke taak te zijn opgekomen en worden der-
halve vrijgesteld als de belastingbetaling uiteindelijk ten laste zou komen van de over-
heid (het vestzak-broekzak-argument) en de werkzaamheden niet door private markt-
partijen worden verricht.63 Ook in Duitsland en Oostenrijk zijn publiekrechtelijke
rechtspersonen in beginsel onbeperkt belastingplichtig, met dien verstande dat deze
overheidslichamen alleen belastingplichtig zijn indien zij een onderneming drijven.64

Van een onderneming in deze zin is sprake als het overheidslichaam een duurzame
economische activiteit verricht waarmee het voordeel beoogt te behalen.65 Hiermee
sluit de wetgever aan bij het algemene ondernemingsbegrip zoals dat in de 'Gewerbe-
steuer' is ontwikkeld. Daarmee onderscheidt de Duitse en Oostenrijkse rechtsontwik-
keling zich inhoudelijk van de Nederlandse. In Nederland is immers gekozen voor een

58.    Zie in deze zin Valkenburg in zijn aantekening bij Hoge Raad 13 juli 2001, FED 2001/581.
59.   Brief van de staatssecretaris van Financien 12 mei 1999, V-N 1999-2514.
60.   Kamerstukken U 2003-2004.28 050. nr. 7.
61. Zie Hande/ingen 114 december 2004, nr. 10, pagina 466 en 477.
62.    Minister Zalmheeftditdossierinzijn brief aan de Eerste Kamer van 24 oktober 2006 overdragen

aan het kabinet Balkende IV omdatdat de belastingheffing van overheidslichamen in zijn opinie
in relatie met de Mededingswet moest worden behandeld. NTFR 2006/5142.

63.     Section 829 TA  1988.
64.     § 4 KStG (D) en §  l.  lid 2. ten   tweede ja 2  KStG (A).

65.    Streck 2003, § 4, aantekening 6. pagina 38.
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beperktere uitleg van het overheidsbedrijf. Duitsland en Oostenrijk passen daarente-
gen de normale hoofdregels uit de vennootschapsbelasting toe. Normaal vermogens-
beheer zal dus zowel in Duitsland, Oostenrijk als Nederland buiten de heffing blij-
ven. 6 Maar anders dan in Nederland zal het houden van deelnemingen met het doel
een gezamenlijke ondernemingspolitiek te bedrijven67 en het participeren als 'Mitun-
ternehmer' (commandite) in Duitsland juist weI tot belastingplicht leiden.68 Door de
keuze voor een universeel ondernemingsbegrip werken overheidsbedrijven in Duits-
land en Oostenrijk in beginsel minder marktverstorend. Al moet daarbij worden opge-
merkt dat in beide Staten ruimhartige vrijstellingsbepalingen bestaan, waarbij bijvoor-
beeld alle land- en bosbouwbedrijven volledig buiten de heffing blijven.69

6.2.2.4 Aanbevelingen

Als gevolg van de werking van artikel 2, derde lid, Wet Vpb 1969 kan een publiek-
rechtelijk (beheerst) beleggingsbedrijf in de praktijk niet worden belast. Een houd-
ster- of kasgeldlichaam zal slechts in uitzonderingsgevallen als een handelsbedrijf
kunnen worden gekwalificeerd, zeker niet als de activiteiten voort zijn gekomen uit
het publieke domein. Door het invoeren van de voorstellen zoals deze in de 'Con-
tourenschets verruiming vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven'
zijn neergelegd.70 zou de belastingheffing van overheidsbedrijven minder versto-
rend werken. Door het invoeren van deze voorstellen zouden overheidsactiviteiten
die zich buiten het publieke domein bevinden normaal worden belast. Het belang
van het beleggingsbegrip zou in een dergelijk stelsel veel beperkter zijn dan nu het
geval is. Het beleggingsbegrip zou namelijk alleen van belang zijn voor de afbake-
ning van de objectieve belastingplicht van de overheidsbedrijven. In dat licht bezien
is het spijtig dat de belastingheffing van overheidsbedrijven buiten de herziening
van de vennootschapsbelasting in 2007 is gebleven.

6.2.3 De beleggende buitentands belastingplichtige

6.2.3.1 Doel van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

Als gevolg van de keuze voor het woonplaatsbeginsel als belangrijkste beginsel van
de afl)akening van de Nederlandse heffingsbevoegdheid kent het Nederlandse belas-
tingrecht niet alleen beperkt binnenlands belastingplichtigen. Ook die natuurlijke
personen en lichamen die niet in Nederland wonen of zijn gevestigd, maar wei bin-

66. Voorde Duitse praktijk is dit vastgelegd in RFH RStBL 43.609. In Oostenrijk is dat vastgelegd in §
32 Bundesabgabenordnung en bevestigd in VwGH 22 juni 1983, 81/13/0158.

67. Als hoofdregel geldt ook in Duitsland dat de exploitatie van deelnemingen niet tot het onderne-
merschap leidt. maar als het overheidslichaam zich met het dagelijkse beleid bemoeit of net als
bij een Organschaft een gemeenschappelijk ondernemingsdoel heeft, wordt dat anders. Zie in
deze Streck 2003, § 4, aantekening 12, pagina 40 en 41.

68.    Zie voor de Duitse situatie nader Streck 2003. § 4. aantekening 13. pagina 41  en voor Oostenrijk
Bauer c.s., § 2. aantekening 36.

69.    Streck 2003. § 4. aantekening 11, pagina 40.
70.   Brief van de staatssecretaris van Financien 12 mei 1999. V-N 1999-2514.
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nenlands inkomen genieten, zijn beperkt belastingplichtig. Deze beperkte belasting-
plicht strekt zich enkel uit over het inkomen dat is gekoppeld aan het Nederlandse
territoir. Om juridisch voldoende kenbare aanknopingspunten voor de heffing te
hebben, heeft de wetgever het heffingsobject voor de buitenlandse belastingplichti-
gen gedetailleerd uitgewerkt. E6n van de vormen van inkomen waarvan internatio-
naal de band met een territorium sterk genoeg wordt geacht om belastingheffing
aan te koppelen. is winst uit onderneming. Om het heffingsrecht te kunnen effectu-
eren, is internationaal de vaste inrichting als 'ondergrens' ontwikkeld. Alleen als die

ondergrens is overschreden, heeft een bronstaat een heffingsrecht bij een onderne-
ming. De constatering dat sprake is van winstinkomen leidt bij de regelingen ter
voorkoming van dubbele belasting in de regel tot toepassing van een vrijstelling. Dit
is anders bij dividenden, interesten en royalty's die tot box 1 behoren. Op grond van
artikel 15 t/m 18 van het Bvdb 2001 geldt hier de verrekeningsmethode. Datzelfde
geldt voorde buitenlandse belastingdie druktop box 2 dividenden (artikel 19 t/m 21
Bvdb 2001) en dividenden, interesten en royalty's die worden genoten uit rechten
die tot de box 3 bezittingen behoren (artikel 25 en 25a Bvdb 2001). Hiermee is het
belang van een juiste afbakening van beide inkomenssoorten gegeven.71

6.2.3.2 De materiele inhoud van het beleggingsbegrip

Ons huidige systeem voor de behandeling van buitenlands belastingplichtigen is ge-
baseerd op de regeling zoals die bij het Besluit Vpb 1942 is ingevoerd. Sinds het Be-

sluit Vpb 1942 geldt als hoofdregel dat bedrijfswinsten alleen in Nederland worden
belast als een vaste inrichting ofvaste vertegenwoordiger in Nederland wordt aange-
houden en voorzover hieraan winst valt toe te rekenen. Daarnaast was in het Besluit
Vpb 1942 een regeling opgenomen op grond waarvan Nederland heffingsbevoegd
was als buitenlandse lichamen een voordeel genoten uit het bezit van 66n van de
volgende vermogensbestanddelen..72

-   in Nederland gelegen onroerende goederen;
- hypothecaire vorderingen op in Nederiand gelegen onroerende zaken;
- commanditaire participaties waarbij geen gerechtigdheid bestond tot de stille re-

serves;
73

-  een aanmerkelijk belang (25%) in een Nederlandse nvi 74

-  een recht op bepaalde periodieke uitkeringen.

Deze uitbreiding van het belastingobject had totgevolgdatbuitenlandse lichamen in
Nederland belastingplichtig konden zijn zonder dat zij een objectieve onderneming
in ons land dreven. Buitenlandse vennootschappen met een in aandelen verdeeld ka-

pitaal werden door deze regeling hetzelfde behandeld als bijvoorbeeld in Nederland

71.    In bijvoorbeeld het V.K.. de V.S. en de BRD is het onderscheid tussen actieve en passieve inkom-
sten daarenboven nog van belang voor de toepassing van de zogenaamde CFC-regels.

72. Als genoemd in artikel 39, eerste lid, onderdelen 2 en 3, Besluit IB 1941.
73.    Indien deze gerechtigdheid wei aanwezig was. dan werd de commanditair vennoot belast voor

winst uit onderneming.
74. Ten tijde van invoering van het Besluit Vpb 1942 bestond de bv als rechtsvorm nog niet.
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gevestigde nv's. Het Besluit Vpb 1942 kende in artikel 8 een met artikel 2. vijfde lid,
Wet Vpb 1969 te vergelijken etiketteringsnorm, waardoor alle vermogensbestand-
delen als ondernemingsvermogen werden aangemerkt. De uitbreiding van het be-
lastingobject van buitenlandse lichamen in artikel 3 Besluit Vpb 1942 had feitelijk de
meest ingrijpende gevolgen voor buitenlandse stichtingen en verenigingen. in Ne-
derland gevestigde stichtingen en verenigen werden immers alleen in de belasting-
heffing betrokken 'voorzover' zij een onderneming dreven.75 Voor in het buitenland
gevestigde stichtingen en verenigingen gold deze beperking van de belastingplicht
niet. Dus waarde Hoge Raad in hetarrest van 11 juni 1969, BNB 1969/155 het houden
van een commanditaire participatie door een in Nederland gevestigde stichting nog
als een onbelaste activiteit beoordeelde, kon een buitenlandse stichting in zo'n zelf-
de situatie volledig in de heffing worden betrokken.76

De reden voor deze invulling van de buitenlandse belastingplicht is terug te voe-
ren op de wens van de Besluitgever om de Duitse invloed op de Nederlandse econo-
mie te beperken. Een overmatige infiltratie van Duitse bedrijven in de Nederlandse
economie werd door de bezetter als onwenselijk geacht.77 Ondanks het feit dat na
afloop van de Tweede Wereldoorlog deze ratio achterhaald was. is deze regeling tot
op heden vrijwel ongewijzigd in de vennootschapsbelasting voort blijven bestaan. 78

Deze terughoudendheid ten aanzien van veranderingen met betrekking tot de bui-
tenlandse belastingplicht blijkt misschien nog wei hetduidelijkstuit het feitdat voor
de invulling van het belastingobject van buitenlandse lichamen tot 1 januari 2001 in-
tegraal werd aangesloten bij de inkomstenbelasting. Tot 1 januari 2001 werden bui-
tenlands belastingplichtige lichamen dus voor dezelfde bronnen in de heffing be-
trokken als Nederlandse natuurlijke personen. Een buitenlands belastingplichtig Ii-
chaam kon hierdoor een aanmerkelijk belang houden. Pas met de introductie van het
boxenstelsel in de Wet IB 2001 ontstond de noodzaak om de buitenlandse belasting-
plicht voor lichamen autonoom te regelen.79 Met ingang van 1 januari 2001 is het
belastingobject voor entiteiten geregeld in artikel 17 en 17a Wet Vpb 1969. Om te
voorkomen dat met deze vernieuwing de Nederlandse heffingsrechten zouden afne-
men, heeft de wetgever de ondernemingssfeer voor buitenlands belastingplichtige
lichamen opgerekt. Op grond van artikel 17a Wet Vpb 1969 worden tot de Neder-
landse onderneming gerekend:
-  in Nederland gelegen onroerende zaken;
-   winstrechten ten laste van en de medegerechtigdheid tot een Nederlandse onder-

neming;
- bestuurdersbeloningen;
-   werkzaamheden in, op of boven het Noordzeewinningsgebied.

75. Pas sinds de introductie van de Wet Vpb 1969 wordt gesproken over'indien en voorzover'.
76.   Zie in deze zin AJ. van Soest bij Hoge Raad 10 juni 1969.16 134, Fiscaal Weekblad FED, 10 juni

1969. no. 1209/10 en De Klerck, aantekening 8 bij artikel 3. Besluit Vpb 1942.
77. Deze uitlating komt uit een periode waarin de Duitse bezetter de Nederlandse ministeries nog

enige discretionaire bevoegdheid had gelaten. Zie nader Rouwers 1996, pagina 146.
78.    Zie voor de overwegingen bu de invoering van de Wet Vpb 1969 Kamerstukken H 1959-1960,

6000. nr. 3, pagina 17 (r.k)
79.   Er wordt gesproken van wijzigingen met een technisch karakter. Kamerstukken // 1998-1999.

26728, nr. 3, pagina 56.
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Aangezien het belastingobject van buitenlands belastingplichtige lichamen sinds het
Besluit Vpb 1942 nauwelijks is gewijzigd, betekent dit dat het belastingobject van
buitenlands belastingplichtigen in bepaalde gevallen nog steeds ruimer is dan bij
vergelijkbare binnenlands belastingplichtigen. Zo zal een buitenlandse entiteit die
vergelijkbaar is met een Nederlandse stichting of vereniging en bijvoorbeeld com-
manditair vennoot is in een Nederlandse cv nog steeds in Nederland belastbaar zijn,
terwijl de in Nederland gevestigde stichting het voordeel uit de cv onbelast kan ge-
nieten.80 Hetzelfde doet zich voor als een dergelijke entiteit in Nederland gelegen
onroerende zaken aanhoudt.81 In een dergelijke situatie wordt de in het buitenland
gevestigde stichting of vereniging geacht in Nederland een vaste inrichting te heb-
ben en wordt zij belast voor de voordelen uit het vastgoed. Anders dan bij een bin-
nenlands belastingplichtige stichting of vereniging wordt bij buitenlands belasting-
plichtige entiteiten niet getoetst 'indien en voorzover' zij met het vastgoed een on-
derneming drijven. In het algemeen wordt aangenomen dat deze afwijkende behan-
deling van buitenlandse rechtsvormen strijdig is met EG-verdrag en andere non-
discriminatiebepalingen.82 Het ministerie van Financien heeft op deze kritiek in
2006 gereageerd en beleid gepubliceerd waardoor de nadelige gevolgen voor in het
buitenland gevestigde verenigingen, stichtingen of kerkgenootschappen die in Ne-
derland vastgoed aanhouden in de uitvoeringssfeer zijn weggenomen.83

6.2.3.3    Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip

De afl)akening van de winstsfeer bij het buitenlands belastingplichtige lichaam is op
zijn minst a-typisch te noemen. Als gevolg van artikel 17a Wet Vpb 1969 zullen de
meeste vastgoedbeleggingen van buitenlandse belastingplichtigen als winstinko-
men worden gekwalificeerd. Dat heeft alles te maken met de doelstelling van deze
regeling. In een internationale context waar het woonplaatsbeginsel nog steeds zeer
dominant is, is een heffing die is gebaseerd op het oorsprongslandbeginsel minder
vanzelfsprekend. ledere staat zal daarom het heffingsrecht op de inkomsten die sa-
menhangen met de economische activiteiten die plaatsvinden binnen hun territoir

80.   Tenzij de stichting als commandite werkzaamheden verricht ten behoeve van de vennootschap,
want dan worden de voordelen weI belast. Zie Hoge Raad 11 juli 1969, BNB 1969/155.

81.    Bij de introductie van artikel 17a Wet Vpb 1969 bleek dat het onderbrengen van het onroerend
goed in de vennootschapsbelasting onvoorziene gevolgen tot gevolg zou hebben. In het buiten-
land gevestigde lichamen die in Nederland gelegen onroerende zaken hielden, werden doordeze
fictie verplicht in de winstsfeer betrokken. Dat hield in dat deze niet in Nederland gevestigde Ii-
chamen als gevolg van artikel 17a Wet Vpb 1969 werden geconfronteerd meteen heffingoverde
vermogenswinsten. Na Kamervragen (Kamerstukken H 1999-2000, 26 728, nr. 5, pagina 37-38)
heeft de regering besloten rot de invoering van een step-up regeling voor deze lichamen in de In-
voeringswet Wet IB 2001. Artikel IV, onderdeel C, voorziet in een herwaardering naar de waarde
in heteconomische verkeer per 31 december 2000 vooronroerende zaken die op die datum niet
tot een ondernemingsvermogen behoorden.

82. Zie Hoenjet en Van Schothorst 2001, pagina 979 zij zijn van mening dat deze wijze van heffing
strijdig is met de vrijheid van kapitaalverkeer. Zie eveneens Heithuis 2002, pagina 124-125 en
Weber 2004. pagina 1256.

83. Zie Besluit van 5 januari 2006, BNB 2006/141. Opgrond van ditbesluit worden deze lichamen niet
langer als buitenlands belastingplichtige aangemerkt.
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helder af moeten bakenen. Voor een wetgever is het binnen een dergelijk krachten-
veld aantrekkelijk om het belastingobject zo ruim mogelijk te formuleren. De om-
schrijving van het Nederlandse belastingobject van het buitenlands belastingplichti-
ge lichaam voldoet aan deze eisen. Het is ruim geformuleerd en richt zich meer op
het internationale krachtenveld dan op een juiste afbakening van de verschillende
inkomenscategorieen. Dat is ook de directe oorzaak van de ongelijke behandeling
van in Nederland en daarbuiten gevestigde stichtingen en verenigingen. Het belas-
tingobject van 'buitenlandse' stichtingen is als gevolg van artikel 17a Wet Vpb 1969
zodanig ruimer dat van een beperkte belastingplicht voor deze buitenlandse stich-
tingen in Nederland nauwelijks sprake is. Door middel van het Besluit van 5 januari
2006 heeft de staatssecretaris deze ongelijke behandeling ten aanzien van vastgoed-
beleggingen weggenomen, echter de discriminatoire situatie met betrekkingen tot
participaties in cv's is onverkort blijven voortbestaan.84

6.2.3.4 Aanbevelingen

In plaats van binnenlandse en buitenlandse stichtingen en verenigingen alleen door
middel van een goedkeurend besluit in specifieke situaties hetzelfde te behandelen.
wil ik voorstellen om deze entiteiten voor de vennootschapsbelasting waar mogelijk
gelijk te behandelen. Dat kan op verschillende manieren vorm worden gegeven. In
de meest ingrijpende variant zou men er voor kunnen kiezen om het onderscheid
tussen binnenlands en buitenlands belastingplichtigen te laten vervallen. In een der-
gelijk systeem kent men geen onderscheid op het niveau van het belastingobject en
verdwijnen dus ook de bestaande ongelijkheden. Theoretisch zou het onderscheid
tussen binnenlands en buitenlands belastingplichtigen kunnen komen te vervallen
als het oorsprongslandbeginsel consequent zou worden toegepast. In een dergelijk
systeem wordt voor de belastingheffing aangesloten bij de economische activiteiten
die in een territoir plaatsvinden.85 Aangezien een dergelijke keuze niet binnen af-
zienbare tijd te verwachten valt, ligt het meer voor de hand om de objectieve belas-

tingplicht van binnenlands en buitenlands belastingplichtigen daar waar beide ver-
gelijkbaar zijn, voor de vennootschapsbelasting gelijk te behandelen. Praktisch zou
dat in kunnen houden dat ook bij buitenlandse stichtings- en verenigingsvormen
een materiele ondernemingstoets wordt uitgevoerd. De ficties van artikel 17a Wet
Vpb 1969 zouden voor deze lichamen dan alleen gevolgen hebben'indien en voorzo-
ver' zij een onderneming drijven. Dit zou aan de ene kant een formele gelijke behan-
deling van binnenlandse en buitenlandse stichtingen inhouden, aan de andere kant
zou een dergelijke keuze weI inhouden dat de Nederlandse fiscus te maken krijgt
met buitenlandse lichamen die zowel een belaste en onbelaste sfeer kunnen hebben.
Om constructies te voorkomen met buitenlandse stichtings- en verenigingsvorm zal

de belastingsdienst in uitvoeringssfeer wei moeten zorgen dat de buitenlandse Ii-

84.   Besluit van 5 januari 2006, BNB 2006/141.
85. Zie nadere Kemmeren 2006-1, pagina 433-434.
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chamen civielrechtelijk genoeg overeenkomsten met de Nederlandse rechtsvormen
hebben om een gelijke behandeling te rechtvaardigen.86

6.2.4 Het beleggingsbegrip in de 'Limitation on benefits'-dausule in het verdrag

ter voorkoming van dubbele betasting tussen Nederland en de V.S.

6.2.4.1 Doel van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

In het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en de V.S. is
in artikel 26 een zogenoemde limitation on benefits-clausule opgenornen. De V.S.
wenst deze bepaling op te nemen in verdragen met staten die in hun ogen verdrag-
misbruik toestaan. Om misbruik bij voornamelijk dividend, interest en royalties te-

gen te gaan, hebben inwoners van de contractstaten alleen recht op de verdragsvoor-
delen als zij een reele aanwezigheid in ten van beide staten kunnen aantonen.87 In
het verdrag wordt deze reele aanwezigheid bepaald aan de hand van vijf afzonderlij-
ke tests. Om toegang te krijgen tot de verdragsvoordelen moeten lichamen voldoen
aan tenminste 66n van de tests van artikel 26. Het betreft de volgende toetsen:
- Directe beurstoets.
- Indirecte beurstoets.
- Aandeelhouderstoets.
- Activiteitentoets.
- Hoofdkantoortoets.

Als uitgangspunt bij de beantwoording van de vraag of de aanwezigheid van een in-
woner in 6*n van de verdragsstaten meer dan marginaal is, speelt het onderscheid
tussen 'actief en 'passief een belangrijke rol. Op het moment dat de inwoner vol-
doende economisch relevante activiteiten in de betrokken staten entameert, is de
verdragsbescherming gegarandeerd. In artikel 26 wordt deze minimale economi-
sche aanwezigheid afgeleid uit verschillende omstandigheden. Zo wordt bij de beur-
stoets van het tweede lid, onderdeel c, gekeken naar het feit of de aandelen van het
lichaam aan een effectenbeurs zijn genoteerd en daar regelmatig in deze aandelen
wordt gehandeld.88 Bij de'derevative benefits-toets' van het derde lid wordt de ver-
bondenheid met 66n van beide staten afgeleid uit de kwaliteit van de aandeelhou-
ders. terwijl bij de hoofdkantoortoets de verdragsvoordelen worden toegekend aan
lichamen die als hoofdkantoor van een multinationale groep kunnen worden be-
schouwd.89 Door middel van deze toetsen bakenen de verdragstaten 'echte' onder-

86.    Met name bij stichtingachtige figuren kan daarbij bijvoorbeeld worden gedacht aan het eisen van

een uitdelingsverbod. In het Besluit van 5 januari 2006, BNB 2006/141 heeft het ministerie deze
vergelijkbaarheid tussen buitenlandse en binnenlandse stichtingachtige vormen slechts in alge-

mene termen geformuleerd.
87.   In gelijke zin Prokisch 2003, artikel 1 aantekening 127. pagina 291.

88. Naast deze toets moetbij de beurstoets ook voldaan zijn aan het vereistedat her lichaam een'sub-

stantial presence' moet hebben. Deze 'nexus'-eis is verder uitgewerkt in artikel XXVI van het Me-
morandum of understanding (MUO). Zie overde uitwerking van deze toets nader Van der

Weijden en Doets 2004. pagina 305.
89.    Hetgeen in artikel 26, vijfde lid. van het Verdrag en artikel XX111 van het MUO nader is uitgewerkt.
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nemingsactiviteiten af van bijvoorbeeld passieve tussenhoudsters en financierings-
lichamen die geen verdragprotectie kunnen genieten.

Maar ondanks het feit dat het onderscheid actief versus passief als een rode draad
door de limitation on benefits-bepaling loopt, speelt het beleggingsbegrip alleen een
directe rol bij de activiteitentoets van het vierde lid.

Een inwoner voldoet aan deze activiteitentoets als hij 'betrokken is bij het actiefuitoe-
fenen van bedrilfsmatige activiteiten'. Deze toets lijkt direct te zijn overgenomen uit de
Amerikaanse wetgeving. Vanuit Nederlands perspectief bezien is vooral de vraag van
belang of de inwoner van Nederland die voordelen uit de V.S. ontvangt aan deze
eis(en) voldoet. Daarbij moet vast komen te staan of de voordelen die in de V.S. wor-
den behaald voldoende samenhangen met de eigen activiteiten van het Nederlandse
lichaam.90

Uit het Memorandum of understanding (verder: MOU) blijkt dat van de vereiste sa-
menhang van bedrijfsactiviteiten sprake is als de bedrijfsactiviteiten deel uitmaken
van, aanvullend zon op, of bijkomstig zijn van de bedrij fsactiviteiten in de vestigings-
staat. Ook deze formulering is ontleend aan het Amerikaanse recht. Vanuit Neder-
lands perspectief moet worden vastgesteld of de bedrijfsactiviteiten in beide staten
materieel met elkaar samenhangen. Deze samenhang moet op grond van het verdrag
zowel kwalitatief als kwantitatief vast komen te staan.

Van een kwalitatieve samenhang is volgens het MOU bijvoorbeeld sprake als een
lichaam dat in de V.S. is gevestigd onderdelen levert voor het productieproces in Ne-
derland.91 Maar niet alleen 'upstream' kan van een dergelijke samenhang sprake
zijn, maar ook 'downstream'. Dus het aanhouden van een handelsdochter in de V.S.
om eigen producten te verkopen. kan in beginsel als een bedrijfsmatige activiteit
worden aangemerkt. Om te voorkomen dateen lichaam met een economisch margi-
nale aanwezigheid in Nederland ondanks de hierboven beschreven activiteitentoets
van artikel 26. vierde lid, onderdeel a. toegang zou kunnen krijgen tot de verdrags-
voordelen, is in onderdeel b van hetzelfde lid de eis opgenomen dat de activiteiten in
Nederland 'wezenlijk' moeten zijn in relatie tot de bedrijfsmatige activiteiten in de
V.S.92 Volgens het MOU zijn alle feiten en omstandigheden van belang bij de beant-
woording van de toets of een bedrijfsmatige activiteit wezenlijk is.93 Bij deze toets
wordt onder andere rekening gehouden met de waarde van de activa, de inkomsten,
de loonkosten en de aard van de activiteiten.94

90.    In deze zin Ellis 1993, pagina 469 en Vega Borrego. pagina 173.
91.   Artikel XIX van het MOU.
92.    Artikel 26 van het Verdrag werkt natuurlijk ook andersom, maar bezien vanuit het Nederlandse

beleggingsbegrip is voor dit perspectief gekozen.
93.   In gelijke zin Vega Borrego, pagina 179.
94.     In artikel XX11 van het MOU wordt verder nog opgemerkt dat bij elke vaststelling of vergelijking

rekening gehouden wordt met de relatieve omvang van de Amerikaanse en de Nederlandse eco-
nomie.
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6.2.4.2 De materiele inhoud van het beleggingsbegrip

Uit de voorgaande beschrijving van de ratio van de activiteitentoets in de limitation
on benefits-regeling in het Nederlands-Amerikaanse belastingverdrag is naar voren
gekomen dat de vraag of een lichaam toegang krijgt tot de verdragsvoordelen in be-
langrijke mate wordt bepaald aan de hand van de activiteiten dat het verricht.

Bij een niet-beursgenoteerd lichaam moet vast komen te staan dat het betrokken is
bij het actief uitoefenen van bedrijfsactiviteiten. In de tekst van artikel 26, vierde lid
hebben de verdragsstaten uitdrukkelijk opgenomen dat 'beleggen Of het beheer van

beleggingen voor eigen rekening' geen ondernemingsactiviteit is. In eerste instantie
doet deze invulling denken aan de afbakening van de ondernemingssfeer in het Ne-
derlandse belastingrecht door middel van het normale vermogensbeheer. Echter,
ondanks het feit dat deze vergelijking in grote lijnen op zal gaan, wijken de non-be-
leggingseis in de Limitation on benefits-clausule (verder: LOB-clausule) en het nor-
male vermogensbeheer op belangrijke punten weI degelijk van elkaar af.

In de eerste plaats wordt de activiteitentoets in het Verdrag onder omstandigheden
niet alleen op het niveau van de ontvangende vennootschap bekeken. In gelieerde
verhoudingen worden de activiteiten van verbonden personen en belangen in ven-
nootschappen waarin het lichaam vennoot is, gezamenlijk getoetst. Volgens artikel
26, vierde lid, onderdeel c. wordt een persoon geacht met een andere persoon ver-
bonden te zijn indien:

'de enepersoon ten minste 50 percent van het belang als uiteindelijkegerechtigde bezit in

de andere persoon (of, ingeval van een lichaam, ten minste 50percent van het totale aan-

tai stemmen en de waarde van de aandelen van het /ichaam Ofvan het uiteindelijke be-
lang in het vermogen van het lichaam) of een andere persoon bezit, onmidde/10'k of mid-
dellijk, ten minste 50 percent van het belong als uiteinde/(ik gerechtigde (of ingeval van

een lichaam, ten minste 50 percent van het totale aantal stemmen en de waarde van de
aandelen  van het lichaam of van het uiteinde/(ike belang in het vermogen van het li-

chaam) in elk van de personen. in iedergeval wordt een persoon geacht te z,in verbonden

met een andere persoon indien, op basis van alle feiten en omstandigheden, de ene per-
soon zeggenschap heeft in de andere persoon of beide personen onder zeggenschap staan

van dezeiftle persoon Ofpersonen.'

De Nederlandse wetgeving kent een dergelijke toerekening van activiteiten in con-
cernverband alleen bij het fiscale eenheidsregime. De verbondenheid tussen licha-
men speelt weliswaar ook bij andere bepalingen een rol, maar de samenvoegingen
bij bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling ofde renteaftrekbeperking vinden plaats
op het'activaniveau'. Zo worden bij de beantwoording van de vraag uit artikel 13,
tiende lid, Wet Vpb 1969 of de deelneming grotendeels uit beleggingen bestaat, de
middellijke en de onmiddellijke belangen van dat lichaam betrokken in de toetsing.
In de LOB-clausule worden daarentegen niet alleen de activiteiten van het ontvan-
gende lichaam onderzocht, maar eveneens de activiteiten van de verbonden perso-
nen en vennootschappen waarin het lichaam vennoot is. Van al deze activiteiten
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moet dan worden bepaald of zij 'deel uitmaken van. aanvultend zijn op, of bijkomstig
zijn van'de bedrijfsactiviteiten van hetontvangende lichaam en wezenlijk zijn in ver-
houding met de activiteiten van het betalende lichaam. Aan de ene kant zal deze sa-
menvoeging een verruiming van de safe haven-regeling kunnen vormen, maar aan
de andere kant maakt het de toetsing van de norm erg complex.

Een tweede afwijking tussen het beleggingsbegrip in de LOB-clausule en het Neder-
landse normale vermogensbeheer heeft betrekking op de behandeling van banken
en andere financiele instellingen. In artikel 26, vierde lid, onderdeel a, worden beleg-
gen en het beheer van beleggingen voor eigen rekening als ondernemingsactiviteit
gekwalificeerd als deze activiteiten worden verricht in het kader van een bank-, ver-
zekerings- of effectenbedrijf. Artikel 4.14 Wet IB 2001 kent een vergelijkbare uitzon-
dering voor financifle instellingen. Op grond van artikel 4.14, achtste lid, onderdeel
a. Wet IB 2001 worden aanmerkelijkbelanghouders in aangewezen, laagbelaste kre-
dietinstellingen, hypotheekbanken en verzekeringsmaatschappijen niet forfaitair in
box 2 betrokken. Ook bij deze regeling in de inkomstenbelasting betreft het een uit-
zondering op een antimisbruikregeling. Alleen is de uitzondering in artikel 26 strik-
ter geformuleerd. Want niet alleen moet vast komen te staan dat een inwoner een fi-
nanciele instelling is, maar op grond van artikel XX van het MOU wordt een bank al-
leen dan geacht actief het bankbedrij f uit te oefenen als deze regelmatig stortingen
ontvangt van en leningen verstrekt aan het publiek. Bij verzekeringsmaatschappijen
geldt een vergelijkbare aanvullende materiele toets. Voordat een verzekeringsmaat-
schappij recht krijgt op de verdragsvoordelen moet worden aangetoond dat haar
bruto-inkomen voornamelijk bestaat uit verzekerings- of herverzekeringspremies
alsmede beleggingsinkomen dat toegerekend kan worden aan zulke premies.

Het gevolg van deze aanvullende materiele eis is dat de verdragspartners uit wil-
len sluiten dat aan priv6banken en bepaalde capitive insurance-lichamengs ver-

dragsvoordelen toekomen.96

Een vergelijkbaar strikte uitleg van de beleggingsnorm treft financieringslichamen
die een beroep wensen te doen op het verdrag Nederland - Verenigde Staten. In ar-
tikel XXI van het MOU is aangegeven dat de interest afkomstig uit concernfinancie-
ringen of portfoliobeleggingen niet als ondernemingsopbrengst kan worden gekwa-
lificeerd. Daar waar in het Nederlandse recht nog een onderscheid tussen actieve en
passieve financieringslichamen wordt gemaakt. is deze nuance niet in het Verdrag
overgenomen. Alle financieringslichamen wordt derhalve de voordelen uit het Ver-
drag ontzegd. Alleen als de financieringsactiviteiten deel uitmaken van een hoofd-
kantoorfunctie geldt deze beperking blijkens artikel XX111 van het MOU niet.

95.    Met name die 'captives' waarin de beleggingsopbrengsten de verzekeringsopbrengsten vele ma-
len overtreffen, hebben geen toegang tot de verdragsvoordelen.

96. Maardoorde formulering van hetderde lid van artikel 26 heeft deze uitzonderingeen relatief be-
perkt bereik. Zo worden de verdragsvoordelen aan ondernemers onthouden die zich bedrijfsma-
tig bezig houden met beleggen. of het beheer van beleggingen. maar niet als aangewezen
financiele instelling kwalificeren.
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De vierde en economisch meest relevante afwijking tussen de Nederlandse invulling
van het beleggingsbegrip en de invulling van deze norm in het verdrag. betreft de be-
handeling van houdstervennootschappen.97 In de Wet Vpb 1969 wordt het begrip
holding materieel uitgelegd. Centraal in de ontwikkeling van het materiele holding-
begrip staan hetarrest BNB 1974/298 en de resolutie BNB 1975/11.gg In de Nederland-
se visie is een holding actief op het moment dat zij een concrete concernfunctie ver-
vult. Deze concernfunctie kan bestaan uit het bepalen van het beleid van de doch-
ters, maar ook het vervullen van typische tussenhoudsteractiviteiten zoals het poo-
len en laten doorstromen van dividendstromen worden als actieve houdsteractiviteit
gezien.

Zouden de verdragsstaten deze materiXle aanpak onverkort hebben overgenomen
voor de invulling van de activiteitentoets van artikel 26, dan had dit tot gevolg dat
Nederlandse houdsters alleen voor verdragsbescherming in aanmerking zouden
kunnen komen als zij zouden voldoen aan de Amerikaanse regels met betrekking tot
het ondernemerschap. Om deze ingewikkelde materiele toets te voorkomen, hebben
de verdragsstaten gekozen voor een 'safe haven-bepaling'. De activiteit van een
houdstervennootschap kan op grond van artikel 26, derde lid afgeleid worden van de
kwaliteit van de aandeelhouders. Op grond van deze zogenoemde 'derivative bene-
fits-test' van (derde lid, onderdeel a) kaneen lichaam verdragsbescherming genieten
als vast komt te staan dat 95%100 van de aandelen worden gehouden door maximaal
zeven 'equivalent beneficiaries' en verder wordt voldaan aan het vereiste dat de be-
lastinggrondslag niet wordt aangetast.

Het begrip 'equivalent beneficiary' is in het achtste lid van artikel 26 gedefinieerd.

Volgens de verdragstekst moet een onderscheid worden gemaakt tussen aandeel-
houders die in de V.S. en Nederland wonen en aandeelhouders die in andere staten
wonen. Worden de aandelen van het lichaam gehouden door aandeelhouders die in-
woner zijn van de V.S. of Nederland dan worden zij als equivalent beneficiaries aan-
gemerkt als zij op grond van de limitation on benefits-regeling zel f volledige ver-
dragbescherming zouden hebben.101 De redenering achter deze afgeleide is dat als
de aandeelhouders zelf aan artikel 26 voldoen, geen sprake zal zijn van treaty shop-
ping en de verdragsvoordelen ongelimiteerd aan het ontvangende lichaam kunnen

97. Voor deelnemingsdividenden geldt overigens op grond van artikel 10, derde lid van het Verdrag
een eigen LOB<lausule. Maar aangezien deze regeling geen invloed heeft op het beleggingsbe-
grip, maar alleen ziet op het verlaagde bronbelastingtarief. ga ik in dit kader hier niet verder op
in. Zie nader Kemmeren 2006, pagina 429 en 430.

98.   Hoge Raad 7 november 1973. BNB 1974/2.
99.   Resolutie van 15 oktober 1974. BNB 1975/11.
100. Opde mogelijkheidomdit percentage naar 70% te verlagen, wordt in hetonderstaande nog nader

ingegaan.

101. Deze toets is overigens beperkt tot die inwoners die op grond van de onderstaande bepalingen

verdragbescherminggenieten: artikel 26, tweede lid, onderdeel a (natuurlijke personen), b (over-
heid), d (vrijgestelde pensioenfondsen), e (lichamen zonder winstoogmerk) en c (alleen ten aan-
zien van het eerste onderdeel. beursgenoteerde lichamen waarvan de aandelen regelmatig
worden verhandeld). Vega Borrego spreekt in dat kader over qualified residents. Vega Borrego
2006, pagina 116 e.v.

197



6.2.4 Hoofdstuk 6 /De agakening van de winstsfeer van lichamen

worden toegekend. Aan aandeelhouders die niet in de verdragsluitende landen
woonachtig zijn, worden strengere eisen gesteld. Dergelijke aandeelhouders worden
alleen als een 'gelijkwaardig gerechtigde' aangemerkt als aan de volgende drie eisen
cumulatief is voldaan: de aandeelhouder moet in een EG, EER of NAFTA-staat zijn ge-
vestigd, op grond van het belastingverdrag tussen de bronstaat en de vestigingsstaat
van de aandeelhouder moet de aandeelhouder volledige verdragsbescherming 102

genieten en verder moet vaststaan dat bij een dividenduitkering. winsttoerekening
vanuit een vaste inrichting o f bij een interest- of royaltybetaling,03 de bronbelasting
in het verdrag tussen de vestigingsstaat van de aandeelhouder en de V.S. net zo laag
is als in het Verdrag met Nederland.

Op deze hoofdregel is in artikel XXIV van het MOU een uitzondering geformu-
leerd. Op grond van deze verdragsuitleg wordt eveneens aan de'derivative benefits-
test' voldaan als 70% (en geen 95%) van de aandelen worden gehouden door zeven of
minder 'equivalent beneficiaries'. Voor deze verlaging wordt dan weI geeist dat de
resterende aandeelhouders op grond van de limitation on benefits-regeling zelf di-
rect verdragbescherming moeten hebben.104 Op grond van deze uitleg worden de
mogelijkheden verruimd voor buitenlandse aandeelhouders om in een Nederlandse
houdstervennootschap te participeren. 105

In al deze drie situaties geldt voor de vennootschap dat zij voor toepassing van het
belastingverdrag op grond van de kwaliteit van haar aandeelhouders geacht wordt
economisch voldoende'presence' te hebben in 66n van de verdragsluitende staten.

Voldoet een lichaam aan deze equivalent beneficiary-test en kan worden aangeno-
men dat misbruik om reden van de aandeelhoudersrelaties niet aan de orde is. dan
moet vervolgens vast komen te staan dat de belastinggrondslag niet substantieel
wordt aangetast.106 Volgens artikel 26. derde lid. onderdeel b, wordt de belasting-
grondslag in het houdsterland aangetast als 50% of meer van de winst van de holding
toekomt aan personen die geen gelijkwaardige gerechtigden zijn en de betalingen af-

102. Volgens de tekst van artikel 26. achtste lid. onderdeel f . zier dat op die inwoner die: 'gerechtigd
zou zijn tot alle voordelen van een algemene overeenkomst tot het vermijden van dubbele belas-
ting tussen enige lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte. of van
een Staardiedeel uitmaakt vande Noord Amerikaanse Vrijhandels Associatieende Staat ter zake
waarvan aanspraak wordt gemaakt op de voordelen van deze Overeenkomst op grond van bepa-
lingen die overeenkomen met onderdeel a, b, c onder i. d of e van her tweede lid van dit artikel,
met dien verstande dat indien een dergelijke overeenkomst geen algemeen artikel inzake beper-
kingen van voordelen bevat, die persoon wordt aangemerkt als een gekwalificeerde persoon op
grond van onderdeel a, b, c onder i, d of e van het tweede lid van ditartikel indien die persoon op
grond van artikel 4 (Inwoner) van deze Overeenkomst inwoner zou zijn van een van de Staten'.

103.  Het dus inkomsten in de zin van artikel 10 t/m 13 van het Verdrag betreft.
104. Deze uitbreiding op de 'derivative benefits-test' is overigens beperkt tot die inwoners die op

grond van de onderstaande bepalingen verdragsbescherminggenieten: artikel 26. tweede lid, on-
derdeel a, (natuurlijk personen), b (overheid), d (vrijgestelde pensioenfondsen), e (lichamen zon-
der winstoogmerk)en c, (alleen ten aanzien van het eerste onderdeel. beursgenoteerde lichamen
waarvan de aandelen regelmatig worden verhandeld).

105. In deze zin Van der Weijden en Doets 2004, pagina 314.

106. Zie hierover nader Vega Borrego 2006, pagina 158 e.v.
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trekbaar zijn van de winst.107 Hiermee voorkomen de verdragsstaten dat de voorde-
len die onder de werking van het verdrag vallen in overwegende mate worden door-
gesluisd naar niet verdragbeschermde aandeelhouders.108

Onder invloed van de Amerikaanse regering is de ondernemingssfeer in het Verdrag
tussen Nederland en de Verenigde Staten zeer gedetailleerd vastgelegd. Waar in Ne-
derland het ondernemingsbegrip een open norm is, is in artikel 26 van het Verdrag
gekozen voor een sterk geobjectiveerde aanpak waarbij kwantitatieve elementen
een belangrijke rol spelen.

6.2.4.3     Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip

In de limitation on benefits-clausule van het verdrag ter voorkoming van dubbele

belasting tussen de V.S. en Nederland hebben de verdragsstaten vastgelegd welke in-
woners recht hebben op de overeengekomen verdragsvoordelen. Kort gezegd, moet
een inwoner daarvoor meer dan een marginale 'presence' in een verdragsstaat heb-
ben. Of een inwoner voldoende refle aanwezigheid heeft, wordt bepaald door mid-
del van vij f toetsen. Drijft een lichaam een onderneming, dan heeft het automatisch

verdragsprotectie. De verdragsluitende staten hebben in artikel 26 'beleggen en het
beheren van beleggingen' uitdrukkelijk buiten de ondernemingssfeer willen hou-
den, tenzij deze activiteiten worden verricht door een bank, verzekeringsmaatschap-
pij of effectenhandelaar. Met Kemmeren ben ik van mening dat deze uitzondering in
het licht van het EG-recht te beperkt is geformuleerd.109 Om van bedrijfsmatig be-
leggen te kunnen spreken. is het namelijk niet noodzakelijk dat deze activiteiten
door een bank, verzekeringsmaatschappij of effectenhandelaar worden verricht.110
Ook in die andere gevallen dient het recht op kapitaalverkeer, vestiging of dienstver-
lening door Nederland als verdragsstaat te worden gegarandeerd. Doordat het ver-
richten van bedrijfsmatige beleggingsactiviteiten niet kwalificeert voor de activitei-
tentoets zal deze toets niet EG-proof blijken.111

In het geval de ondernemingsactiviteit ontbreekt of materieel lastig vast te stellen is,
wordt het effectieve inwonerschap voor toepassing van artikel 26 afgeleid uit exact

omlijnde. objectieve omstandigheden. Voldoet de belastingplichtige aan deze eisen
dan kan hij gebruik maken van het verdrag. In essentie vormen deze afgeleide inwo-
nerstoetsen safe haven-bepalingen.112

107. Op dit betalingscriterium wordt in het Verdrag meteen een uitzondering gemaakt voor betalin-

gen als willekeurige derde verricht bij de normale bedrijfsuitoefening ter zake van diensten of li-
chamelijke zaken en betalingen in het kader van financiele verplichtingen aan een bank op
voorwaardedat indien de bankgeen inwoner is van een van de Staten eendergelijke betaling toe-
rekenbaar is aan een vaste inrichting van die bank gelegen in een van de Staten inwoner is.

108.  In deze zin Vega Borrego 2006. pagina 158.
109. Zie Kemmeren 2006, pagina 429.
110. Aangeziende norm nietallegevallen beslaatdie hetbeoogt te regelen, kan worden gesproken van

een regeling die under-inclusive van aard is. Zie Tussmann en Ten Broek 1949, pagina 348.
111. Vergelijk De Graaf 2007, pagina 85.
112.  Zie in deze zin Kemmeren 2006. pagina 429.
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Met name bij de aandeelhouderstoets is een principieel onderscheid ontstaan
tussen de invulling van het beleggingsbegrip in de LOB-clausule en het Nederlandse
belastingrecht. Met behulp van de 'derivative benefits-test' van artikel 26, derde lid,
stellen de verdragsstaten houdstervennootschappen in de gelegenheid gebruik te
maken van het verdrag. zonder dat daarbij vast hoeft komen te staan dat zij zelf een
onderneming drijven en voldoende aanwezigheid in de verdragsstaat hebben. Op
grond van deze test wordt deze aanwezigheid afgeleid uit de economische verbon-
denheid van de aandeelhouders met de verdragsstaat. Met name de V.S. zal van me-
ning zijn dat zij hiermee treaty shopping in belangrijke mate hebben voorkomen.
Voor het Nederlandse belastingrecht is een dergelijke afgeleide aanpak nauwelijks
denkbaar. Belastingheffing zal namelijk in essentie direct aan moeten sluiten bij de
economische realiteit. Laat men dat als wetgever los, dan kan dat de legitimiteit van
de regel schaden. Bovendien zal een dergelijke afgeleide vorm van heffen in de regel
niet neutraal werken. Concernstructuren zullen bij een keuze voor een safe haven-
bepaling een bepaalde vorm krijgen terwijl dat economisch gezien niet altijd de
meest wenselijke vorm behoeft te zijn. Fiscale overwegingen worden dan bepalend
bij de juridische vormgeving van de ondernemingsactiviteiten. Tot slot kan de wet-
gever de rechtsgelijkheid bij dergelijke regelingen nooit garanderen, want alleen die
gevallen die voldoen aan de gestelde eisen worden begunstigd, terwijl andere geval-
len die objectiefvoldoende vergelijkbaar kunnen zijn, kunnen buiten de regeling val-
len.113

6.2.4.4 Aanbevelingen

Uit de bovenstaande analyse blijkt dat het beleggingsbegrip in de limitation on be-
nefits-clausule in het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Neder-
land en de Verenigde Staten een zeer specifieke functie vervult en daardoor een ei-
gen invulling heeft gekregen. De veelal objectiefvormgegeven toetsen van artikel 26
bieden belastingplichtigen weliswaar een grote mate van rechtszekerheid, maar
hebben aan de andere kant op nationaal niveau onaanvaardbare vormen van rechts-
ongelijkheid tot gevolg. Maar ook vanuit EG-perspectief valt kritiek te leveren op de
activiteitentoets van artikel 26 van het verdrag. Bij het omschrijven van hetgeen als
bedrijfsmatige activiteit heeft te gelden. hebben de verdragspartners de toegang tot
de verdragsvoordelen beperkt tot bepaalde uitdrukkelijk genoemde financiele in-
stellingen, terwijl andere bedrij fsmatige beleggers geen verdragsbescherming genie-
ten. Om de belemmeringen van de vrijheden van kapitaalverkeer en de vrijheid van
vestiging weg te nemen, stel ik voor om deze opsomming te laten vervallen of zoda-
nig aan te passen dat ook andere bedrij fsmatige beleggers en/of beheerders aan de
activiteitentoets kunnen voldoen. Door de opsomming van de niet als misbruik aan

113. Door hetopnemen van een LOB-clausule maken de verdragsstaten de totale belastingdruk op de
uitkeringen uitde bronstaat alhankelijk van de vestigingsplaats van deaandeelhouders. In hetar-
rest HvJ EG 12 december 2006. C-374/04 ( Test Claimants in Class /V of the ACT Group Litigation)
heefr het hof geoordeeld over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van een LOB-clausule. Aan-
gezien deze vraag niet direct van belang is voor de beantwoording van de geformuleerde pro-
bleemstelling, zal in het kader van dit onderzoek niet verder op deze problematiek worden
ingegaan.
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te merken activiteiten te laten vervallen. zou de activiteitentoets van artikel 26 een
meer materiele toets worden. waarmee de rechtsgelijkheid beter wordt gewaar-
borgd. Ook door deze specifieke regeling aan te vullen met een zinsnede als'of daar-
mee overeenkomende werkzaamheden' zou dan vanuit Europees perspectief bezien,
de scherpste kantjes van het derde lid worden weggenomen.

Naast deze principiele argumenten ben ik ook vanuit praktische overwegingen geen
voorstander om de Nederlandse wetsinterpretatie te laten aansluiten bij de uitkom-
sten van de LOB-toetsen. Ingeval een Nederlands lichaam voldoet aan de activitei-
tentoets van artikel 26 van het Verdrag staat alleen vast dat dit lichaam volgens de
Amerikaanse normen een 'trade' of een 'business' drijft. Het ligt niet in de rede om
uitleg van het Nederlandse recht afhankelijk te maken van een Amerikaanse wetsin-
terpretatie.

6.2.5 Het beleggingsbegrip in het EG-recht

6.2.5.1 Doel van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

Niet alleen in het nationale recht maakt de wetgever gebruik van het beleggingsbe-
grip om de ondernemingssfeer a f te bakenen, maar ook in het EG-recht. In het EG-
recht speelt het onderscheid tussen beleggen en ondernemen voornamelijk bij de af-
bakening tussen de vrijheid van vestiging van artikel 43 EG aan de ene kant en de
vrijheid van kapitaalverkeer van artikel 56 EG aan de andere kant. Beide vrijheden
maken deel uit van het juridische kader waarmee de lidstaten de interne markt tot
stand willen brengen. Met het formuleren van deze vrijheden hebben de lidstaten
zowel invulling aan het discriminatieverbod als aan het realiseren van vrije markt-
toegang willen geven. De vrijheid van vestiging garandeert het recht voor onderne-
mers om zich in een andere lidstaat te vestigen. De vrijheid van kapitaalverkeer114

ziet op het feit dat kapitaalstromen niet door nationale regelingen mogen worden
belemmerd.115 Opvallend kenmerk van de vrijheid van kapitaalverkeer is dat deze
vrijheid niet beperkt is tot lidstaten van de EU. Op grond van artikel 56, eerste lid, EG
heeft de vrijheid van kapitaalverkeer derdenwerking.116 Aangezien inwoners van
derdenstaten alleen een beroep kunnen doen op het EG-recht als de vrijheid van ka-
pitaal echter wordt geschonden. is meteen een belangrijk aspect van het onder-
scheid tussen artikel 43 en artikel 56 EG gegeven: inwoners van derdenstaten kun-
nen geen beroep kunnen doen op de vrijheid van vestiging.

114.  In het arrest HvJ EG 7 oktober 2002, C-79/01 (Payroll Data Service) omschreven als'werkzaamhe-
den anders dan in loondienst. zowel van natuurlijke personen als van ondernemingen'.

115. Zie vooreen analyse van de reikwijdte van dederdenwerking van de vrijheid van kapitaalverkeer
Dahlberg pagina 335-366 en voor een meer behoudende visie Schan 2005, pagina 503-506.

116. Hierbij geldt wei de beperking van artikel 57, eerste lid, EG, op grond waarvan regelingen die op
31 december 1993 bestonden niet door de vrijheid van kapitaalverkeer terzijde kunnen worden
geschoven. Zie in deze zin Schan 2005, pagina 493.
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6.2.5.2 De materitle inhoud van het beleggingsbegrip

Als gevolg van de verschillen tussen de vrijheid van vestiging en de vrijheid van ka-
pitaalverkeer is de verhouding tussen beide vrijheden van groot belang. Deze ver-
houding is complex omdat beide vrijheden elkaar kunnen overlappen en de formu-
leringen in het EG-verdrag een samenloop van beide vrijheden niet uitsluiten.117 In
de huidige vorm kan artikel 43 EG het best worden gezien als een deelverzameling
van artikel 56 EG. Het is namelijk niet mogelijk om een ondernemingsactiviteit in
een andere lidstaat op te starten zonder datdaarmee in beginsel beide vrijheden zijn
gemoeid. De vestigingsvrijheid van deze ondernemer wordt beschermd door artikel
43 EG. Daarnaast zal deze activiteit eveneens door artikel 56 EG worden beschermd.
Immers, het opstarten van een grensoverschrijdende activiteit zonder dat hiervoor
vermogensverschuivingen plaatsvinden, is praktisch gezien ondenkbaar. Aan de an-
dere kant zijn er weI kapitaaltransacties denkbaar die de vrijheid van vestiging niet
raken.118

A-G Alber is in zijn conclusie bij het Baars-arrest uitdrukkelijk op deze samenloop in-
gegaan en heeft daarbij het volgende kader geschetst.119 Alber is van mening dat er
drie situaties te onderscheiden zijn:
1.  Er is sprake van een rechtstreekse aantasting van de vrijheid van kapitaalverkeer

die slechts indirect tot een belemmering van het recht van vestiging leidt. In een
dergelijk geval zijn daarop alleen de bepalingen inzake het kapitaalverkeer van
toepassing.120

2. Is sprake van een rechtstreekse aantasting van de vrijheid van vestiging die we-
gens de belemmering van het recht van vestiging indirect tot een vermindering
van de kapitaalstromen tussen de lidstaten leidt, dan zijn daarop alleen de bepa-
lingen inzake de vrijheid van vestiging van toepassing.121

3. Is sprake van een rechtstreekse aantasting van zowel de vrijheid van kapitaalver-
keer als het recht van vestiging, dan zijn beide vrijheden van toepassing en moet
de nationale maatregel aan beide vereisten voldoen.122

Uit de uitspraken van het hof blijkt dat de rechter de samenloop van beide vrijheden
in essentie op deze wijze toetst. Beide vrijheden worden in de afweging betrokken
zonder dat tussen beide een rangorde bestaat.123 Wei kiest het hof in gevallen waar-
bij een samenloop van beide vrijheden wordt aangenomen 66n van beide vrijheden

117. Zie anders Nijkeuter 2006. pagina 255.
118. Zie in deze zin Dahlberg 2003. pagina 288.
119. A-G Alber 14 oktober 1999 in C-251/98 (Baars).In vergelijkbare zin StAhl 2004, pagina 48 en 49.
120. Te noemen zijn bijvoorbeeld dediverseoordelen inzakede zogenaamde'Gouden aandelen'4 juni

2002, C-367/98 (Commissie/Portugal). C-483/99 (Commissie /Frankrijk) en C-503/99 (Commissie /
Belgie). Zie vooreen meer uirgebreide opsomming onderdeel 16 van de conclusie van A-G Kokott
van 12 september 2006 inzake C-231/05 (Oy AA).

121.  Vergelijk HvJ EG 13 april 2000. C-251/98 (Baars), 21 november 2002. C-436/00 (X en Y) en 23 fe-
bruari 2006, C-471/04 (Keller Holding)

122.  Zie r.0. 37 en 38 in HvJ EG 12 december 2006. C-446/04 ( Test Claimants in the Fli Group Litigation).
123.  Vergelijk Hvj EG 1 juni 1999, C-302/97 (Konle). Zie anders Nijkeuter 2006, pagina 255.
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als uitgangspunt bij het formuleren van de uitspraak. Deze keuze wordt bepaald
door het feitencomplex. doel van de nationale regeling en de formulering van de pre-
judiciele vraag.124

In twee recente arresten komt deze samenloop tussen de vrijheid van kapitaal-
verkeer met andere vrijheden uitdrukkelijk aan de orde. In de oudere jurisprudentie
werd artikel 56 EG alleen getoetst in die gevallen waarbij het evident was dat primair
de regels van het kapitaalverkeer werden geschonden.125

Ondanks de terughoudendheid van het hof om de vrijheid van kapitaalverkeer te
toetsen, heeft het hof in de arresten Fidium Finanz en F//127126 artikel 56 EG in sa-

menhang met andere vrijheden getoetst.
Voordat aan artikel 56 EG kan worden getoetst. moet in eerste instantie vast ko-

men te staan wat onder kapitaal moet worden verstaan. In het EG-verdrag wordt het
begrip kapitaal niet gedefinieerd. Bij de uitleg van dit begrip grijpt de rechter in de
regel terug op de nomenclatuur zoals die is opgenomen in bijlage 1 van de richtlijn
88/361/EEG. Weliswaar betreft dit een uitwerking van een reeds ingetrokken bepa-
ling. maar volgens het hof heeft deze bijlage nog steeds een verklarende waarde bij
de uitleg van artikel 56 EG.128

In de Fit-zaak gebruikt het hof deze wijze van interpretatie bij de uitleg van het
begrip 'directe investering' in de standstill-bepaling van artikel 57, eerste lid, EG.
Doel van deze bepaling is om de derdenwerking te beperken voor de regelingen die
op 31  december 1993 in de lidstaten geldend recht waren. Betreft het geschil een op
31 december 1993 bestaande regeling dan worden inwoners van derdenstaten niet
beschermd tegen belemmeringen van de vrijheid van kapitaalverkeer.129 Volgens ar-
tikel 57, eerste lid. EG moet het dan gaan om regelingen die directe investeringen,
vestiging, financiale dienstverlening of de toelating van waardepapieren tot de kapi-
taalmarkten betreffen.

Volgens het hof is onder verwijzing naar bijlage 1 van de richtlijn 88/361/EEG en
de daarbij behorende verklarende aantekeningen sprake van een directe investering
als het een investering betreft die door natuurlijke of rechtspersonen wordt verricht
en welke gericht is op de vestiging of de handhaving van duurzame en directe be-
trekkingen tussen de kapitaalverschaffer en de onderneming waarvoor de desbetref-

124.  In deze zin A-G Kokott van 12 september 2006 inzake C-231/05 (Oy AA). A-G Alber 14 oktober
1999 in C-251/98 (Baars) alsmede A-G Geelhoed van 29 juni 2006 in C-524/04 (Test C/aimants in
the Thin Cap Group Litigation). Zie eveneens HvJ EG 3 oktober 2006, C-452/04 (Fidium Ananz)
waarbij een vergelijkbare methodiek is toegepast bij samenloop tussen de vrijheid van dienstver-
richting (artikel 49 EG) en de vrijheid van kapitaalverkeer (artikel 56 EG). Stahl spreekt in dat ka-
der zelfs van 'een kwestie van smaak'. Zie Stdhl 2004, pagina 48.

125.  Bijvoorbeeld HvJ EC 14 oktober 1999. C-439/97 (Sandoz) en HvJ EG 6 juni 2000. C-35/98
( Verkooijen).

126.  HvJ EG 3 oktober 2006. C-452/04 (Fidium Finanz).
127.  HvJ EG 12 december 2006, C-446/04 ( Test Claimants in the F// Group Litigation).
128. Zie in die zin met name arresten van HvJ EG 16 maart 1999, C-222/97(Trummeren Mayer), HvJ EG.

5 maart 2002. C-515/99, C-519/99-C-524/99 en C-526/99-C-540/99 (Reisch e.a). HvJ EG
23 februari 2006, C-513/03 ( Van Hilten-van der Heijden), HvJ EG 3 oktober 2006. C-452/04 (Fidium
Finanz). HvJ EG 12 december 2006, C-446/04 ( Test Claimants in the Fil Group Litigation). Zie in deze
zin Stahl 2004, pagina 48 en Smit 2006, pagina 206.

129. Zie hierover nader Smit 2006, pagina 203.

203



6.2.5 Hoofdstuk 6 / De afbakening van de winstsfeer van /ichamen

fende middelen bestemd zijn met het oog op de uitoefening van een economische
activiteit.130 Daarbij moet verder vast komen te staan dat een deelneming alleen als
direct investering heeft te gelden als dit belang wordt aangehouden teneinde duur-
zame en directe economische betrekkingen te vestigen of te handhaven tussen de
aandeelhouder en de betrokken vennootschap en de aandeelhouder zodoende de
mogelijkheid te bieden daadwerkelijk deel te hebben in het bestuur van of de zeg-
genschap over de betrokken vennootschap.

Met deze laatste overweging herhaalt het hof de overweging zoals deze voor het
eerst in het Baars-arrest is gebruikt.131 Volgens de vaste jurisprudentie van het hof
oefent een onderneming haar recht van vestiging uit als zij een deelneming heeft in
het kapitaal van in een andere lidstaat gevestigde onderneming. waardoor zij 'in-
vloed heeft op de besluiten van de vennootschap' en'de activiteiten ervan kan bepa-
len'. Meestal wordt daarvan uitgegaan als sprake is van een belang van meerdan 50%
in de deelneming.132 Bij een minderheidsbelang zal dus in de regel enkel een beroep

op artikel 56 EG kunnen worden gedaan.133

In het Fidium Finanz-arrest heeft het hof zich uitgelaten over de samenloop tussen
de vrijheid van dienstverlening en de vrijheid van kapitaalverkeer.134 Buiten het feit
dat de vrijheid van dienstverlening en vrijheid van vestiging nauw met elkaar sa-
menhangen, is dit arrest voor dit onderzoek met name van belang door het feit135

dat het hof het beoordelingsschema zoals dat door A-G Alber in zijn conclusie bij het
Baars-arrest is verwoord, toepast en tot de conclusie komt dat uit het geschil136

blijkt dat bij voorrang de vrijheid van dienstverrichting moet worden beoordeeld.
Volgens het HvJ EG had de Duitse regeling namelijk tot doel om de markttoegang van
ondernemers uit derden landen te belemmeren.137

Overziet men de invulling die het HvJ EG geeft aan het beleggingsbegrip, dan valt op
dat het Hof van Justitie van de EG zijn uitspraken veelal vanuit het gezichtspunt van
de markttoegang opbouwt. Aangezien het verkrijgen van toegang tot de Europese
markt veelal gepaard gaat met het verrichten van ondernemingsactiviteiten, formu-
leert het HvJ EG de bescherming in veel gevallen primair vanuit de vrijheid van ves-
tiging of de vrijheid van dienstverlening. In die gevallen zal de vrijheid van kapitaal-
verkeer daarom in samenhang met 66n van deze vrijheden worden bekeken. De
rechter zal dan alleen aan artikel 56 EG toetsen als de vrijheid van kapitaalverkeer in
casu zelfstandig wordt belemmerd.

130. Zie in gelijke zin HvJ EG 2 juni 2005. C-174/04 (Commissie vs /tali#). Zie nader Smit 2006. pagina
206.

131.  HvJ EG 13 april 2000. C-251/98 (Baars).
132. Voor een analyse van de literatuur op dit gebied verwijs ik naar Smit 2006. pagina 206.
133. Zie in deze zin A-G Geeldhoed in zijn conclusie van 6 april 2006 bij de R-zoak (C-446/04).
134. HvJ EG 3 okrober 2006. C-452/04 (Fidium Finanz).
135. Hetgeen kan worden afgeleid uit de verwijsbepaling van artikel 55 EG. Zie nader Kapteyn en

VerLoren van Themaat 2003, pagina 598.
136. A-G Alber 14 oktober 1999 in C-251/98 (Baars).
137. Zie r.0.49 HvJ EG 3 oktober 2006. C-452/04 (Fidium Finanz).
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Wenst echter een niet-ondernemer toegang tot de Europese kapitaalmarkt te ver-
krijgen, dan wordt deze economische activiteit direct beschermd door artikel 56 EG.

Daarbij zal het niet bedrijfsmatig verstrekken van vreemd vermogen in de regel on-
der de vrijheid van kapitaalverkeer vallen.138 Bij het verstrekken van eigen vermogen
is dat minder evident. In dat kader heeft het HvJ EG in de zaak Baars het onderscheid
tussen het bedrijfsmatig en het niet-bedrufsmatig verstrekken van kapitaal afgeba-

kend door middel van de combinatie van een kwantitatieve en een kwalitatieve
toets.139 Het HvJ EG onderzoekt in dergelijke gevallen of de aandeelhouder als ge-

volg van zijn participatie 'invloed heeft op de besluiten van de vennootschap' en 'de
activiteiten ervan kan bepalen: Deze vragen zullen dus per individueel geval moeten
worden beantwoord, maar in de regel zullen minderheidsbelangen primair door140

de werking van artikel 56 EG worden beschermd.141

6.2.5.3     Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip

Uit de jurisprudentie van het HvJ EG valt af te leiden dat de inhoud van het beleg-

gingsbegrip binnen het EG-recht zich heeft ontwikkeld vanuit de doelstelling van
het EG-Verdrag. Met het EG-Verdrag hebben de lidstaten primair een interne markt
tot stand willen brengen. Om tot een effectieve en efficiente markt te komen hebben
de lidstaten de markttoegang en de gelijke behandeling van marktpartijen willen ga-
randeren. Binnen deze kaders speelt het beleggingsbegrip op diverse niveaus een rol

bij de afl)akening van de vrijheid van vestiging. In de eerste plaats beoordeelt de
rechter of de vrijheid van vestiging zelfstandig is geschonden, of dat de eventuele

schending in samenhang met andere vrijheden moet worden beoordeeld. Komt de

rechter bij de beoordeling tot de conclusie dat meerdere vrijheden kunnen worden
belemmerd, dan bepaalt hij in welke volgorde deze schendingen worden getoetst.142

In geval van een kapitaalverstrekking aan een onderneming in tan van de lidstaten
moet vervolgens inhoudelijk worden getoetst welke vrijheid in concreto is geschon-
den.

138. Alleen in situaties dat een lening hybride trekken heeft zal aan de 'Baars-criteria' van 'invloed

heeftop de besluiten van de vennootschap'en'deactiviteiten ervan kan bepalen', kunnen worden
voldaan.

139. Smk werkt het kwalitatieve element nader uit aan door bijvoorbeeld belang te hechten aan sta-

tutaire bepalingen, de samenstelling van de directie, deelname in het feitelijk bestuur, deconcern
interne verhoudingen of de uitwisseling van bestuurders. Zie Srnit 2006, pagina 206. In de omzet-

belasting wordt bij deze vraag met name gekeken naar het bestaan management overeenkom-
sten.

140. Zie nader Smit 2006, pagina 206.
141.  In deze zin Stefaner 2006, pagina 97 en Schonfeld 2004, pagina 213. Waarbij dient te worden op-

gemerkt dat daardoor minderheidsbelangen die door inwoners van derden landen worden ge-
houden verdragbescherming zullen genieten, terwijl meerderheidsbelangen niet onder de

reikwijdte van het EG-verdrag zullen vallen. Bovendien is hetopdit moment nog nietduidelijk in
hoeverre een meerderheidsbelang in een zuivere beleggingsvennootschap onder de reikwijdte
van artikel 43 of artikel 56 EG-verdrag zal vallen.

142.  In r.0. 50 HvJ EG 3 okrober 2006. C-452/04 (Fidium Finanz) kiest het hof daarbij voor de vrijheid
van dienstverlening omdat het een zaak betrof waarbij een onderneming markttoegang wilde af-

dwingen.
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Doel van deze aanpak is om er voor te zorgen dat grensoverschrijdende kapitaal-
transacties die in het kader van de ondernemingsuitoefening plaatsvinden primair
door de vrijheid van vestiging of dienstverlening worden beschermd. terwijl de ove-
rige kapitaaltransacties onder de reikwijdte van artikel 56 EG vallen. Vooral de kapi-
taalstromen die afl(omstig zijn van de kapitaalverstrekkers als aandeelhouders, cer-
tificaathouders of vreemd vermogenverstrekkers zullen primair vanuit deze vrijheid
worden beoordeeld.143 De afl)akening van de bedrijfsmatige en de niet-bedrijfsma-
tige verstrekking van kapitaal vindt nu plaats aan de hand van de criteria die het HvJ
EG in het Fidium Finanz-arrest heeft geformuleerd. De rechter laat hierbij de vraag of
de vrijheid van vestiging in geding is in feite afhangen van de vraag of sprake is van
een 'moeiende' aandeelhouder.144

6.2.5.4 Aanbevelingen

Uit het bovenstaande blijkt dat de activiteitentoets bij het onderscheid tussen de toe-
passing van artikel 43 en 56 EG volop in beweging is. Het HvJ EG toetst daarbij of de
vrijheid van kapitaalverkeer wordt belemmerd als het zaken betreft die primair de
vermogenssfeer raken. De afbakening van deze vermogenssfeer ten opzichte van de
winstsfeer vindt plaats aan de hand van de zogenoemde Baars-criteria: verkrijgt de
kapitaalverschaffer invloed op de besluitvorming van de vennootschap en kan hij de
activiteiten ervan bepalen? Deze invulling van de'winstsfeer' schiet voor toepassing
in de inkomsten- en de vennootschapsbelasting te kort. Immers, de Baars-toets is
specifiek geschreven om bedrijfsmatige van niet-bedrijfsmatige kapitaalverstrek-
kers van elkaar te onderscheiden. In de directe belastingen speelt het beleggingsbe-
grip echter op veel meer gebieden een rol. Zo zal de fiscale kwalificatie van een con-
cernfinancierings- of projectontwikkelingslichaam door middel van een op het EG-
recht lijkende toets niet mogelijk zijn, terwijl daar binnen de vennootschapsbelas-
ting wei behoefte aan is.

143. In deze zin Kapteijn VerLoren van Themaat 2003, pagina 634.
144.  Hierbij is bewustgekozen om aan te sluiten bij de formulering zoalsdeze in de OBen de SW even-

eens worden gebruikt bij de kwalificatie van de activiteiten van holdingen. Zie nader § 6.3.6.
In hoeverre het hof bij de vraag ofartikel 43 EG of artikel 56 EG moet worden toegepast rekening
houdt met de activiteiten van het lichaam is nog niet beslist. Past men de criteria uit het Fidium
Finanz-arrest toe dan zal een meerderheidsbelang in een zuivere beleggingsvennootschap onder
de werking van artikel 43 EG vallen. Aan de andere kant zijn in het arrest HvJ EG 14 september
2006, C-386/04 (Stau#er)duidelijkeaanwijzingen te vindenopgrond waarvan het hofin bepaalde
gevallen inhoudelijk kijkt naar de activiteiten van het betrokken lichaam. Zou het hof de lijn uit
r.0 18-20 van het Stauffer-arrest volgen en de activiteiten van het lichaam inhoudelijk toetsen.
dan zal een meerderheidsbelang in een zuivere beleggingsvennootschap evenzeeronder de reik-
wijdte van artikel 56 EG kunnen vallen.
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6.2.6 Het verliest(idende beleggende lichaam van artike120, v(lfde lid. Wet Vpb

1969(oud)

6.2.6.1 Doel van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

Het beleggingsbegrip kende in de oude regeling van artikel 20, vijfde lid. Wet Vpb
1969 een specifieke eigen invulling die paste bij het antimisbruikkarakter van deze

regeling. De regeling van artikel 20. vijfde lid, Wet Vpb 1969 (oud) vindt zijn oor-
sprong in het karakter van de vennootschapsbelasting. Als gevolg van het hoofdzake-
lijk formele karakter van de belastingplicht in de Wet Vpb 1969 worden verliezen

nietgekoppeld aan de objectieve onderneming, maar heeft de juridische entiteit zelf
het recht op verrekening van de verliezen. De grondslag van het recht op verliesver-
rekening voor ondernemers in de inkomstenbelasting is te vinden in de totaaiwinst-
gedachte. Zou geen buitenjaarse verliesverrekening toe worden gestaan. dan zou
over de hele levensduur van de onderneming bezien teveel belasting worden be-
taald. Binnen het totaalwinstconcept dient de jaarwinst enkel voor de toerekening
van een deel van de winst aan het meest daarvoor in aanmerking komende jaar. Deze
toerekening in de tijd moet plaats vinden conform de regels van goed koopmansge-

bruik. Bij lichamen is het recht op verliesverrekening onlosmakelijk gekoppeld aan
de juridische huls waarin de onderneming wordt gedreven. Dit maakt het mogelijk
om het recht op verliescompensatie tezamen met de aandelen over te dragen aan

een derde. Het verlies volgt immers de rechtsvorm. Om nu te voorkomen dat het
recht op verliescompensatie als een zelfstandig vermogensrecht zou kunnen worden

verhandeld.145 heeft de wetgever met de introductie van de Wet Vpb 1969 ingegre-

pen en de handel in verliesvennootschappen aan banden gelegd.146 Dit was een re-

actie op de praktijk van het Besluit Vpb 1942, waar een levendige handel in verlies-

vennootschappen bestond. Vooral de nationalisatie van buitenlandse ondernemin-

gen in indonesie in 1957 was debet aan de situatie dat in Nederland een groot aantal

(lege) vennootschappen met een niet gecompenseerd verlies achter was gebleven.

Aangezien in het Besluit Vpb 1942 geen specifieke regeling was opgenomen die ver-
liescompensatie bij opeenvolgende ondernemingsactiviteiten binnen 66n lichaam

uitsloot, ontstond de situatie dat verliezen economisch gezien een reele waarde ver-

tegenwoordigden. Om deze waarde te realiseren, was het voldoende om de aandelen

van deze verliesvennootschappen te vervreemden. opdat een nieuwe winstgevende
activiteit in het lichaam kon worden opgestart. De verliezen die uit het verleden nog
open stonden, konden onder de werking van het Besluit Vpb 1942 worden verrekend

met de opbrengsten uit de nieuwe winstgevende activiteit.

Om een einde aan deze praktijk te maken, diende volgens de wetgever een materi-
eelrechtelijke oplossing in de wet te worden gevonden.147 In de literatuur werd de
noodzaak van een dergelijke bepaling sterk betwijfeld. Volgens enkele auteurs had

145. Met name in geval van lege bv's.

146.  Artikel 19. zesde lid, ontwerptekst Wet op de Vennootschapsbelasting 1960, Kamerstukken U

1959-1960,6000, nr. 1, pagina 4.
147. In deze zin Verburg 2000, pagina 467.
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de Hoge Raad het ongewenste gebruik al voor een belangrijk deel opgelost door de
overdracht van winstcapaciteit aan andere lichamen zonder een adequate tegen-
prestatie als een uitdeling te kwalificeren.148 Volgens deze auteurs zou een bewijs-
rechtelijke bepaling hebben volstaan om het misbruik te voorkomen. De wetgever
verwierp dit standpunt en hield vast aan de invoering van artikel 20, vijfde lid, Wet
Vpb 1969 (oud).149

Op grond van deze bepaling werd bij de verliesverrekening niet meer aangesloten bij
de rechtsvorm, maar werd gekeken naar de materiele onderneming die in het Ii-
chaam werd gedreven en naar de aandeelhoudersverhoudingen bij dat lichaam.
Hiermee werd het formele ondernemingsbegrip van de vennootschapsbelasting
voor deze bepaling terzijde geschoven.150 Het lichaam werd voor artikel 20 Wet Vpb
1969 (oud) niet langer als zel fstandig subject gezien. maar de wetgever greep uit an-
timisbruikoverwegingen terug op de achterliggende aandeelhouder.151

6.2.6.2 De materiele inhoud van het beleggingsbegrip

Omdat het in de regeling van artikel 20. vijfde lid, Wet Vpb 1969 (oud) draaide om
het al dan niet voortbestaan van de objectieve onderneming, heeft de wetgever bij
de invulling van dit ondernemingbegrip teruggegrepen op de ervaringen in de in-
komstenbelasting.152 De wetgever wilde immers voorkomen dat in verliessituaties
de lege juridische huls kon worden vervreemd, terwijl het recht op verliescompen-
satie onverkort zou blijven voortbestaan. Daartoe moest hij bij de materiale onder-
neming aan kunnen sluiten. De rechter heeft de gewenste aansluiting met de inkom-
stenbelasting echter ruim opgevat en volledig overeenkomstig doel en strekking van
artikel 20, vijfde lid. Wet Vpb 1969 (oud) uitgelegd. Uit het arrest van 30 november
1994. BNB 1995/31 blijkt dat de Hoge Raad alleen die elementen van het onderne-
mingsbegrip uit de inkomstenbelasting heeft overgenomen. die men nodig had om
de norm van artikel 20. vijfde lid. Wet Vpb 1969 (oud) effectief in te kunnen vullen.
In dit arrest was in geschil of een bv die haar beherende participatie in een cv omzet-

148.  Zie in deze Schonis 1979, pagina 302, Telkamp 1980, pagina 78, Verburg 2000, pagina 466. zu Wij-
zenallenopdearresten Hoge Raad 21 maart 1962, BNB 1962/139en Hoge Raad 26juni 1963.BNB
1963/291.

149.  Artikel 20, vijfde lid. Wet Vpb 1969(oud) luidde:'Verliezen vaneen lichaamdatzijnonderneming
geheel of gedeeltelijk heeftgestaakt worden niet verrekend metde winsten van de volgende ja-
ren tenzij deze winsten hoofdzakelijk ten goede komen aan de natuurlijk personen die onmiddel-
lijk of middellijk aandeelhouder, lid, deelnemerofdeelgerechtigde waren op het moment waarop
het lichaam zijn ondememing geheel of nagenoeggeheel heeft gestaakt, dan wei aan hun rechts-
opvolgers krachtens huwelijksvermogensrecht of erfrecht. Ten aanzien van een lichaam dat een
onderneming is aangevangen, is met betrekking tot de verrekening van verliezen uit die onder-
neming met de winsten van voorafgaande jaren de eerste volzin van overeenkomstige toepas-
sing.'

150. Staatssecretaris Grapperhaus nam hierbij uitdrukkelijk op de koop toe dat de gekozen oplossing
niet paste binnen de structuur van de wet. Zie Handelingen IL 1986-1969. pagina 3187 (r.k.).

151. Zie vooreen weergave van de discussie rondom deze inbreukop het zelfstandige karakter van de
rechtspersoon Schonis 1979, pagina 304-306 en o.a. Kavelaars 2000, pagina 287.

152. Kamerstukken n 1968-1969,6000. nr. 22, pagina 30 (1.k.).
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te in een commanditaire participatie, haar onderneming staakte in de zin van artikel
20, vijfde lid Wet Vpb 1969 (oud). Zou de rechter in dit geval hebben geoordeeld dat
de bv haar onderneming zou hebben voortgezet, dan zou het mogelijk zijn dat de bv
de verliezen die zij gedurende de periode dat zij als beherend vennoot optrad, zou
kunnen verrekenen met de positieve opbrengsten uit de commanditaire deelname.
Uit dit arrest blijkt duidelijk dat de Hoge Raad een commanditaire deelname in een
cv niet als het drijven van een objectieve onderneming voor de werking van het arti-
kel 20. vijfde lid. Wet Vpb 1969 (oud) wilde aanmerken. Dit ondanks het feit dat als
de commanditaire vennootschap een natuurlijke persoon zou zijn geweest, deze
voor de Wet IB 1964 wei als ondernemer zou hebben gegolden. De rechter week met
de keuze voor een zuiver materieel. objectief ondernemingsbegrip voor artikel 20.
vijfde lid, Wet Vpb 1969 (oud) bewust af van het ondernemingsbegrip in de inkom-
stenbelasting.153

Deze materiele invulling van hetondernemingsbegrip gaf in de literatuur aanleiding
tot het standpunt. dat onder andere door Schonis werd verdedigd. dat de verlies-
compensatie bij beleggings-, houdster- en onroerendgoedmaatschappijen op geen
enkele wijze door artikel 20. vijfde lid, Wet Vpb 1969 (oud) werd belemmerd.154 In

dergelijke vennootschappen wordt immers geen onderneming gedreven. Aan de eti-
ketteringsnorm van artikel 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969 wordt in deze uitleg voorbij
gegaan. In een zuiver materiele bepaling paste volgens deze auteurs geen fictie.155 In

zijn arrest van 9 november 1994, BNB 1995/20. m.n. Zwemmer heeft de Hoge Raad
deze visie uitdrukkelijk bevestigd. Alleen als de activiteiten van een vennootschap
het normale vermogensbeheer overschrijden, kon volgens de Hoge Raad van het
drijven van een onderneming sprake zijn. Dit had tot gevolg dat verliezen in beleg-
gingsvennootschappen zonder enige beperking aan derden konden worden overge-
dragen.

Gezien het belang van een juiste kwalificatie van de activiteiten die in een Ii-
chaam werden verricht, leidde de toets aan het normale vermogensbeheer in de
praktijk tot de nodige geschillen. Uit de betreffende procedures blijkt dat de rechter
de activiteiten van het lichaam redelijk snel buiten het normale vermogensbeheer
vond liggen. Zo werden de activiteiten van een eenmansstamrecht- en pensioenli-
chaam door HofAmsterdam als het drijven een onderneming in de zin van artikel 20,
vij Me lid. Wet Vpb 1969 (oud) aangemerkt.156 Tot een zelfde oordeel kwam hetzel f-
de hof ten aanzien van de activiteiten van een (tussen)houdster in zijn uitspraak van
21 april 1999, nr. 98/2666.157 Het hof stelde hierbij feitelijk vast dat de activiteiten
van het lichaam niet konden worden gezien als het passief houden van aandelen, zo-
dat de holdingactiviteiten niet meer binnen het normale vermogensbeheer pasten.
Bij deze afweging hechtte het hof belang aan het feit dat het lichaam zeer risicovolle

153. Zie Zwemmer in de annotatie bij Hoge Raad 30 november 1994, BNB 1995/31 en Verburg 2000.

pagina 55-56.
154. Zie Schonis 1979. pagina 307, waar hij spreekt over het feit dat bij dergelijke lichamen de rechts-

vorm alleen de functie van organisatiestructuur vervult.
155. Zie voor een overzicht van de discussie in de literatuur Offermanns 1997, pagina 152-154.
156. Hof Amsterdam 14 oktober 1998. V-N 1999/9.15.
157. Hof Amsterdam 21 april 1999, V-N 1999/34.1.1.
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projecten van haar deelneming(en) financierde en daarvoor in casu een winstmarge
hanteerde van 0.5% op het door haar ingeleende kapitaal. Bovendien maakte de tus-
senholding 'aanzienlijke adviseurskosten' voor de gehouden deelnemingen. Het ar-
gument van de hoge advieskosten werd in de uitspraak van dezelfde kamer van Hof
Amsterdam van 20 oktober 1999, nr. 98/5355 herhaald met betrekking tot de activi-
teiten van een participatiemaatschappij.158 Ook hier oordeelde het hof dat de activi-
teiten van de participatiemaatschappij het normale vermogensbeheer overtroffen.
Niet alleen de'omvang' van de werkzaamheden, maar vooral het risico dat het Ii-159

chaam liep met het participeren in startende IT-bedrijven, beoordeelde het hof als
niet passend binnen het normale vermogensbeheer. In zijn arrest van 25 oktober
2000. BNB 2000/388 heeft de Hoge Raad de door het hof ingeslagen weg uitdrukke-
lijk bevestigd. De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat het Hof Amsterdam voor de
invulling van het ondernemingsbegrip van artikel 20, vijfde lid. Wet Vpb 1969 (oud)
terecht heeft teruggegrepen op de norm van artikel 6 Wet IB 1964.

Dat deze analoge interpretatie geen eenduidige invulling van artikel 20, vijfde lid,
Wet Vpb 1969 (oud) heeft opgeleverd. blijkt uit het arrest van 8 december 2006.160

De Hoge Raad casseerde in deze zaak 's-hofs oordeel omdat het had geoordeeld dat
de belastingplichtige een onderneming in de zin van artikel 20, vijfde lid, had gedre-
ven aangezien de vennootschap risico's had gelopen die het normale vermogensbe-
heer te boven gingen. Volgens de Hoge Raad kan uit het overschrijden van de grens
van het normale vermogensbeheer niet automatisch worden afgeleid dat er sprake is
van een onderneming in de zin van artikel 20, vij fde lid, Wet Vpb 1969 (oud) respec-
tievelijk artikel 6, eerste lid, Wet IB 1964. Uit het arrest valt op te maken dat het voor
de toepassing van artikel 20, vijfde lid, Wet Vpb 1969 (oud) mogelijk is om activitei-
ten te verrichten die het normale vermogensbeheer overstijgen, zonder een onder-
neming te drijven.161 De Hoge Raad lijkt daarmee af te wijken van de uitleg van de
reikwijdte van deze bepaling zoals die door de wetgever wordt voorgestaan. De wet-
gever wenste het ondernemingsbegrip namelijk zo ruim uit te leggen dat activiteiten
die voor de inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden162 dienden
te worden aangemerkt eveneens binnen de reikwijdte van artikel 20. vijfde lid. Wet

158. Hof Amsterdam 20 oktober 1999, V-N 2000/2.3.9.
159. De omvang van de werkzaamheden van het lichaam werd afgeleid uitde adviseurskosten dieaan

het bestuur van het lichaam werden betaald. Dit terwijl het lichaam zelfgeen personeel in dienst
had, maar alle activiteiten overliet aan bv B welke het bestuur ukoefendeover de participatie-
maarschappij

160.  Hoge Raad 8 december 2006. BNB 2007/83.
161. Zie rechrsoverweging 3.3. van Hoge Raad 8 december 2006. BNB 2007/83. Het is spijtig daide

Hoge Raad verwijst naar het volledigeeerste lid van artikel 6 Wet IB 1964. aangezien hij daarmee
voorbijgaataan hetonderscheid tussen deeersteen tweede volzin van deze bepaling. In deeerste
volzin werden immers die belastingplichtigen alsondernemeraangemerktdie een onderneming
dreven en in de tweede volzin werd het ondernemingsbegrip uitgebreid met die belastingplich-
tigen die medegerechtigd waren tot de winst van de ondememing Door in dit arrest uitsluitend
naardeeerste volzin te verwijzen. zou de Hoge Raad zijnarrest van 30 november 1994. BNB 1995/
31 uitdrukkelijk hebben kunnen bevestigen en de onzekerheid over de toepasbaarheid van deze

rechtsregel op voorhand weg hebben kunnen nemen.
162. In decontext van de Wet IB 1964 werd in dat kadergesprokenover Vnkomsten uitandere arbeid'.
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Vpb 1969 (oud) vielen.163 Uit de verwijzingsuitspraak van Hof 's-Hertogenbosch zal

feitelijk moeten blijken hoe de rechter de ondernemingssfeer in deze zaak gaat afba-
kenen.

Een tweede ongewisheid over de reikwijdte van het ondernemingsbegrip betreft de
vraag in hoeverre bij het ondernemingsvraagstuk rekening moet worden gehouden
met concernverhoudingen. Ondanks het feit dat uit de tekst noch uit de parallel met
de inkomstenbelasting een dergelijke uitleg blijkt, heeft Hof Amsterdam bij de be-
oordeling van de activiteiten van een moedervennootschap deze in samenhang met
de activiteiten van haar dochtervennootschappen bekeken.164 In hoeverre deze rui-
me uitleg van het ondernemingsbegrip als geldend recht moet worden gezien, is ge-
zien de samenhang met de inkomstenbelasting zeer de vraag.

6.2.6.3     Evaluatie van het beleggingsbegrip

Afsluitend, kan worden gesteld dat de afl)akening van het ondernemingsbegrip van
artikel 20. vijfde lid, Wet Vpb 1969 (oud) een eigen. normspec(fieke invulling heeft
gekregen.165 Weliswaar interpreteerde de rechter het ondernemingsbegrip in artikel
20. vij fde lid, Wet Vpb 1969 (oud) conform de regels van de Wet IB 1964, maar in be-
paalde gevallen liet hij deze analoge uitleg los en kwam hij tot een eigen invulling
voor deze bepaling. Deze relatieve autonomie valt te verklaren uit het feit dat artikel
20, vijfde lid alleen werkte bij vennootschappen die ooit een onderneming hadden
gedreven. Dit had tot gevolg dat voor beleggingsvennootschappen geen enkele wet-
telijke beperking gold voor de handelin verliezen. Om de regeling toch zo effectief
mogelijk te laten zon, heeft de rechter het drijven van een onderneming ruim opge-

vat. Zowel bij een eenmanspensioen- en stamrechtlichaam, een tussenholding en
een participatiemaatschappij vond de rechter voldoende aanknopingspunten in het
feitencomplex om de activiteiten binnen de ondernemingssfeer te plaatsen. De rech-
ter keek daarbij vooral naar de functie die bijvoorbeeld een stamrecht- of pensioen-
vennootschap en participatiemaatschappij of een tussenholding binnen de concern-
structuur innamen. De feitelijke beheershandelingen die door dergelijke vennoot-
schappen verrichtten, achtte de rechter niet bepalend voor de vraag of het lichaam
belegde of een onderneming dreef. Door deze wijze van interpreteren. zorgde de
rechter voor een zo ruim mogelijke uitleg van de norm van artikel 20. vijfde lid. Wet
Vpb 1969 (oud).166 Hiermee voorkwam de rechter een ongelimiteerde handel in ver-
lieslichamen.

163. Zie Kamerstukken // 2000-2001.27 209. nr. 7. pagina 18.

164. Een dergelijk ruime uitleg van het ondememingsbegrip als door Hof Amsterdam 18 november
1998. V-N 1999/15.25 r.0.5.2 in concernverhoudingen is gebruikt, is vanuit de wettekst bezien
verwonderlijk. De uitspraak gaat immers in tegen het uitgangspunt van de vennootschapsbelas-
tingdat iedere entiteitzelfstandigbelastingplichtigis. Een inbreukopditaxiomadoormiddel van
een concerntoets zal daarom zijn grond moeten vinden in de wet. Uit artikel 20 Wet Vpb 1969
(oud) viel een dergelijke inbreuk niet af te leiden.

165. Zie in deze zin A-G Van Ballegooijen in zijn conclusie bij Hoge Raad 28 oktober 2005, BNB 2006/
80.

166. Hetgeen uitdrukkelijk blijkt uit Kamerstukken n 2000-2001,27 209, nr. 7, pagina 18.
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Met ingang van 1 januari 2001 heeft de wetgever de regeling inzake de handel in ver-
lieslichamen ingrijpend gewijzigd.167 De regering wilde de reikwijdte van de be-
staande regeling oprekken. zonder dat het ten koste zou gaan van de economische
dynamiek.168 Om deze doelstelling te bereiken. is gekozen voor een nieuwe syste-
matiek. Met deze nieuwe regeling wilde de wetgever de verliesverrekening niet lan-
ger afhankelijk laten zijn van de vraag of het lichaam een materiele onderneming
dreef, maar heeft hij gekozen voor toepassing van een activatoets. Als gevolg van
deze wijzing in de benadering van de afbakening van het ondernemerschap be-
spreek ik de functie en de inhoud van beleggingsbegrip in artikel 203 Wet Vpb 1969
in de volgende paragraaf (onderdeel 6.3.2.).

6.3             Beleggings- of ondernemingsvermogen

6.3.1 Algemeen

In de vorige paragraaf is ingegaan op de a fbakening van de ondernemingssfeer op
het niveau van het subject in diverse bepalingen door middel van een activiteiten-
toets. In deze paragraaf wordt de functie van het beleggingsbegrip op het niveau van
het object besproken.

De wetgever heeft nu en in het verleden in diverse regelingen het houden of verkrij-
gen van ondernemingsvermogen willen facilieren. Voor IB-ondernemingen kan de
wetgever bij dergelijke faciliteiten direct aansluiten bij de vermogensetikettering. Is
bij een natuurlijke persoon de band tussen de ondernemingsactiviteit en het vermo-
gensbestanddeel te ver verwijderd, dan wordt niet meer gesproken van onderne-
mingsvermogen. Voor lichamen is een dergelijke aansluiting bij de regels van de ver-
mogensetikettering niet evident. Want door het toepassen van de regeling van arti-
kel 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969 wordt het gehele vermogen van onbeperkt binnen-
lands belastingplichtige lichamen geacht altijd tot het ondernemingsvermogen te
behoren. Als gevolg van deze etiketteringsbepaling is het bij lichamen dus niet mo-
gelijk om zonder meer bij de regels van de vermogensetikettering aan te sluiten. De
wetgever heeft in vij f regelingen, vier verschillende methoden ontwikkeld om het
'echte' ondernemingsvermogen van lichamen te definieren.

167. Ingevolge artikel XV. tweede lid. Wet Ondernemerspakket 2001. nr. 27 209. isde bepaling in wer-
king getreden vana f 18 oktober 2000.

168. Het oogmerk van de wetgever met deze ingreep was drieledig. Hij wilde bereiken dat:
-    het 'stakingscriterium' zou komen re vervallen:
- bepaalde aandelenoverdrachten tussen zittende aandeelhouders zouden worden gesanctio-

neerd:

-    ook beleggingslichamen onder de reikwijdte van de nieuwe bepaling zouden vallen. Zie
Kamerstukken // 2000-2001,27 209. nr. 6, pagina 38.
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6.3.2 Het verlieslijdende beleggende licliaam van artikel 20a Wet Vpb 1969

6.3.2.1 Doel van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

Met de wetswijziging van 2001 heeft de wetgever de aanpak van de handel in ver-
lieslichamen ingrijpend veranderd. Niet langer stelt hij de vraag of het lichaam be-

legt of onderneemt centraal, maar heeft de wetgever gekozen voor een regeling die
aansluit bij het heffingsobject van het lichaam.169

In artikel 20a Wet Vpb 1969 geldt als uitgangspunt dat dit, in beginsel.170 alle aande-
lenoverdrachten waarbij de uiteindelijke zeggenschap, dan weI het uiteindelijke be-
lang171 in het lichaam in belangrijke mate wijzigt. getroffen zullen worden met uit-
sluiting van de verliesverrekening.172

Voor beleggingsvennootschappen heeft de wetgever echter een eigen regeling
ontworpen. De wetgever wilde de vermenging van beleggingsresultaten en andere

ondernemingsresultaten zoveel mogelijk voorkomen. Uitgangspunt van artikel 20a,
vierde lid, Wet Vpb 1969 is dan ook geworden dat beleggingsverliezen die v66r de
belangenwijziging zijn ontstaan niet kunnen worden verrekend met beleggings- of
reguliere ondernemingswinsten die na de aandeelhouderswijziging zijn ontstaan en
vice versa. Als motief voor deze strengere behandeling van beleggingslichamen
bracht de bewindsman in de memorie van toelichting het volgende naar voren: 173

'in de praktijk is echtergebleken dat de huidige regeling (artikel 20, vilfde lid, Vpb) op een
aantal punten tekort schiet. Zo is de regel niet van toepassing indien de belastingplichtige

gun materiele onderneming heeft gedreven,  maar zich heeft beziggehouden met beleg-

gingen. In die situatie zijn de verliezen ondanks een wisseling van aandeelhouders onder

de huidige wetgeving volledig verrekenbaar. Kenmerk van beleggen is echter dat op-

brengsten worden behaald met activa die niet bednlAgebonden zijn en eenvoudig kun-
nen worden vervangen door andere activa Indien de aandelen in een derge/ijke vennoot-
schap worden venvorven, zal het de aandeelhouder niet zozeer te doen zijn om de sped-

fleke activa van deze vennootschap, maarjuBt om de mogeiUkheid om de nog openstaan-
de verliezen te compenseren.'

Bij verlieslijdende beleggingslichamen is het risico volgens de wetgever groter dat
deze als verliesvennootschap zullen worden verhandeld. Aangezien het verlieslij-
dende beleggingsvermogen dan liquide van karakter is. kunnen de nieuwe aandeel-

169.  Door de overgang van een 'activiteitentoets' naar een 'activatoets' wordt het verlieslijdende Ii-
chaam niet in 66n paragraaf besproken, maar is ervoorgekozen om artikel 20. vufde lid. Wet Vpb
1969 (oud)en artikel 20a Wet Vpb 1969 afzonderlijk te bespreken.

170. Hiervan worden uitgesloten de aandelenoverdrachten voorzover deze als gebruikelijk kunnen
worden aangemerkt, tenzij de nieuwe gerechtigde bekend had kunnen zijn bij het lichaam ofwel
de aandeelhouderswijzigingen voortvloeien uit het erfrecht of het huwelijksvermogensrecht.

171. Zie voor een invulling van het begrip 'belang' Bellingwout 2000. pagina 431-432.
172. Wet Ondernemerspakket 2001, Kamerstukken H 1999-2000,27 209. nrs. 1 en 2.
173.  Kamerstukken H 1999-2000,27 209. nr. 3, pagina 11-12.
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houders deze activa eenvoudig vervangen door andere winstgevende beleggingsob-
jecten.

6.3.2.2 De matentle inhoud van het beleggingsbegn'p

Bij de Kamerbehandeling van artikel 20a Wet Vpb 1969 gaf de staatssecretaris aan
dat hij alle activa die geen functie binnen de onderneming in enge zin vervullen als
belegging wilde aanmerken. Volgens de bewindsman behoren ter beurze genoteerde
aandelen, uitstaande deposito's, obligaties en beleggingsvastgoed in ieder geval tot
de beleggingen in de zin van artikel 20a Wet Vpb 1969.174 Om misverstanden te
voorkomen heeft de wetgever in artikel 20a, achtste lid, Wet Vpb 1969 liquide mid-
delen en onroerende zaken die bestemd zijn om aan derden ter beschikking te wor-
den gesteld uitdrukkelijk als belegging aangemerkt.175 In het Besluit van 20 decem-
ber 2005, BNB 2006/75 heeft de staatssecretaris het beleggingsbegrip van artikel 20a
Wet Vpb 1969 verder ingevuld.176 In dit besluit wordtaangegeven dat alleen niet-be-
drijfsgebonden liquide middelen als belegging moeten worden aangemerkt. Vervul-
len de liquide middelen een functie binnen de onderneming dan kunnen deze niet
als belegging worden aangemerkt. Zwemmer werkt dit nog nader uit door te stellen
dat alleen van beleggingen sprake is als de vermogensbestanddelen aan het bedrijfs-
vermogen kunnen worden onttrokken, zonder dat de bedrijfsvoering als zodanig
wordt aangetast.177

Dat de staatssecretaris daarmee slechts de meest voor de hand liggende zaken had
benoemd, bleek al gedurende de verdere parlementaire behandeling van het wets-
voorstel in 2000. Met name de fiscale behandeling van houdstervennootschappen
bleef ondanks de toelichting van de staatssecretaris onduidelijk.178 Op de vraag of
een holding als een beleggingsvennootschap te gelden heeft, gaf de staatssecretaris
aan dat dit op twee niveaus zal worden getoetst. In de eerste plaats moet worden be-
oordeeld of de holding de deelnemingen en overige aandelenbelangen louter passief
houdt. Op het moment dat dit geval is, vormen de aandelen een belegging.179 De

vraag of het pakket aandelen een deelneming vormt in de zin van artikel 13 Wet Vpb
1969, is voor deze kwalificatie irrelevant. De tweede toets die door de staatssecreta-
ris wordt voorgestaan, ziet vervolgens op actieve holdingvennootschappen. Alleen
als deze vennootschappen hun deelnemingen aanhouden in verband met de eigen
bedrijfsuitoefening, zal het aandelenbelang niet als belegging worden aange-
merkt.180 Hiermee introduceert de staatssecretaris een extra toets op het niveau van

174. Kamerstukken H 1999-2000,27 209, nr. 3, pagina 12.
175.  'In het zesde lid (HIN: het huidige achtste lid) wordt het beleggingscriterium voor toepassing van

artikel 20a op twee punten nader ingevuld. (...) Daarmee wordt (...) voorkomen dat het beleg-

gingsbegrip voor artikel 20a uitstraling heeft naar de toepassing van andere artikelen van die
wet.' Zie Kamerstukken // 2000-2001,27 209, nr. 7, pagina 18.

176.  Dat in de praktijk onduidelijkheid bestond over de exacte reikwijdte van het beleggingsbegrip
blijkt uit de vragen die Heithuis in dat kader opwerpt. Zie Heithuis 2002(1). pagina 53.

177. Zwemmer, 2003. pagina 106.
178. Zie Heithuis 2004, pagina 1868.
179.  Kamerstukken H 2000-2001,27 209, nr. 6. pagina 41.
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de deelneming. Doel van deze extra toets zal zijn om die dochtermaatschappijen wier
bezittingen voor een belangrijk deel uit beleggingen bestaan onder de reikwijdte van
de uitsluiting te brengen. Door deze ruime uitleg van het antimisbruikkarakter van
artikel 20a Wet Vpb 1969 leidt de beleggingsactiviteit zowel op het niveau van de
deelneming, als op het niveau van de holding tot een beperking van de verliesverre-
keningsmogelijkheden. Ten aanzien van deze extensieve interpretatie van het acht-
ste lid van artikel 20a Wet Vpb 1969 moet nog worden opgemerkt dat een concern-
toets op basis van de tekst van de wet niet valt te rechtvaardigen. Het lukt daarom
ook twijfelachtig in hoeverre deze uitleg door een rechter zal worden gevolgd.

Met het Besluit van 20 december 2005, BNB 2006/75 heeft de staatssecretaris de
scherpe randjes van deze dubbele toets weggenomen. Uit dit besluit blijkt immers
dat alleen vrije beleggingen onder de werking van artikel 20a Wet Vpb 1969 dienen
te vallen. Voor houdstervennootschappen zal ditinhoudendatzij mindersnel alsbe-
leggingsvennootschap zullen worden aangemerkt. In het bijzonder de groeps- en
handelsvorderingen zullen niet als beleggingsvermogen worden aangemerkt.181

Voor banken. verzekeringsmaatschappijen en andere institutionele beleggers heeft
de wetgever in artikel 20a, achtste, onderdeel b, Wet Vpb 1969 een verzachting van
de beleggingstoets opgenomen. Kapitaal dat voor derden wordt belegd, wordt in het
kader van artikel 20a Wet Vpb 1969 niet als belegging aangemerkt. Daarvoor is dan
wei vereist dat het belegde kapitaal door derden, anders dan als eigen vermogen aan
het lichaam ter beschikking is gesteld. Het is te verdedigen dat ook pensioen-, stam-
recht- en lijfrentelichamen van deze uitzondering gebruik kunnen maken.182 Het ligt
echter niet voor de hand dat deze uitzondering ook zal gelden voor eenmanspensi-
oen- en stamrechtlichamen. Bij deze lichamen zal niet worden voldaan aan de eis dat
een 'derde' het verzekerde kapitaal aan deze vennootschappen ter beschikking heeft
gesteld. Het doel van een eigen pensioen- of stamrechtvennootschap is immers dat
de verzekerde invioed blijft houden over de aanwending van het verzekerde kapitaal.

Verder blijkt dat ondanks het feit dat de wetgever de aanbieders van financiele pro-
ducten buiten de werkingssfeer van artikel 20a heeft willen brengen dit in de praktijk
niet in alle gevallen is gelukt. Zo vallen commissionairs die voor eigen rekening en ri-
sico handelen nog steeds binnen de kaders van artikel 20a Wet Vpb 1969, ondanks dat
hun activiteiten passen binnen de ratio van het achtste lid. onderdeel b.183

180.  Kamerstukken H 2000-2001,27 209, nr. 6, pagina 42.
181. Zie Heithuis 2002(1), pagina 54.

182. Zie Heithuis 2002(1), pagina 56.
183. Eris volgensde staatssecretarisgeen sprake van misbruikals hetbezit van deeffectenportefeuille

geldt terafdekking van de verplichtingendie jegens derden zijn aangegaan. Deeffecten vervullen
derhalve een functie in de uitoefening van het bedrijf. Kamerstukken // 2000-2001.27 209. nr. 6.
pagina 42. Het is te hopen dat de uitvoeringspraktijk ruimhartig met deze gevallen om zal gaan.

aangezien het toch niet zo kan zijn dat het feit dat de wetgever zijn bedoelingen niet eenduidig
heeft kunnen verwoorden, aan de belastingplichtigen kan worden tegengeworpen. Vergelijk
Heithuis 2004. pagina 1868.
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6.3.2.3     Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip

Het beleggende verlieslijdende lichaam is alleen van belang in het kader van de be-
perking van de verliesverrekeningsmogelijkheden binnen de vennootschapsbelas-
ting. Tot 1 januari 2001 was het zo dat beleggende lichamen op geen enkele wijze
werden getroffen door antimisbruikbepalingen die in het leven waren geroepen om
de handel in verliesvennootschappen tegen te gaan. Om een einde te maken aan
deze uitzonderingssituatie scherpte de wetgever met ingang van 2001 de wet aan.
Beleggingslichamen werden sindsdien eveneens getroffen door de beperkingen van
verliescompensatiemogelijkheden als gevolg van wijzigingen in de aandeelhouders-
verhoudingen. De wetgever vond het zelfs noodzakelijk om beleggingslichamen
strenger te behandelen dan andere lichamen. Volgens de wetgever zal het motief van
een aandeelhouderswijziging bij een verlieslijdend beleggingslichaam primair gele-
gen zijn in het benutten van de verliescompensatiemogelijkheden. De beleggingen
zijn zo eenvoudig te vervangen, dat een verlies probleemloos kan worden omgezet in
een winst. De alternatieve aanwendbaarheid of anders gezegd vluchtigheid. van het
kapitaal wordt hier door de wetgever gebruikt om de antimisbruikmaatregel aan op
te hangen. In dat kader is eveneens de invulling van het beleggingsbegrip in het acht-
ste lid van artikel 20a Wet Vpb 1969 te begrijpen. Ook liquide middelen en 'beleg-
gingsvastgoed' zijn eenvoudig vervangbaar en dienen ook onder de reikwijdte van
deze bepaling te worden gebracht.

Dit beleggingsbegrip van artikel 20, vijfde lid, thans artikel 20a Wet Vpb 1969 is zo
specifiek bedoeld om de handel in verlieslichamen tegen te gaan, dat analoge uitleg
voor andere bepalingen niet goed denkbaar is en ten aanzien van het achtste lid zelfs
door de wetgever zel f als onwenselijk is bestempeld.184 Buiten de invulling aan de
hand van het normale vermogensbeheer is het beleggingsbegrip van artikel 20 (oud)
en artikel 20a Wet Vpb 1969 zuiver normspecifiek.185

6.3.2.4 Aanbevelingen

De bijzondere behandeling van beleggingslichamen in artikel 20a Wet Vpb 1969 is
tijdens de parlementaire behandeling verklaard door het feit dat bij beleggingslicha-
men een verhoogd risico op misbruik bestond. Dit misbruik bestond volgens de wet-
gever uit het feit dat koersverliezen na een substantiele aandelenoverdracht eenvou-
dig zouden kunnen worden gecompenseerd met koerswinsten of met andere nieuw
opgestarte ondernemingsactiviteiten. Vanuit de ratio van artikel 20a Wet Vpb 1969
valt een dergelijke strengere behandeling van beleggingsvennootschappen niet te
verklaren. Daarom stel ik voor om deze bepaling te laten vervallen en beleggings-
lichamen hetzelfde te behandelen als alle andere lichamen en de normale antimis-
bruikregels van artikel 201 Wet Vpb 1969 op beleggingslichamen van toepassing te
verklaren.

184. Zie Kamersrukken il 2000-2001,27 209, nr. 7, pagina 18.
185. Zie eveneens A-G Van Ballegooijen in zijn conclusie bij Hoge Raad 28 oktober 2005, BNB 2006/80.
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6.3.3 Afschrijven op beleggingsvastgoed

6.3.3.1 Doel van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

Ook in de wet'Werken aan winst' komt de afbakening van de ondernemingssfeer terug.
Ter dekking van de algemene tarie fverlaging van de vennootschapsbelasting naar 25,5%
heeft de regering ingegrepen in de regels van goed koopmansgebruik. Op grond van ar-
tikel 3.30a Wet IB 2001 zijn de afschrijvingsmogelijkheden op vastgoed beperkt.186

6.3.3.2 De materiele inhoud van het beleggingsbegrip

Vanaf 1 januari 2007 kan slechts tot op de bodemwaarde van een gebouw worden af-
geschreven. Met deze bepaling heeft de wetgever een einde willen maken aan diver-
se discussies met betrekking tot het afschrijven op vastgoed. Zo heeft de regering in
artikel 3.30a Wet IB 2001 opgenomen dat de opstal en de ondergrond als 66n be-
drijfsmiddel moeten worden gezien. Daarmee heeft de regering een einde gemaakt
aan de praktijk om bij de afschrijving geen rekening te hoeven houden met de waar-
destijging van ondergrond, als de grond ook na het verlopen van de afschrijvingster-
mijn in de onderneming zal worden blijven gebruikt.187 Deze wijze van 'doorschui-
ven' was door de Hoge Raad in zijn arrest van 2 januari 1958, BNB 1958/56 uitdruk-
kelijk gesanctioneerd en werd in de praktijk veelvuldig gebruikt.188 Daarnaast heeft

de regering ook de omvang van de afschrijvingen beperkt. Vastgoed mag maximaal
tot op de bodemwaarde worden afgeschreven. De bodemwaarde is voor bedrijfsvast-
goed gesteld op 50% van de WOZ-waarde, terwijl voor beleggingsvastgoed de bo-
demwaarde op 100% van de WOZ-waarde is gesteld.189

6.3.3.3     Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip

Het onderscheid tussen bedrijfs- en beleggingsvastgoed wordt gemaakt aan de hand
van de vraag of het vastgoed direct of indirect, hoofdzakelijk aan derden ter beschik-
king wordt gesteld.190 Deze wijze van afbakenen is door de wetgever eerder gebruikt
in artikel 20a. achtste lid, Wet Vpb 1969.191 Het gevolg van de formulering in artikel

186. Kamerstukken H 2005-2006.30 572. nr. 2.
187. Zie de conclusies van A-G Wattel in de zaken met de rolnummers 39519.39548,41 282,41 283

en  41 284, zoals gepubliceerd in V-N 2005/49.12.
188. Zie eveneens Hoge Raad 7 november 1962 BNB 1963/6. Hoge Raad 26 juni 1963. BNB 1963/266a.

Hoge Raad 26 juni 1963, BNB 1963/266b en Hoge Raad 19 maart 1997, BNB 1997/162.
189. Deze beperking doet echter niets af aan de mogelijkheid om bij verdere waardedalingen het ge-

bouw op lagere bedrij fswaarde a f te waarderen. Zie daarover nader Meussen 1997.
190. Kamerstukken li 2005-2006.30 572, nr. 3, pagina 24 en 38.
191   Bij de behandeling van artikel 20a. achtste lid, Wet Vpb 1969 heeft de staatssecretaris over het

'ter beschikking stellen' opgemerkt dat: 'Het begrip Yer beschikking stellen- moet op dezelfde

wijze worden uitgelegd als voor de investeringsaftrek. Voor de investeringsaftrek is sprake van
terbeschikkingstellen indien een ander in de gelegenheid wordt gesteld van het gebodene ge-

bruik te maken, onder welke naam of in welke vorm dan ook.' Zie Kamerstukken // 2000-2001,
27209, nr. 7. pagina 17. Voor een kritische analyse van deze norm zie Kinnegim en Bekker 2007.
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3.30a Wet IB 2001  is dat voor de vraag of het vastgoed als belegging wordt aange-
houden, niet hoeft te worden gekeken of de panden dienstbaar zijn aan de bedrij fs-
voering in enge zin. Alleen het feit dat het vastgoed hoofdzakelijk aan derden ter be-
schikking wordt gesteld, is voldoende grond om het vastgoed als belegging te kwali-
ficeren. Hierdoor ontstaat als het ware een driedeling ten aanzien van het vastgoed
op de fiscale balans. Gebouwen die ter beschikking worden gesteld aan derden wor-
den geacht als belegging te worden gehouden, vastgoed dat is ontwikkeld om te
worden verkocht geldt als voorraad en alle andere gebouwen worden als gebouwen
'in eigen gebruik' aangemerkt. WeI dient bij deze driedeling te worden opgemerkt
dat het onderscheid tussen voorraad en bedrijfsmiddel als gevolg van het arrest van
1 april 2005, BNB 2005/208 nog steeds niet eenduidig is te trekken, zodat het moge-
lijk blijft om op beleggingsvastgoed a f te schrijven alsof het bedrij fsvastgoed is. Voor
andere vermogensbestanddelen is een zelfde wijze van afbakenen tussen onderne-
mings- en beleggingsvermogen niet werkbaar. Zodra de vennootschap bijvoorbeeld
liquide middelen of effecten aanhoudt in plaats van vastgoed, dan heeft het ter be-
schikking stellen van derden geen enkele zeggingskracht met betrekking tot de func-
tie van het vermogen binnen de onderneming.192 Men kan daarbij bijvoorbeeld den-
ken aan het langdurig ter beschikking stellen van kapitaal aan een deelneming. Het
feit dit kapitaal als eigen of als vreemd vermogen bij de deelneming wordt gebruikt,
zegt niets over de kwalificatie van dit vermogen bij de kapitaalverstrekker zel f. Bij de
kapitaalverstrekker kan het vermogen in een dergelijk geval nog steeds als deelne-
ming, lening of als belegging worden aangemerkt. De toets van artikel 3.30a Wet IB
2001 zal derhalve alleen bij vastgoed effectief kunnen worden gebruikt. Dat de wet-
gever zich hiervan bewust is geweest blijkt naar mijn mening ook uit de vormgeving
van artikel 20a, achtste lid, Wet Vpb 1969. Anders dan in artikel 3.30a Wet IB 2001.
dient de regeling van artikel 20a Wet Vpb 1969 slechts ter verduidelijking van de be-
leggingsnorm van het vierde lid van artikel 20a Wet Vpb 1969. In artikel 3.30a Wet IB
2001 kwalificeert het ter beschikking stellen aan derden de onroerende zaak juist tot
beleggingsvastgoed.

6.3.3.4 Aanbevelingen

Vanuit het beleggingsvraagstuk bezien, is op de wijze waarop artikel 3.30a Wet IB
2001 is vormgegeven geen kritiek te leveren. De wetgever heeft namelijk het beleg-
gingsvastgoed concreet weten te benoemen en daardoor kan hij de beperking van de
afschrijvingspecifiek van toepassing laten zijn op met name hetniet-ondernemings-
gebonden vastgoed. Ondanks het feit dat deze wettelijke inbreuk op de jaarwinstbe-
paling effectief is vormgegeven, doorbreekt de wetgever uit louter budgettaire over-
wegingen het systeem van goed koopmansgebruik, waarmee de rechtszekerheid

192.  Ditondanks het feitdat de wetgever in artikel 20a, achtste lid. Wet Vpb 1969 ook het ter beschik-
king stellen van liquide middelen aan derden als beleggen aanmerkt. Aangezien handelsvorderin-
gen en andere kortiopende zakelijke leningen dan meteen moeten warden uitgezonderd van de
regeling. lijktdit nietde duidelijkste manierom effecten en ander liquide beleggingsvermogen te
definieren.
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niet is gediend.193 Bovendien leidt het aansluiten bij de WOZ-waarde in veel geval-

len tot extra administratieve lasten. Uit dien hoofde valt de introductie van artikel
3.30a Wet IB 2001 te betreuren.

6.3.4 Het beleggende lichaam in de Successiewet 1956

6.3.4.1 Doel van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

Het beleggingsbegrip neemt in bedrijfsopvolgingsfaciliteit van de SW 1956 een pro-
minente plaats in. De wetgever heeft bij het ontwerpen van deze faciliteit ervoor ge-
kozen om het onderscheid tussen beleggings- en ondernemingsvermogen bepalend
te laten zijn voor het verkrijgen van de vrijstelling. Verkrijgt de belastingplichtige on-
dernemingsvermogen krachtens erfrecht of schenking, dan blijft 75% van de waarde
van de verkrijging onbelast. Verkrijgt men echter beleggingsvermogen, dan wordt de
volle waarde in aanmerking genomen. De wetgever wil met deze vrijstelling een bij-
drage leveren aan het bevorderen van de continuYteit van familieondernemingen.
door de druk van het successierecht en het schenkingsrecht ten gevolge van de over-
gang van de onderneming te verminderen.194 Aangezien het object van deze faciliteit
specifiek de verkrijging van ondernemingsvermogen is. heeft de wetgever bij de
vormgeving van de regeling in de Successiewet 1956 aangesloten bij eerdere ervarin-
gen met de vermogens- en ondernemingsaftrek.195 Hij benadert het voor de Succes-

siewet 1956 te facilifren ondernemingsvermogen dan ook in twee stappen. In de eer-
ste plaats worden op het subjectniveau alle beleggingsvennootschappen uitgesloten
van de faciliteit. Hiervoor maakt de wetgever gebruik van de welbekende formule-
ring:  'een lichaam waarvan de feitelijke werkzaamheid bestaat in het. onmiddellijk of
middellijk beleggen van vermogen ofeen daarmee overeenkomende werkzaamheid'.196

Vervolgens maakt hij de stap naar het tweede niveau van het ondernemingsvermo-
gen.197 Ondanks het feit dat bij de introductie in 2002 van de bedrijfsopvolgingsfaci-
liteit ervoor is gekozen om nauw aan te sluiten bij de eerdere ervaringen in de ver-

193. De inhoud van goed koopmansgebruik is als norm in de afgelopen eeuw in het maatschappelijk
verkeer gevormd. Door selectieve wettelijke ingrepen wordt het ontwikkelde systeem uit bud-
gettaire overwegingen doorbroken. Op dit moment is het niet duidelijk of de wetgever nog meer
inbreuken op de fiscale winstberekening aan het voorbereiden is. Aangezien investeringen be-
trekking hebben op de winstbepaling van meerdere jaren schaden deze asystematische inbreu-
ken het vertrouwen in de wetgever.

194. Kamersrukken U 1997-1998,25688, nr. 3. pagina 19.
195. De ondernemings- en vermogensaftrek worden in respectievelijk § 6.3.5 en § 6.3.6. afzonderlijk

besproken.

196. Daarmee maakt de wetgever duidelijk dat alle beleggingslichamen buiten de faciliteit dienen te
worden gehouden, ongeacht hun civiele of fiscale status. Het is voorartikel 35b SW dus niet van

belangof een lichaam een fiscale beleggingsinstelling of een beleggingsinstelling in de zin van de
Wft is. Relevant zijn uitsluitend de materille activiteiten van het lichaam.

197. Hiermee wijkt de wetgever dus uitdrukkelijk af van de vormgeving waarvoor bij de onderne-

mingsaftrek in de vermogensbelasting was gekozen. De problemen van vennootschappen met
een kleine onderneming en een groot beleggingsvermogen worden hiermee effectief buiten de

deurgehouden. Echterop dezegekozen vormgeving is in de literatuurde nodige kritiek geleverd.
Zie o.a. Hoogeveen 2005 en Van Vijfeijken en Te Niet 2005.
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mogensbelasting en de vennootschapsbelasting. werd voor een andere, zeer com-
plexe vormgeving gekozen.

6.3.4.2 De materiale inhoud van het beleggingsbegrip

Evenals bij de vermogens- en ondernemingsaftrek is de wetgever voor de toepassing
van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op zoek naar het'echte' ondernemingsvermogen.
Om materieel het in de onderneming werkzame vermogen als zodanig te kwalifice-
ren, heeft de wetgever in artikel 35b SW 1956 gekozen voor de koppeling aan artikel
2, eerste lid, onderdeel d. Wet Vpb 1969. In het derde lid van artikel 35b SW 1956 is
datals volgt geformuleerd:

'Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel b, wordt. volgens bij ministenele rege-
ling te stellen regels, stechts dat deel van de waarde van de aandelen ofwinstbew(izen in
aanmerking genomen dat is toe te rekenen aan het dee/ van het vermogen van de ven-
nootschap dat voor de toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zou
worden gerekend tot het ondernemingsvermogen, indien de vennootschap een rechtsper-
soon zou zijn als bedoeld in artikel 2. eerste lid, onderdeel d, van die wet.'

Bij deze toets wordt onderzocht of sprake is van ondernemingsvermogen in de bv of
nv aan de hand van de vraag of deze vermogensbestanddelen bij een stichting of ver-
eniging als ondernemingsvermogen zouden hebben gegolden.

Met de regeling van het derde lid van artikel 35b SW 1956 beoogt de wetgever dus
aan te sluiten bij 'het materiele ondernemingsbegrip' in de vennootschapsbelasting.
Met de gekozen analogie wil hij bereiken dat alleen echt ondernemingsvermogen
gefacilieerd kan worden verkregen en dat beleggingsvermogen,198 dat bij een IB-on-
dernemer als priv6vermogen zou worden geetiketteerd, buiten de vrijstelling valt.
Echter, artikel 2, eerste lid, onderdeel d, Wet Vpb 1969 definieert niet de materiele
onderneming voor de vennootschapsbelasting. Het dient alleen ter bepaling van de
belastingplicht van stichtingen. verenigingen en andere vergelijkbare civielrechtelij-
ke rechtsvormen. Zoals uit § 6.2.1. blijkt, heeft dat tot een eigen invulling van het on-
dernemings- en beleggingsbegrip geleid. Artikel 2, eerste lid. onderdeel d. is van oor-
sprong een anti-arbitragebepaling. De wetgever wilde voorkomen dat de stichting
en vereniging om louter fiscale redenen als rechtsvorm voor ondernemingen zouden
worden gekozen. Bij de invulling van het ondernemingsbegrip is de rechter voor
deze bepaling nauw aan blijven sluiten bij het ondernemingsbegrip in de inkom-
stenbelasting. Alleen in die gevallen waar de activiteit van de vereniging of stichting
bij een natuurlijke persoon als onderneming zou worden gekwalificeerd, gebeurt dat
ook bij de stichting of vereniging. Met name voor houdsterstichtingen heeft dat als
gevolg dat zij in de regel geen onderneming drijven. Bij een actieve houdsterstichting
die niet alleen een groot meerderheidspakket in een bv hield, maar tevens een reke-

198.  In dit kader moet men beleggingsvermogen opvatten als vrije beleggingen die geen functie ver-
vullen bij het drijven van de onderneming.
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ning courantkrediet had verstrekt en daarnaast nog een commissariaat bij haar deel-
neming vervulde, oordeelde de Hoge Raad in BNB 1989/156 dat:

'(...) deze feiten  ook in onderlinge samenhang beschouwd,  niet de gevo/gtrekking (kun-

nen) rechtvaardigen dat belanghebbende ernaar streefde door middel van een buiten de

onderneming van de bedoelde vennootschap staande organisatie van kapitaa/ en arbeid
andere voordelen te behalen dan die welke uit haarhiervoor(...) aangeduide verhouding
tot die vennootschap rechtstreeks voorwloeiden.

Voor de bepaling van het derde lid van artikel 35b SW 1956 heeft deze restrictieve
uitleg grote gevolgen. Doordat houdsterstichtingen in de regel geen onderneming
zullen drijven. heeft dit tot gevolg dat de deelnemingen van deze stichtingen nim-
mer als ondernemingsvermogen kunnen gelden. Het feit dat de rechter bij stichtin-
gen en verenigingen bij etiketteringsvraagstukken snel tot ondernemingsvermogen
lijkt te komen, doet aan deze conclusie vervolgens niets meer af.199 Voor houdster-
vennootschappen betekent dit dat zij bij een letterlijke uitleg van de analogie met ar-
tikel 2. eerste lid. onderdeel d. Wet Vpb 1969 niet zullen kwalificeren voor de vrij-
stelling in de Successiewet 1956.

6.3.4.3     Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip

De medewetgever heeft geprobeerd deze onduidelijkheid in de uitvoeringssfeer weg
te nemen. Op grond van artikel 7a Uitvoeringsregeling SW 1956 kan bij de bepaling
van het ondernemingsvermogen van houdstervennootschappen niet alleen worden
uitgegaan van het vermogen van de holding zelf, maar is het toegestaan om het ver-
mogen van de dochtervennootschappen, onder bepaalde voorwaarden, daarbij te
betrekken. Hiermee wordt bij de overdracht of overgang van de aandelen van de hol-
ding voor de toepassing van de faciliteit door de holding heen gekeken en wordt het
middellijk gehouden ondernemingsvermogen eveneens gefacilieerd. Deze consoli-
datie is overigens alleen toegestaan als de holding het beleid in de deelnemingen be-
paalt of mede bepaalt.200

199.  Zie in deze zin De Beer, 2005. pagina 114. Al moet daarbij nog wei worden opgemerkt dat het
vraagstuk van de vermogensetikettering bij stichtingen met enige terughoudendheid moet wor-
den benaderd, aangezien her anders dan in de inkomstenbelasting niet zo zeer een toerekening
aan deondernemings- ofde privtsfeer betreft. In de vennootschapsbelasting betreft her namelijk
het onderscheid tussen de belaste en onbelaste sfeer. Het aanvaarden van een ruim concept van
ondernemingsvermogen bij stichtingen en verenigingen is derhalve vanuit het specifieke karak-
ter van de etiketteringsproblematiek volledig verklaarbaar en het valt te bezien of de rechter bij
de toepassing van artikel 35b SW deze normspecifieke uitleg analoog zal toe wensen te passen.

200. Tekstueel lijkt deze bepaling te zijn geinspireerd door de regelingen die in het kader van de Wet

Bestuursaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek en de Invorderingswet 1990 zijn opgeno-
men. Bij de invulling van deze begrippen kijkt de (civiele) rechter niet alleen naar de formele ver-

houdingen binnen een lichaam. maar wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar het feit of de holding
een managementvergoeding ontvangt. In deze zin Hof 's-Gravenhage 28 september 1999,JOR
1999/252 (Vlimeta bv).
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Daarbij wordt alleen gekeken of de holding materieel invloed uit kan oefenen op
het beleid van de vennootschap.201 Primair zal de feitelijke bestuursinvloed worden
getoetst. In het geval dat de holding ofeen bestuurder van de houdstervennootschap
deelneemt in het bestuur van de deelneming, dan is de houdster vanzelf een mede-
beleidsbepaler in de zin van artikel 73 Uitv. reg. SW 1956. Ook al neemt de holding
niet direct deel in het bestuur van de deelneming, toch kan sprake zijn van een direc-
te bestuurlijke invloed. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een manage-
mentovereenkomst die tussen de holding en de werkmaatschappij is gesloten.202 Is
de bestuurlijke invloed echter niet zo evident aanwezig, dan zullen andere feiten en
omstandigheden moeten worden meegewogen bij de vraag of de holding als beleids-
bepaler kan worden gezien. Dan kan vervolgens aansluiting worden gezocht bij de
aard en omvang van het aandelenbezit. Zo zal bij een 100% belang in een dochterven-
nootschap, een holding zich in de regel met het beleid van haar deelneming bemoei-
en.

6.3.4.4 Aanbevelingen

De vraag is of de aandelen door een holding in het kader van het normale vermo-
gensbeheer worden aangehouden. Het ligt voor de hand dat bij de bepaling van deze
'ondergrens' wordt aangesloten bij de ervaringen met andere regelingen. Vooral de
vergelijking met de gelijkgestelde deelneming van artikel 13, derde lid, Wet Vpb
1969 (oud) lijkt hierbij zinvol. Bij de deelnemingsvrijstelling werd tot 1 januari 2007
immers ook getoetst of aandelen als belegging of als deelneming hadden te gelden.
Alleen als vaststond dat de aandelen louter voor de waardevermeerdering worden
aangehouden, merkte de rechter de aandelen in het kader van de deelnemingsvrij-
stelling aan als belegging.203 Strategische belangen en aandelen in vennootschappen
die een specifieke concernfunctie vervullen, zouden zodoende niet als beleg-204

gingsvermogen kunnen worden aangemerkt. De holding houdt dergelijke belangen
namelijk niet met de intentie om alleen maar een waardestijging te realiseren. Zou-
den deze normen in de SW 1956 worden overgenomen, dan zouden alle actief ge-
houden deelnemingen kunnen kwalificeren voor toepassing van de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteit.205

201. De Commissie Moltmaker spreekt in haar rapportovereen invloed die meerdan marginaal moet
zijn en ook feitelijk moet plaatsvinden. Zie Rapport Moltmaker, 'De warme, de koude en de dode
hand', 13 maart 2000. pagina 29.

202.  Met name in de omzetbelasting wordt dir als criterium gebruikt. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 14 no-
vember 2000. C-142/99 (Floridienne and Berginvest)

203.  In de Wet 'Werken aan winst' is deze materiele toetsing vervangen door een louter kwantitatieve
toets van 5%, zodat het aansluiten bij de vennootschapsbelasting vanaf  1 januari 2007 niet meer
mogelijk is.

204.  Men zou hierbij kunnen aansluiten bij het gangbare beleid ten aanzien van concernverhoudingen
zoals deze in de holdingresoluties in de omzet- en vennootschapsbelasting is vastgelegd: als de
holding een wezenlijke functie in het concern inneemt komt men voor deze belastingen tot de
conclusie dat de deelneming actief wordt gehouden. Zie de respectieve holdingresoluries van 18
februari 1991, FED 1991/266 en 15 oktober 1974, BNB 1975/11.

205. In vergelijkbare zin Bindels 2002, pagma 1189
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6.3.5 Het beleggende lichaam in de vermogensaftrek

6.3.5.1 Doet van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

Bij de vormgeving van artikel 35b SW 1956 heeft de wetgever uitdrukkelijk aanslui-
ting gezocht bij de ervaringen die zijn opgedaan met de vermogens- en onderne-
mingsaftrek. Ondanks het feit dat beide regelingen geen geldend recht meer zijn, is
het beleggingsbegrip in deze oude regelingen direct relevant voor de uitleg van de
bedrij fsopvolgingsfaciliteit van artikel 35b SW 1956. In deze paragraafwordt daarom
aandacht besteed aan de vermogensaftrek. In de inkomsten- en vennootschapsbe-
lasting bestond (effectieD tot 1 oktober 1988206 een regeling op grond waarvan on-
dernemers een aftrek kregen op basis van het in hun onderneming geTnvesteerde ka-
pitaal. Op grond van artikel 14a Wet IB 1964, respectievelijk artikel 8 Wet Vpb 1969
(oud) hadden ondernemers recht op een aftrekpost die afhankelijk was van de fiscale
boekwaarde van het eigen vermogen van de onderneming.207 Deze aftrekpost lijkt
zijn oorsprong te vinden in het rapport 'Inflatieneutrale belastingheffing'.208 E6n van
de voorstellen uit het zogenaamde rapport-Hofstra was het invoeren van een'bij-209

zondere winstaftrek'. Deze winstaftrek was bedoeld om de gevolgen van inflatie in
de fiscale winstbepaling te compenseren. In de jaren 1978-1980 heeft een dergelijke
bijzondere winstaftrek in de inkomstenbelasting bestaan. In 1981 is deze regeling
'vervangen' door de vermogensaftrek. Van een werkelijke vervanging kan niet wor-
den gesproken. Weliswaar hadden ondernemers in beide regelingen recht op een
vermogensgerelateerde aftrekpost, maar toch was er een belangrijk verschil: de
hoogte van de vermogensaftrek is nooit afhankelijk geweest van de hoogte van de in-
flatie. De hoogte van de aftrekpost was louter at'hankelijk van de budgettaire moge-
lijkheden van de rijksoverheid op dat moment. Op zijn best kan de vermogensaftrek
dus worden gekwalificeerd als een 'globale belastingverlichting ter gedeeltelijke
neutralisering van de inflatiewinst'.210 Wellicht is het zelfs zuiverder om te spreken
van een regeling die enkel het rendement op het financieren van ondernemingsacti-
viteiten met eigen vermogen heeft gestimuleerd. 211

206. Als gevolg van de Wet van 4 oktober 1988, Stb. 488. is de vermogensaftrek met ingang van 1 ok-
tober 1988 voor de vennootschapsbelasting op 0% gesteld. Als gevolg van art. 1. onderdeel A, van
de Wet van 18 december 1997. Stb. 736, is de vermogensaftrek met ingang van 1 januari 1998 ge-

heel afgeschaft.
207. Aanvankelijk(1981)bedroegdit percentage 2,25; voor 1982 bedroeg het 3,25: van 1 januari 1983

tot 1 oktober 1986: 4: daarna tot 1 oktober 1988: 1. Vanaf 1 oktober 1988: 0.
208.  Zie voor een uitgebreide beschrijving van de voorstellen van her rapport Hofstra. de Fiscale Ency-

clopedie artikel 14a Wet IB 1964, aantekening 2.
209. Deze commissie stond onder leiding van Hofstra. De voorstellen van deze commissie zijn doorde

regering niet overgenomen. zie Kamerstukken H 1979-1980,14 932, nr. 2.
210. Fiscale Encyclopedie artikel 141 Wet IB 1964, aantekening 1.
211.  Zie voor een duidelijke analyse van de omvorming van de voorstellen van het rapport Hofstra tot

de vermogens- (en voorraad-)aftrek, Verburg 1984, pagina 101.
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6.3.5.2 De materiele inhoud van het beleggingsbegrip

Uitgangspunt van de vermogensaftrek was het fiscale eigen vermogen van de onder-
neming. Het was dus van groot belang om dit in de onderneming geinvesteerde ka-
pitaal zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Om dit te kunnen bepalen, heeft de wet-
gever aansluiting gezocht bij de vermogensetikettering in de inkomstenbelasting.
Gold een activum in de inkomstenbelasting als ondernemingsvermogen. dan kon
men in beginsel de vermogensaftrek claimen.212 Om het ondernemingsvermogen
effectief van het privtvermogen te onderscheiden, heeft de wetgever de faciliteit op
twee niveaus a f proberen te bakenen. In de eerste plaats eiste de wetgever dat het
vermogen in het kader van een materiele onderneming werd ingezet. In de tweede
plaats mocht het vermogen niet als belegging worden aangehouden, maar moest het
duidelijk ondernemingsgerelateerd zijn.

Dus zowel op het niveau van het subject als op het niveau van het object bakende de
wetgever de faciliteit af door middel van het beleggingsbegrip.213

Bij de uitwerking van deze dubbele toets zonderde de wetgever in de eerste plaats
beleggingslichamen uit van de vermogensaftrek. In de visie van de wetgever was bij
deze lichamen geen sprake van een te facillitren eigen vermogen. In 1981 bestond
deze uitzondering alleen voor fiscale beleggingsinstellingen. Bij alle andere licha-
men werd alleen gekeken naar de functie van het vermogensbestanddeel binnen het
totale'ondememingsvermogen'. Voor de praktijk leverde deze formele afbakening van
de ondernemingssfeer ruime planningsmogelijkheden op.214

De wetgever achtte dit gebruik de vermogensaftrek ongewenst en paste de vennoot-
schapsbelasting aan.215 Niet langer werden alleen fiscale beleggingsinstellingen van

212.  In de wet werden uitdrukkelijke uitzonderingen opgenomen voor o.a. de fiscale reserves en land-

bouwgronden en bosbouwpercelen die onder een objectieve vrijstelling in de inkomstenbelas-
ting vielen. De wetgever lijkt daarmee het stapelen van ondernemersfaciliteiten te hebben willen
voorkomen.

213. Zie in deze zin Stevens 1985, pagina 1259.
214. Zo werden kapitaalmarktfondsen geintroduceerd die optimaal gebruikt maakten van de moge-

lijkheden die de vermogensaftrek en het klassieke stelsel in de inkomstenbelasting boden. Deze
fondsen claimden aan de ene kantde vermogensaftrek, waarmee zij het netto rendement op hun
beleggingen wisten te verhogen. Aan de andere kant wisten zij belastingheffingop het niveau van
de aandeelhouder te voorkomen door in de eerste plaats geen aanmerkelijkbelanghouders toe te
staan en in de tweede plaats geen dividend uit te keren aan de normale aandeelhouders. Voor de
aandeelhouders hield deze wijze van beheer van het fonds in dat bij hen geen opbrengst viel te
belasten aangezien zij geen inkomsten uit vermogen genoten. Het enige voordeel dat de aandeel-
houder toe te rekenen viel, was de onbelaste waardestijging van zijn belang in het fonds. In de
memorie van toelichtinggeeftde staatssecretariseen voorbeeld waaruit blijktdat het rendement
doordeze constructie feitelijk werd verdubbeld. Zie Kamerstukken U 1984-1985.19 143, nr. 3, pa-
gina 5 en 6.

215.  In de memorie van toelichting maakt de staatssecretaris duidelijk dat de aanpassing van de ver-

mogensaftrek bedoeld was om beide constructies tegen te gaan. Zie Kamerstukken /i 1984-1985,
19143, nr. 3. pagina 6.

224



Beleggings- ofondememingsvermogen 6.3.5

de vermogensaftrek uitgesloten, maar ook die lichamen wierfeitel(like werkzaamheid
bestond  in het. onmiddellijk Of middellilk. beleggen van vermogen of daarmee overeen-
komende werkzaamheid. Om te voorkomen dat normale ondernemingen met deze
beperking van de vermogensaftrek te maken zouden krijgen, bouwde de regering
een ruime drempel in de regeling in. Pas als een lichaam voor meer dan 30% uit be-
leggingsvermogen bestond, werd de aftrek geschrapt. Hiermee hoopte de regering
alleen het echte misbruik van de regeling tegen te gaan.216

Bij deze antimisbruikdoelstelling paste volgens de wetgever het beste een mate-
riele invulling van het beleggingsbegrip. Uit de parlementaire stukken blijkt dat de
wetgever bij de invulling van dit beleggingsbegrip wei lering wilde trekken uit de af-
bakening van de materiele onderneming bij andere normen, maar dat hij toch de
materiele toetsing van de activiteiten van de belastingplichtigen centraal wilde stel-
len.217 Zo gaf de staatssecretaris aan dat een concernfinancieringslichaam waar-
schijnlijk niet als beleggingslichaam zou worden aangemerkt, omdat dergelijke li-
chamen in de regel een ondernemingsactiviteit uitoefenen.218 Bij een houdsterven-
nootschap was de bewindsman echter veel genuanceerder.219 Voor de kwalificatie
van de houdsteractiviteiten wenste de staatssecretaris in grote lijnen aansluiting te
zoeken bij de ervaringen in de deelnemingsvrijstelling. Daar waareen holding louter
passief betrokken was bij haar deelnemingen, dreef dit lichaam geen onderneming
en hadden de aandelen in de vennootschappen als beleggingen te gelden.220 Had de
holding echter een ander oogmerk en vervulde zij bijvoorbeeld een wezenlijke func-
tie, in de zin van BNB 1975/11.221 dan golden de deelnemingen weI als onderne-
mingsvermogen. Deze afweging moest voor ieder houdster opnieuw worden ge-
maakt en kon alleen aan de hand van een materiele toetsing van de activiteiten van
het lichaam plaatsvinden.

Pas als vaststond dat het lichaam geen beleggingslichaam was, werd getoetst hoe-
veel het fiscaal relevante eigen vermogen bedroeg. Met de vermogensaftrek wilde de
wetgever immers alleen het 'echte' in de onderneming getnvesteerde vermogen fa-
cilieren. Door de werking van artikel 2, vij fde lid, Wet Vpb 1969, kon de wetgever bij
lichamen niet de normale regels van de vermogensetikettering volgen. Voor met
name bv's en nv's moest de wetgever dus een afzonderlijke regeling in het leven roe-
pen, om te bereiken dat alleen de ondernemingsgerelateerde vermogensbestandde-
len voor de toepassing van de vermogensaftrek mee zouden tellen.

In dat kader legde de wetgever in de wet vast dat liquide middelen en effecten die
niet dienstbaar waren aan een door de belastingplichtige gedreven onderneming

216. Zie Kamerstukken H 1984-1985,19 143, nr. 3, pagina 7 en 8.
217. Zie Kamerstukken # 1985-1986,19143, nr. 6, pagina 8. Zie voorkritiekopdeze materiele invulling

van de subjectieve uitsluiting van de vermogensaftrek, Stevens 1985, pagina 1260.
218. Zie Kamerstukken // 1985-1986,19143, nr. 6, pagina 8.
219. Zie Kamerstukken // 1985-1986,19 143, nr. 6, pagina 17.
220.  Zie voor een sprekend voorbeeld van een passieve holdingvennootschap Hoge Raad 7 november

1973, BNB 1974/2.
221. De resolutie van 15 oktober 1974. nr. 8742/1  516, BNB 1975/11.
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buiten de vermogensaftrek zouden worden gehouden.222 Deze regeling is in 1986 als
antimisbruikmaatregel in de wet opgenomen.223 Gedurende de parlementaire be-
handeling is men uitgebreid op deze uitsluitingsbepaling ingegaan. Zo maakte de re-
gering duidelijk dat zij ook het criterium 'niet dienstboar zijn aan een door de belas-
tingplichtige gedreven onderneming' materieel wenste te benaderen.224 Bij de invul-
ling van dit criterium maakte het volgens de bewindslieden niet uit in welke vorm de
niet-ondernemingsgebonden activa werden aangehouden. Zowel aandelen, obliga-
ties en deposito's die traditioneel als beleggingen worden gekwalificeerd. als ook an-
dere vermogensbestanddelen als verzekeringspolissen en passieve deelnemingen
konden volgens de staatssecretaris als belegging kwalificeren.225 Alleen indien de
band met de materiele onderneming direct genoeg was, werden de vermogensbe-
standdelen bij de bepaling van de vermogensaftrekin aanmerking genomen. Zo kon-
den de beleggingen van een pensioen-bv volgens de staatssecretaris als onderne-
mingsvermogen gelden. Daarvoor was dan weI vereist dat de beleggingen direct te-
genover de schulden en verplichtingen van het lichaam stonden. Als de beleggingen
dus ter dekking dienden van de toekomstige pensioenverplichtingen van de bv. dan
kon het lichaam hierover vermogensaftrek claimen.

Dit lag anders voor de 66nmans-stamrecht- of lijfrente-bv. Ook bij deze lichamen
stonden de beleggingen tegenover de toekomstige verplichting. maar aangezien der-
gelijke bv's niet geacht werden een onderneming te drijven. konden de beleggingen
ook niet voor de vermogensaftrek kwalificeren.226

222. In artikel 8 Wet Vpb 1969(oud) werd opgenomen dat: 'Voorde toepassing van artikel 14a van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964 blijven buiten aanmerking: aandelen, obligaties, daarmee
gelijk te stellen waardepapieren, vorderingenen liquide middelen, voor zoverdiebezittingen niet
dienstbaar zijn aan een door de belastingplichtige gedreven onderneming, indien de bezittingen
van die belastingplichtige in belangrijke mate bestaan uit zodanige bezirtingen.'

223.  Het was namelijk door de invoering van de vermogensaftrek aantrekkelijk geworden om privb
vermogen in een bv of nv onder te brengen. Als gevolg van de norm van artikel 2, vijfde lid, Wet
Vpb 1969 werden alle vermogensbestanddelen in deze rechtsvormen geacht aan de onderne-
mingsuitoefening dienstbaar te zijn. Hierdoor hadden bv's en nv's recht op vermogensaftrek ook
al bestond hun vermogen volledig uit beleggingsvermogen. Om deze, voornamelijk, kasgeldven-

nootschappen buiten de vermogensaftrek te houden. sloot men het beleggingsvermogen van bv's
en nv's uitdrukkelijk uit van de vermogensaftrek.

224.  In de memorie van antwoord merkte de staatssecretaris hieroverop: 'De interpretatie van het be-
grip beleggen wordt niet beperkt door het feirdat aan fiscale beleggingsinstellingen in de zin van
artikel 28 van de Wetopde vennootschapsbelasting 1969(nagenoeg) uitsluitend bepaalde beleg-

gingsvormen zijn toegestaan. Evenmin wordt die interpretatie beperkt door het felt dat er in de
praktijk vormen van normaal vermogensbeheer tot ontwikkeling zijn gekomen. die volgens het
spraakgebruik wellicht nietgemakkelijk als belegging worden aangemerkt. Te denken valt hierbij
aan overeenkomsten van levensverzekering.' Zie Kamerstukken //1984-1985,19143, nr. 3, pagina
9-10.

225. Weliswaar was het praktische belang van deze constatering beperkt aangezien deelnemingen ex
artikel 8, derde lid.onderdeel a. sub 1. Wet Vpb (oud) reeds van de toepassing van de vermogens-
aftrek waren uitgesloten.

226. Zie Kamerstukken li 1984-1985.19 143. nr. 6. pagina 8 en Kamerstukken H 1985-1986.19143. nr.
9. pagina 4.
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6.3.5.3     Evatuatie van het beleggingsbegrip

De exacte invulling van de dubbele beleggingstoets bij de vermogensaftrek was alles-
behalve duidelijk. Weliswaar stond de wetgever bij beide normen een materiale in-
vulling voor ogen, maar de feitelijke invulling van het beleggingsbegrip viel in beide

gevallen anders uit. Ook de rechter bleek moeilijkheden te hebben bij de uitleg van
deze norm, zoals blijkt uit BNB 1996/18. m.n. Essers. In casu oordeelde de Hoge Raad
dat een lichaam dat beleggingsvermogen aanhield een beleggingslichaam was in de
zin van de vermogensaftrek. Het feit dat belanghebbende het vermogen aanhield in
het kader van een verplichting die door DNB was opgelegd, was volgens de rechter
niet ter zake doende. Alleen de plaats die het activum binnen het eigen vermogen van
die vennootschap innam, was voor deze vraag bepalend. Hiermee gaat de Hoge Raad
dus voorbij aan het feit dat de wetgever bij de ondernemingstoets juist wei wilde kij-
ken naar concernverhoudingen.227 De Hoge Raad lijkt dus argumenten die bij de be-

leggingstoets op het niveau van het object zouden kunnen gelden. toe te passen op
het niveau van het subject. Met Essers ben ik dan ook van mening dat de Hoge Raad
had moeten volstaan met een activiteitentoets. Het door de Hoge Raad geformuleer-
de verband tussen beleggen en de aard van het vermogen past namelijk alleen bij een
toets op het niveau van het object. Dit arrest compliceerde de toch al versnipperde
toetsing van de beleggingsvraag bij de vermogensaftrek nog verder.228 Het prakti-
sche belangvan ditarrest voor de vermogensaftrek is gelukkig beperkt gebleven, om-
dat de regeling feitelijk al buiten werking was gesteld op het moment dat het arrest

was gewezen.

6.3.6 Het beleggende tichaam in de vermogensbelasting (oud)

6.3.6.1 Doel van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

Bij de uitleg van het beleggingsbegrip van artikel 35b SW 1956 wordt niet alleen ge-
keken naar de ervaringen bij de vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting, ook
de ondernemingsaftrek in de Wet VB 1964 is voor de uitleg van de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteit van belang.

Met de introductie van de Wet IB 2001 is de vermogensbelasting in Nederland for-
meel afgeschaft. Ondanks de permanente kritiek op de rechtsgrondslagen van de
vermogensbelasting heeft deze belasting, in verschillende vormen, vanaf 1892 be-
staan. Vanaf 1997 betrof het een heffing van 7%o over de waarde van het vermogen op
1 januari van het kalenderjaar. Voor de vermogensbelasting werd het vermogen op-
gevat als de algebraische som van de waarde van de bezittingen en de schulden.229

227. Conform de resolutie BNB 1975/11.
228. Wellicht zou men hier kunnen spreken van 'een juiste beslissing voor de verkeerde casus'. Vrij

naar Essers in zijn annotatie bij Hoge Raad 11 oktober 2000. BNB 2001/30.
229. Geppaart omschrijft het vermogen als een samenstel van verhoudingen, waarin een economische

waarde ligt besloten die aan een subject ter beschikking staat. Geppaart-Van Vijfeijken 1995.

pagina 64.
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Voor de bepaling van de waarde van dit vermogen bestonden diverse specifieke re-
gelingen. E6n daarvan betrof de ondernemingsvnjstelling De ondernemingsvrijstel-
ling was in de jaren 70 van de vorige eeuw als een tijdelijke regeling ingevoerd die tot
doel had de belastingdruk voor ondernemers te verminderen om zo de bedrijvigheid
te stimuleren. De vrijstelling werd gemotiveerd vanuit de gedachte dat vermogen dat
door de ondernemer in zijn onderneming is ge'investeerd, niet vrij alternatief aan-
wendbaar is. Dit gebonden karakter van het ondernemingsvermogen werkte waar-
deverminderend voor de vermogensbelasting.230 In het jaar 2000 werd het waarde-
verminderende effect van ondernemingsgebondenheid zo bepalend geacht dat nog
maar 32% van het ondernemingsvermogen boven € 98.016 (fl. 216.000) in de heffing
werd betrokken.

6.3.6.2 De materiele inhoud van het beleggingsbegrip

Bij de bepaling van de ondernemingsvrijstelling maakte het in beginsel niet uitof de
onderneming in de vorm van een eenmanszaak, of in de vorm van een bv of nv werd
gedreven.231 0ok aanmerkelijkbelanghouders konden derhalve gebruik maken van
de ondernemingsvrijstelling.232 De wetgever maakte echter in artikel 7, derde lid.
onderdeel c, Wet VB 1964 een uitzondering voor aandelen in fiscale beleggingsin-
stellingen en lichamen waarvan de feitelijke werkzaamheden bestonden uit het on-
middellijk of middellijk beleggen van vermogen of daarmee overeenkomende werk-
zaamheden. Het tweede deel van de uitzonderingsbepaling dat ziet op de feitelijk
beleggende lichamen. is in 1986 in de wet opgenomen.233 Doel van deze wijziging
was om de reikwijdte van de faciliteit te beperken tot het werkelijke ondernemings-
vermogen.234 Uitgangspunt hierbij was de vermogensetikettering in de inkomsten-

235belasting. Vrije beleggingen zouden in de inkomstenbelasting nooit tot het onder-
nemingsvermogen behoren en dienden dus ook buiten de faciliteiten voor lichamen
te worden gehouden. Anders dan bij de vermogensaftrek in de vennootschapsbelas-
ting kende de vermogensbelasting geen activatoets, waarbij gekeken werd of het
vermogen in het kader van een materiele onderneming werd gebruikt. In de vermo-
gensbelasting werd bij lichamen alleen op het niveau van het subject getoetst of

230. Zie nader Kamerstukken H 1974-1975 13 103, nr. 5, pagina 3.
231.  Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 23 940 in de Eerste Kamer verklaarde staatssecreta-

ris Vermeend:'De achtergrond vandeuitbreiding van hetbereik van deondernemingsvrijstelling
tot houders van aandelen die een aanmerkelijk belang vormen is het verkrijgen van gelijke be-
handeling van de belastingplichtige die voor eigen rekening een onderneming drijft en de belas-
tingplichtige/aandeelhouder die in de bv-vorm een onderneming drijft.' Kamerstukken / 1994-
1995.23 940. nr. 127b, pagina 2 en 3.

232. Kamerstukken H 1984-1985, 18 862.
233. Deze wijziging werd gelijktijdig in deondernemingsaftrek en de vermogensaftrek (zie § 6.3.5) in-

gevoerd.

234. Kamerstukken // 1984-1985.18862. nr. 3. pagina 6.
235. Onder vrije beleggingen worden in dit kader verstaan die zaken die niet kunnen gelden als zaken

die tot versteviging van het bedrijfdienen en in daartoe aanleidinggevendegevallen t.b.v. de on-
derneming kunnen worden aangesproken. De band van deze vermogensbestanddelen met de on-
derneming is te ver verwijderd om van ondernemingsvermogen te kunnen spreken. Deze
definitie is gebaseerd op Hoge Raad 29 augustus 1984. BNB 1985/15.
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sprake was van ondernemingsvermogen. Als het lichaam geen beleggingslichaam
was dan werd het vermogen in de ondernemingsvrijstelling betrokken.

Deze beleggingstoets vond plaats op het niveau van het lichaam. Beoordeeld werd of
het desbetreffende lichaam, bezien vanuit de vermogensbelasting, een beleggings-
of een ondernemingskarakter had. Houdstervennootschappen werden geacht in de
regel een onderneming te drijven. Zeker in de sfeer van de familieonderneming werd
aangenomen dat de holding een actieve rol kon spelen in het kader van de bedrijfs-
voering van de werkmaatschappij(en). met als gevolg dat in die gevallen de onderne-

mingsvrijstelling voor een aanmerkelijkbelangpakket in zo'n houdstermaatschappij
kon worden toegepast. Voor de invulling van het begrip actieve houdster sloot de re-

gering voor de vermogensbelasting, net als bij de vermogensaftrek, uitdrukkelijk aan
bij het in BNB 1975/11 geformuleerde beleid.236 De ondernemingsvrijstelling kon
hierdoor worden toegepast in die gevallen waar de holding een wezenlijke functie
vervulde ten dienste van de bedrijfsuitoefening van het concern, hetgeen onder
meer kon blijken uit haar activiteiten op bestuurlijk, beleidsvormend en/of financi-
eel terrein.237

Dit ruime standpunt werd gedurende de Eerste Kamerbehandeling overigens nog
weI genuanceerd. Zou de ondernemingsvrijstelling namelijk worden toegekend zon-
der te kijken naar het karakter van de vermogensbestanddelen, dan zou dit tot ge-
volg kunnen hebben dat kasgeldvennootschappen ook onder de ondernemingsvrij-
stelling zouden vallen. De staatssecretaris wilde dat voorkomen en stelde dat houd-
sters in beginsel weliswaar als onderneming konden worden gekwalificeerd en dat
dit:

7...) naar m(in mening (HtN: is dat) anders in de gevallen waarin de holding naast de

aandelen in de werkmactschappij ook andere vermogensbestanddelen houdt, tenzij deze
bestanddelen zowel absoluut als relatiefgezien van ondergeschikte, te verwaarlozen be-

tekenis zijn. Zou ook in situaties waarin andere bezittingen aanwezig zijn de onderne-
mingsvrijstelling zonder meer van toepassing zijn, dan zou het bereik van de vrijstelling

zich uitstrekken tot (aanmerkelijkbelangpakketten in) lichamen met een be/eggingska-

rakter: dat is, gelet op de achtergrond van de ondernemingsvrijstel/ing niet de bedoeling'

Waar hier de grens exact lag, werd gedurende de verdere Kamerbehandeling niet
duidelijk. Bovendien is het nog maar zeer de vraag of een dergelijk uitleg binnen het
kader van de ondernemingsvrijstelling zou hebben gepast. Het door de staatssecre-
taris voorgestane ondernemingsbegrip lijkt mij gezien de bewoordingen van artikel
7 Wet VB 1964 niet houdbaar.

Bij de uitleg van artikel 7 Wet VB 1964 heeft de rechter vooral gekeken naar de ver-

mogensaftrek in de vennootschapsbelasting. Zo oordeelde de Hoge Raad dat aande-
len in een 'eenmansstamrecht-bv of lijfrente-bv' niet voor de ondernemingsvrijstel-

236. De resolutie van 15 okrober 1974, nr. 8742/1 516, BNB 1975/11.
237. Kamerstukken U 1994-1995.23 940, nr. 5, pagina 7.
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ling kwalificeerden. De Hoge Raad motiveerde dit oordeel door een verwijzing naar
de wetgeschiedenis van de vermogensaftrek alwaar uitdrukkelijk is opgemerkt dat
dergelijke vennootschappen geen onderneming in materiele zin drijven.238 VOOT
pensioen-bv's werd daarentegen wei aangenomen dat deze een onderneming dre-
ven. Zo oordeelde Hof Amsterdam dat de werkzaamheden van een pensioen-bv
meer omvatten dan enkel het beleggen van vermogen.239 De aandelen in de pen-
sioen-bv kwamen dus voor de ondernemingsvrijstelling in aanmerking.240 De
staatssecretaris heeft in dit geschil geen beroep in cassatie ingesteld, omdat naar zijn
mening de uitspraak van het hofjuist was.241 In hetgeval van een vennootschap met
gemengde activiteiten opteerde de Hoge Raad voor een meer materiele invulling van
het ondernemingsbegrip. In het arrest van Hoge Raad 16 december 1998, BNB 1999/
104 was sprake van een lichaam dat naast een stamrechtverplichting nog andere ac-
tiviteiten verrichtte. Volgens hof en Hoge Raad dreef dit lichaam een onderneming
omdat zij een risico liep welke een particuliere belegger niet zou accepteren.242 Dit
risico-argument lijkt eerder in het arrest van de Hoge Raad 8 november 1989. BNB
1990/73 op vergelijkbare wijze te zijn gebruikt. In dat arrest bakende de rechter het
normale vermogensbeheer eveneens af door middel van de mate van risico dat een
bepaalde vennootschap liep. In § 4.3 is hierover opgemerkt dat in BNB 1990/73 het
risico werd gebruikt om de nauwe samenhang met de ondernemingsactiviteit bin-
nen een concern te beschrijven. In dit arrest wordt daarentegen het risico van de ac-
tiviteit als zelfstandig argument gebruikt. Dat dit argument op zich nauwelijks on-
derscheidende kwaliteiten heeft. is in hoofdstuk 3 uitgebreid aan de orde gekomen.

6.3.6.3     Evaluatie van het beleggingsbegrip

Duidelijk is wei dat ook bij de bepaling van de ondernemingsvrijstelling in de vermo-
gensbelasting een materiele toetsing van de activiteiten van het lichaam is beoogd.
Alleen als vast stond dat de aandelen een belang in een materiele onderneming ver-
tegenwoordigden, zouden de aandelen voor de aftrek in aanmerking moeten kunnen
komen. Het feit dat alleen op het ondernemingsniveau werd getoetst of belegd werd
of niet, leverde in de praktijk problemen op. De vrijstelling was namelijk bedoeld om
ondernemingsvermogen rechtsvormneutraal te faciliteren. Feitelijk werd echter be-
reiktdat het vermogen van lichamen werd vrijgesteld die werden geacht een onder-
neming te drijven. Vooral het verschil in behandeling tussen pensioen en lijfrente-
bv's was navrant. Bij beide lichamen bestonden de activiteiten immers uit het afdek-
ken van een toekomstige verplichting door middel van beleggingen. Alleen door het
verschil in de aard van de verplichting werden aandelen in een lijfrente-bv niet en

238. Zie Hoge Raad 3 september 2003, BNB 2003/362. Zie nader § 3.4.4.2.
239. Hof Amsterdam 2 juli 1992, V-N 1994, pagina 2158.
240. In deze zin ook Hof Amsterdam 14 oktober 1998, V-N 1999/9.15 met betrekking tot artikel 20,

vijfde lid, Wet Vpb 1969(oud)en Hof's-Gravenhage 30 mei 2000, V-N 2000/40.18 met betrekking
tot artikel 29a Wet IB 1964.

241. Infobulletin 92/628.
242.  Opvallend in deze zaak is overigens dat de Hoge Raad de vraag naar het al dan niet beleggen als

feitelijk a f doet. terwijl het in veel andere gevallen weI als een rechtsvraag werd behandeld. Zie
hierover nader de aantekening van Weerepas in FED 1999/303.
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aandelen in een pensioen-bv weI in de ondernemingsvrijstelling betrokken. Het is
een verschil in behandeling dat niet goed valt te rijmen met het van oorsprong
rechtsvormneutrale karakter van de regeling.

6.3.7 Tussencondusie met betrekking tot de activatoets

Overziet men de bovenstaande regelingen dan valt op dat de wetgever grote moeite
heeft om niet alleen de materiele onderneming maar ook het materiele onderne-
mingsvermogen als zodanig van andere bezittingen van lichamen te onderscheiden.
Want ondanks heit feit dat de kwalificatie als ondernemingsvermogen een vraag op
objectniveau is, gebruikt de wetgever bij veel bepalingen een combinatie van toetsen

waarbij de activiteiten die het subject verricht vaak mee worden gewogen. Zo toetst
hij in veel regelingen met een activatoets in de eerste plaats of het lichaam wei een
materiele onderneming drijft. Is er sprake van een beleggingslichaam, dan blijft de
activatoets verder achterwege. Op het moment dat men wei aan de toets op het ob-
jectniveau toekomt. blijkt het invullen van een activatoets zeer complex te zijn, ter-
wijl het enige dat de wetgever wil bereiken. het terzijde schuiven van de etikette-
ringsnorm van artikel 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969 is. Met name bij de bedrijfsopvol-
gingsfaciliteiten in de Successiewet 1956 (en daarvoor bij de vermogensaftrek) leidt
de vraag of het vermogen niet als belegging wordt aangehouden aanleiding tot veel
discussie.243 Alleen in de regeling met betrekking tot de afschrijvingen op gebouwen
heeft de wetgever kunnen volstaan met een toetsing op het niveau van de activa om
het beleggingsvastgoed af te zonderen. Deze toets is echter zo specifiek vormgege-
ven, dat deze aanpak zich niet leent om in andere bepalingen te worden overgeno-
men. Het begrip 'beleggingsvastgoed' wordt immers alleen gebruikt als synoniem
voor al het vastgoed dat hoofdzakelijk aan derden ter beschikking wordt gesteld. In
alle andere bepalingen wordtde ondernemingssfeer onvolledig afgebakend door het
beleggingsbegrip. In die situaties waar bijvoorbeeld aandelen. vorderingen of imma-
teriele activa worden gehouden, is aan de hand van het vermogensbestanddeel zelf
niet te bepalen of dit een belegging is of niet. Uiteindelijk is daarvoor de wil van de
belastingplichtige doorslaggevend. Een activatoets is daarom per definitie niet meer
dan een indicatie van de intentie van de belastingplichtige. Als de wetgever toch
deze vorm van indirect toetsing wil blijven gebruiken, is het wenselijk om een tegen-
bewijsregeling op te nemen. De belastingplichtige zou dan in een gegeven geval aan-
tonen dat ondanks het karakter van zijn vermogen. hij dit vermogen in het kader van

zijn ondernemingsactiviteiten aanhoudt.

243. Zie verder § 6.3.4.2.
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HOOFDSTUK 7

Het beleggingsbegrip in de
consolidatiebepalingen in de
vennootschapsbelasting

7.1         Algemeen

De vennootschapsbelasting kent een aantal regelingen die in het algemeen worden

gekenschetst als concernbepalingen. Daarbij kan worden gedacht aan de deelne-
mingsvrijstelling, de fusieregelingen en het fiscale eenheidsregime. Met deze rege-
lingen schuift de wetgever de hoofdregel van de vennootschapsbelasting, dat ieder
lichaam afzonderlijk in de heffing moet worden betrokken, terzijde. De reikwijdte
van al deze concernbepalingen is verschillend. Daarmee wijkt ook de mate waarin
vermogens in de specifieke regeling worden samengevoegd af. Zo is de consolidatie
bij een fiscale eenheid door de 'opgaan-in-fictie' volledig, terwijl de deelnemingsvrij-

stelling alleen de verkregen voordelen uit een participatie facilieert. in dit hoofdstuk
worden die situaties besproken waarin de wetgever heeft ingegrepen in de wijze
waarop de vermogens kunnen worden samengevoegd. De nadruk zal hierbij liggen
op die gevallen waarin actiefen passiefinkomen samenvloeien. In dit kader bedoel ik
met actief inkomen het inkomen dat wordt gegenereerd door lichamen waarin een
materiele onderneming wordt gedreven. Bij passief inkomen drijft het lichaam zelf
dus geen onderneming. Door dit specifieke onderscheid aan te brengen en niet auto-
matisch terug te vallen op het normale vermogensbeheer, wil ik aangeven dat het

begrip'actief ruimer moet worden opgevat dan in de inkomstenbelasting gebruike-
lijk is. Lichamen met een zuivere concernfunctie zoals een treasury- of een bescher-

mingsfunctie zijn in dit kader derhalve actieve lichamen. Hierdoor worden feitelijk
alleen lichamen met een zuivere doorstroom- of spaarpotfunctie als passief aange-
merkt.

Achtereenvolgens zal worden ingegaan op het fiscale eenheidsregime (§ 7.2), de

fusiebepalingen (§ 7.3) en de deelnemingsvrijstelling besproken (§ 7.4). In § 7.5 zal de
functie van het passieve lichaam in de verliescompensatieregeling worden bespro-
ken. Afsluitend worden in § 7.6 enkele algemene conclusies getrokken ten aanzien
van het beleggingsbegrip in de verschillende consolidatiebepalingen. Ondanks het
feit dat het onderscheid tussen actief en passief in alle onderzochte jurisdicties een
rol speelt. is de Nederlandse oplossing in de meeste gevallen zo specifiek dat de in-
ternationale rechtsvergelijking slechts zelden tot noemenswaardige resultaten heeft
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geleid. Veel van de Nederlandse regelingen zien namelijk op het tegengaan van con-
solidatiemogelijkheden bij kasgeldvennootschappen. De voor het Nederlandse regi-
me kenmerkende elementen van een lage aanmerkelijkbelangtarief in combinatie
van de afwezigheid van een algehele vermogenswinstbelasting komen in de andere
jurisdicties in deze combinatie niet voor. In het V.K. kent men immers een capital
gains tax. In Duitsland en Oostenrijk is het oppotten van de winsten in een vennoot-
schap door het verlagen van de belastinggrondslag voor vermogensinkomsten in de
inkomstenbelasting niet aantrekkelijk waardoor de kasgeldproblematiek zich in
deze vorm niet voordoet,1 terwijl in de V.S. een vermogenswinstgedachte aan de in-
komstenbelasting ten grondslag ligt. Alleen in die situaties waarin de belastingsyste-
men in de andere onderzochte jurisdicties voldoende overeenkomsten met de Ne-
derlandse regelingen vertonen, zijn de resultaten uit het rechtsvergelijkend onder-
zoek in dit hoofdstuk verwerkt.

7.2 Het passieve lichaam in de fiscale eenheid

In deze paragraaf worden twee regelingen uit het fiscale eenheidsregime besproken,
daar waar het beleggingsbegrip een rol speelt. In § 7.2.1. wordt ingegaan op het ver-
bod om voorraaddochters op te nemen in een fiscale eenheid. In § 7.2.2. komt vervol-
gens de technische uitwerking van de regeling ter voorkoming van dubbele belasting
van artikel 48 Besluit FE aan de orde. In § 7.2.3. worden ten aanzien van beide bepa-
lingen aanbevelingen gedaan.

7.2.1        Voorraaddochters en het fiscale eenheidsregime

7.2.1.1 Doel van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

De fiscale eenheid is de meest zuivere fiscale consolidatiebepaling in de vennoot-
schapsbelasting. Binnen een fiscale eenheid verliezen lichamen immers hun fiscale
zelfstandigheid en gaan zij op in de moedermaatschappij.2 Gedurende het bestaan
van de fiscale eenheid komen alle handelingen van alle gevoegde lichamen als ge-
volg van dit 'opgaan in' voor rekening van de moedermaatschappij. In dat kader
maakt hetgedurende de fiscale eenheid, in beginsel, geen verschil of het lichaam een
materiele onderneming drijft of zich louter toelegt op beleggen.3

1.     In beide landen wordt slechts de helft van de inkomsten uit vermogen rot de belastinggrondslag
gerekend.

2.      Anders dan in het verleden heeft de wetgever bij de wetswijziging van 2003 het noodzakelijk ge-
vonden om de subjectieve belastingplicht van de in de fiscale eenheid opgegane lichamen uit-
drukkelijk in de wet vast te leggen. Zie o.a. Kok 2005, pagina 68.

3.      Een fiscaleeenheid tussen fiscale beleggingsinstellingen is vanuitdieoptiek ook mogelijk. Daarbij
moet weI vaststaan datde lichamen voldoen aan deeisen van artikel 15 Wet Vpb 1969. Met name
deeis van hetderde lid. onderdeel b is in dit kader van belang: vooralle te voegen lichamen moet
hetzelfde winstbepalingsregime gelden. In hoofdstuk 5 van het Besluit fiscale eenheid 2003 wor-
den enkele specifieke bepalingen ten aanzien van een fiscale eenheid tussen fiscale beleggingsin-

stellingen gegeven.
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Op deze hoofdregel zijn door de wetgever enkele uitzonderingen gemaakt. De
meest principiele van deze uitzonderingen ziet op de behandeling van zogenaamde
voorraaddochters.

7.2.1.2 De materiele inhoud van het beleggingsbegrip

Op grond van artikel 13. tweede lid, Wet Vpb 1969 (oud) konden de voordelen uit
deelnemingen die als voorraad worden gehouden niet vrijgesteld worden genoten.
Dit voorraadbegrip is ontwikkeld in het kader van het antikasgeldbeleid.4 De Hoge

Raad legde in de arresten van 23 februari 2000 het zinsdeel 'als voorraad houden'
dan ook zo beperkt uit dat alleen kasgeld- en turbovennootschappen als voorraad-
dochter kunnen worden gekwalificeerd.5 Kenmerkend voor een voorraaddochter is
volgens de rechter het passieve karakter van een dergelijke vennootschap. Dit pas-
sieve karakter blijkt in de eerste plaats uit het feit dat in dit soort lichamen geen ma-
teriele onderneming wordt gedreven. Bovendien bestaat het vermogen. in zoverre
deze lichamen bezittingen hebben, uitsluitend uit liquide middelen of beleggingen.

Behalve datdeze voorraaddochters nogsteeds van de deelnemingsvrijstellingzijn
uitgesloten. kunnen zij evenmin deel uitmaken van een fiscale eenheid. In artikel 15.
derde lid, onderdeel f, Wet Vpb 1969 sluitde wetgever de consolidatie met een voor-
raaddochter uitdrukkelijk uit.6 Uit de parlementaire toelichting blijkt dat ook deze

beperking van het fiscale eenheidsregime onderdeel is van het antikasgeldbeleid.7
Om de mogelijkheden tot onbeperkte belastinguitstel actief te bestrijden. heeft de
wetgever gekozen voor een systeem waarin de voordelen uit deze voorraaddochters
altijd. dus ook binnen de Vpb-sfeer, dubbel worden belast. Door voorraaddochters
zowel buiten de deelnemingsvrijstelling als de fiscale eenheid te houden, worden de
voordelen van deze passieve dochters twee maal belast: namelijkop het moment dat
de winst in de dochter wordt gerealiseerd, als ook op het moment dat de winst door
de moeder wordt gerealiseerd.

4.     Kamerstukken H 1989-1990,19 968, nr. 13, pagina 7.
5.      Volgensde Hoge Raad is sprake van een voorraaddochteralsdeaandelen indedeelnemingtothet

vlottende kapitaal van de aandeelhouder behoren en zijn bestemd voor de verkoop (1) in de deel-

neming geen materiele onderneming wordt gedreven (2) en de deelneming nagenoeg geheel uit
liquide middelen bestaat of heeft helemaal geen activa bezit (3). Door vennootschappen zonder

activa (maar met een hoog aandelenkapitaal) eveneens als voorraaddochter aan te merken. sloot
de Hoge Raad ook zogenaamde turbo-bv's uit van de deelnemingsvrijstelling Zie Hoge Raad
23 februari 2000, BNB 2000/215-217.

6.       In de uitvoeringssfeer is de belastingdient hierechterop teruggekomen. Uit het Besluit van 23 ok-
tober 2003. BNB 2004/18 blijkt namelijk dat het voegen van een kasgelddochter mogelijk is als
moederen dochter verklaren dat (1) bij verkoop van deaandelen in de kasgeldvennootschap bin-
nen twaalf maanden nadedatum waaropdezeaandelen zijn aangekochtdefiscaleeenheid word[
geacht nooit tot stand te zijn gekomen: (2) de discount bij aankoop en de upcount bij verkoop
worden gerekend tot de winst van het jaar waarin de aankoop onderscheidenlijk verkoop plaats-
vindt.

7.     Kamerstukken H 1999-2000,26 854, nr. 3. pagina 22.
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7.2.1.3 Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip

Het antimisbruikargument dat bij voorraaddochters steeds wordt benadrukt. is door
de wijziging van het aanmerkelijkbelangregime in 1997 grotendeels achterhaald.
Sinds deze wijziging van de inkomstenbelasting is in binnenlandse verhoudingen
van misbruik van kasgeldvennootschappen feitelijk geen sprake meer. Het verwon-
dert dan ook dat het afzonderen van beleggingen in afzonderlijke lichamen in het ka-
der van de deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid nog steeds als misbruik wordt
gekwalificeerd. Zeker als men ziet dat de overheid door het creeren van kasgeldven-
nootschappen geen belastingopbrengsten mist. Het enige dat de belastingplichtige
doet is immers de overtollige liquiditeiten afzonderen van de rest van zijn onderne-
mingsvermogen in een afzonderlijke entiteit. De kasgeldvennootschap die daardoor
ontstaat, is normaal belastingplichtig in de vennootschapsbelasting. Het vermogen
in dat lichaam is immers door de werking van artikel 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969 uit-
drukkelijk als ondernemingsvermogen aangemerkt.

Artikel 15, derde lid, onderdeel f, Wet Vpb 1969 kan in zijn huidige vorm alleen
worden verklaard door het feit dat men door het voegen beleggingsresultaten en on-
dernemingsresultaten uit verschillende concernlichamen met elkaar kan compense-
ren. Maar dat het vermengen van beleggings- en overige ondernemingsresultaten als
misbruik moet worden gekwalificeerd, is vanuit de ratio van het fiscale eenheidsre-
gime bezien niet in te zien.

Het tweede argument van regeringszijde voor het uitsluiten van voorraaddoch-
ters overtuigt evenmin. Volgens de regering noodzaakt het systeem van artikel 15
Wet Vpb 1969 niet om voorraaddochters te kunnen voegen.8 Behalve het feit dat
deze stelling niet verder is onderbouwd, lijkt een dergelijk beroep op de systemati-
sche samenhang van een regeling niet te passen bij een faciliteit waarvan de grond-
slag op zich weinig principieel is.9 Wei dient te worden opgemerkt dat in de regel
louter fiscale motieven aan het voegen van een kasgeldvennootschap ten grondslag
zullen liggen.10 Aangezien het fiscale eenheidsregime met name in het leven is ge-
roepen om de verliescompensatiemogelijkheden in concernverband te verruimen,
zou het niet zo mogen zijn dat het belastingplichtigen wordt aangerekend dat bij het
voegen van kasgeldvennootschappen zelfstandige economische motieven ontbre-
ken.

Ondanks de wijzigingen in de vennootschapsbelasting die de wet'Werken aan winst'
met zich heeft gebracht, is de regeling van de voorraaddochters in het fiscale een-
heidsregime gehandhaafd, maar met dat verschil dat niet meer kan worden terugge-
grepen op de tekst van artikel 13 Wet Vpb 1969.11 De wetgever heeft namelijk de be-
paling met betrekking tot de voorraaddochters in de deelnemingsvrijstelling uit de
wettekstgeschrapt. Volgens de staatssecretaris is deze bepaling overbodig, omdat de

8.     Komerstukken H 1999-2000.26 854, nr. 3. pagina 22.
9.      Zie vooreen overzicht van de verschillendeopvattingen in de literatuuroverdegrondslagen van

de fiscale eenheid Kok 2005. pagina 64-66.
10.    Zie in deze zin tevens Kok 2005, pagina 120.
11.   Zie in deze zin Kamerstukken H 2005-2006.30 572, nr. 3, pagina 70.
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vergoeding die wordt ontvangen voor de verkoop van de voorraaddochter een ver-
goeding voor financiele diensten is en daarom niet onder de deelnemingsvrijstelling
thuishoort.12 Daarom kent artikel 15 Wet Vpb 1969 met ingang van 1 januari 2007
een eigen voorraaddochterbegrip. Ondanks dat de tekst van artikel 15 Wet Vpb 1969
isgewijzigd, heeft de wetgever voor het fiscale eenheidsregime hiermeegeen inhou-
delijke wijziging ten opzichte van het verleden willen aanbrengen.13

In Oostenrijk is het samenvoegen van actieve en passieve inkomsten nog veel verder
beperkt. Men kent daar de zogenoemde 'Organschaff. Binnen een dergelijke Organ-
schaft worden de gevoegde maatschappijen voor de winstbepaling gezien als een
onderdeel van de moedermaatschappij ('der Organtrager'). In Oostenrijk wordt voor
voeging geeist dat de te voegen lichamen financieel. economisch en organisatorisch
aan de Organtrager zodanig ondergeschikt zijn, dat zij niet meer zelfstandig kunnen
opereren.14 Van een dergelijke samenhang is volgens de heersende leer sprake als de
voeging leidt tot een positief synergie-effect voor de gevoegde vennootschappen.
omdat de activiteiten op elkaar zijn afgestemd, in elkaars vertengde liggen of elkaar
aanvullen. In het bijzonder bij holdingvennootschappen is de Oostenrijkse fiscus te-

rughoudend met het accepteren van een Organschaft. Alleen als de holding moeit en
dus actief is, wordt het mogelijk geacht dat een holding onderdeel vormt van een Or-
ganschaft. In het geval van een passieve holding wordt algemeen aangenomen dat de
vereiste economische samenhang ontbreekt. 15

Ook het Duitse recht kent de figuur van de Organschaft. Maar in Duitsland wordt
enkel geeist dat de gevoegde entiteiten financieel een onderdeel zijn gaan vormen
van de Organtrager.16 De winsten en verliezen van de gevoegde lichamen in de Duit-
se Organschaft worden net als in Oostenrijk toegerekend aan de moedermaatschap-

pij, met dien verstande dat in Duitsland geen beperkingen bestaan in het samenvoe-

gen van actieve en passieve inkomensbestanddelen.

7.2.2 Het beleggingsbegrip van artiket 48 Bestuit FE 2003

7.2.2.1 Doel van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip van artikel 48

Besluit FE 2003

Naast deze principiele inbreuk op het concept van consolidatie voor voorraaddoch-
ters omwille van antimisbruikoverwegingen. is in artikel 48 van het Besluit Fiscale
eenheid 2003 (verder: Besluit FE) een meer technische regeling opgenomen, waarin
het onderscheid tussen actief en passief inkomen een rol speelt. In artikel 48 Besluit
FE is een regeling opgenomen voor de vooruitwenteling van de tegemoetkoming

12.   Kamerstukken // 2005-2006,30 572, nr. 3, pagina 55.
13.   Zie in deze zin Kamerstukken U 2005-2006,30 572, nr. 3. pagina 70.
14. Hirschler, Konezny en Urtz omschrijven dit'als ontbreken van een eigen wil'. Zie Hirschler.

Konezny en Um. pagina 153.
15. Zie Hirschler, Konezny en Urtz, pagina  154.

16.    In § 14, eerste lid, onderdeel 2, KSIG spreekt de Duitse wetgever van 'eingliedern'.
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voor buitenlandse belasting bij passieve winsten in het geval van het verbreken van
een fiscale eenheid.

7.2.2.2 De materifle inhoud van het be/eggingsbegrip

In dit specifieke geval is de aard van het genoten voordeel bepalend voor de wijze
waarop de voorkoming van dubbele belasting naar de toekomst dient te worden
doorgeschoven. Voor normale bedrijfswinsten geldt de vrijstellingsmethode als
hoofdregel bij de voorkoming van internationale dubbele belasting. in artikel 32 van
het Bvdb 2001 wordt op deze hoofdregel een uitzondering gemaakt voor voordelen
uit buitenlandse ondernemingen waarvan de werkzaamheden grotendeels bestaan
uit beleggen of passieve financieringsactiviteiten.17 Deze voordelen worden voor de
werking van het Bvdb niet als buitenlandse winst aangemerkt. waardoor de vrijstel-
lingsmethode niet van toepassing is. Op grond van artikel 39 Bvdb krijgt de binnen-
lands belastingplichtige daarvoor in de plaats recht op een vermindering van de in
Nederland verschuldigde vennootschapsbelasting over deze buitenlandse passieve
winsten.18 Kan deze taxcredit niet in hetzelfde jaar worden geeffectueerd. dan wordt
dit recht doorgeschoven naar het volgende jaar. In geval van een ontvoeging van een
fiscale eenheid komt deze uitgestelde taxcredit volgens artikel 48 van het Besluit FE
toe aan de ontvoegde maatschappij in wier vermogen dit recht is opgekomen. Daar-
bij maakt het niet uit of dit recht is ontstaan bij de uitoefening van de eigen onderne-
ming. of dat daarbij gebruik is gemaakt van een vaste inrichting.

12.2.3     Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip

De reden van deze specifieke regeling is gelegen in de samenloop tussen de niet-ter-

beleggingseis in de deelnemingsvrijstelling en het herleven van de aanspraken op
voorkoming van dubbele belasting in het kader van de ontvoeging. Noch voor de in-
vulling van de wijze van consolidatie binnen het fiscale eenheidsregime, noch voor
de inhoud van het beleggingsbegrip voegt deze louter technische regeling inhoude-

lijk iets toe. Artikel 48 Besluit FE is alleen bedoeld om verdeling van rechten bij de
beeindiging van een fiscale eenheid te verduidelijken.19 Het feit dat in de wet 'Wer-
ken aan winst' de niet ter beleggingseis is komen te vervallen, doet aan deze consta-
tering niet af. Het feit dat de 'beleggingseis' niet langer een activiteitentoets is maar
een activatoets zal bij de toepassing van artikel 48 Besluit FE in de praktijk naar ver-
wachting niet tot inhoudelijke veranderingen leiden. Een passieve vaste inrichting
zalin de regel namelijk in belangroke mate uit beleggingen bestaan. zodat een acti-
vatoets in de meeste gevallen een adequate benadering is van het passieve karakter
van de vaste inrichting.

17. Als bedoeld in artikel 13, tweede lid, Wet Vpb 1969.
18.    De belastingvermindering wordtexartikel 39, tweede lid. Bvdb 2001 bepaald aan de hand van de

hoogte van Nederlandse Vpb-tarief en de werkelijk verschuldigde belasting in het buitenland.
19.    Zie voor een grondige, technische analyse van deze bepaling Kok 2005, pagina 426-427.
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7.2.3 Aanbevelingen

Gezien de doelstellingen van het fiscale eenheidsregime dient het ten principale uit-
sluiten van voorraaddochters van deze faciliteit uit de wettekst te worden geschrapt.
Het motief voor deze regeling is als gevolg van de wijzigingen in de inkomstenbelas-
ting komen te vervallen. Het feit dat op concernniveau voordelen uit kasgeldven-

nootschappen en 'normale' ondernemingen kunnen worden samengevoegd, kan ge-
zien de ratio van artikel 15 Wet Vpb 1969 niet zonder meerals misbruik worden aan-
gemerkt. Een specifieke antimisbruikregeling waarbij voegingen met een antifiscaal
oogmerk, zoals onbeperkt belastinguitstel of belastingontwijking, kunnen worden
tegengegaan, verdient uit systematisch oogpunt de voorkeur. Bij de vormgeving van
een dergelijke bepaling zou aansluiting kunnen worden gezocht bij de formulering
van artikel 11 van de Fusierichtlijn.20 De exacte invulling van hetgeen fraude is. blijft
dan ter beoordeling van de rechter. terwijl de wetgever kan volstaan met het aange-
ven van de kaders.21

7.3 Het passieve lichaam in de fusiebepalingen

7.3.1 Doel van de regeling en strekking van het beteggingsbegrip

Niet alleen in het kader van de fiscale eenheid dreigde de Nederlandse belasting-
grondslag door het gebruik van passieve vennootschappen te worden aangetast. Ook
door middel van een fusie kon eenvoudig de belastingclaim naar de toekomst wor-
den verschoven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de wetgever ook bij de diverse
fusiefaciliteiten regelingen heeft getroffen die in het bijzonder de consolidatie tus-
sen kasgeld- en turbovennootschappen en andere vennootschappen beogen te voor-
komen. Anders dan bij het fiscale eenheidsregime blijkt een correcte juridische
vormgeving van deze consolidatiebeperkende regels zodanig complex te zijn. dat de
wetgever niet kon teruggrijpen op de regeling met betrekking tot de voorraaddoch-
ters.

Binnen het Nederlandse heffingssysteem worden fiscaal drie soorten fusies onder-
scheiden:
1.  de aandelenfusie;
2. de bedrijfsfusie; en
3. de juridische fusie.

Kenmerkend voor al deze fusievormen is dat meerdere vermogens juridisch en/of
economisch worden samengevoegd. In het geval van de aandelenfusie geschiedt dat
door middel van de overdracht van de aandelen van een vennootschap en in het ge-

20. Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale re-

geling voor fusies. splitsingen, gedeeltelijke splitsingen. inbreng van activa en aandelenruil met
betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de statu-
taire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat.

21. Zie verder § 7.4.3.
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val van een bedrijfsfusie geschiedt ditdoor middel van een activa-passiva-transactie,
terwijl bij een juridische fusie de vermogens van rechtswege worden geconsoli-
deerd.

Om misbruik van de fusiefaciliteiten tegen te gaan, is sinds 2001 in alle drie de rege-
lingen een gelijkluidende antimisbruikbepaling opgenomen. Een fusie kan alleen ge-
ruisloos verlopen als deze niet gericht is op het ontgaan Of uitstellen van belastinghef-
fing 22 Volgens de wetgever is van een dergelijke onzakelijke fusie sprake als de fusie
niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals het herstructureren of
rationaliseren van actieve werkzaamheden van de bij de fusie betrokken rechtsper-
sonen.23 Deze omschrijving is het Nederlandse antwoord op het Leur-Bloem-arrest
van het Hof van Justitie van de EG. In de Leur-Bloem-zaak24 speelde een geschil rond-
om de aandelenfusiefaciliteit in de Wet IB 1964.

In de Wet IB 2001 zijn twee afzonderlijke regelingen opgenomen waarin de aande-
lenfusie is geregeld. Van een aandelenfusie is sprake als een overnemende vennoot-
schap de aandelen van een andere (target-)vennootschap verwerft door middel van
de uitgifte van eigen aandelen. Als gevolg van deze aandelenruil worden de aandeel-
houders van de overgenomen (target-)vennootschap, aandeelhouders van de over-
nemende vennootschap. Op grond van de hoofdregels van inkomstenbelasting zou-
den de voordelen uit deze aandelenruil in de winst- en aanmerkelijkbelangsfeer die-
nen te worden belast. Omdat er bij een zuivere aandelenruil fiscaal weI sprake is van
een realisatiemoment, maar geen (of nauwelijks) liquiditeiten vrijkomen, heeft de
wetgever in box 1 en in box 2 een doorschuifregeling opgenomen. De wetgever heeft
de faciliteit alleen willen openstellen voor die gevallen waar sprake is van een wet-
telijk omschreven aandelenfusie.

13.2 De materitle inhoud van het beleggingsbegrip

De wettelijke aandelenfusieregeling is relatiefjong. Tot 1960 kende de inkomstenbe-
lasting geen enkele wettelijke doorschuiffaciliteit voor aandelenfusies. in de winst-
sfeer is daar pas door de implementatie van de Fusierichtlijn25 verandering in geko-
men. Tot aan 1992 konden ondernemers de belastingclaim bij een aandelenruil uit-

22. Zie artikel 14. vierde lid. en artikel 14b. vijfde lid, Wet Vpb 1969 en artikel 3.55. vierde lid. onder-
deel b, Wet IB 2001.

23. Deze zakelijkheidstoets is grotendeels gebaseerd op de regelingen met betrekking tot de fiscale
begeleiding van een juridische splitsingdie in 1998 in de inkomsten-en vennootschapsbelasting
zijnopgenomen. Sinds 2001 isdezakelijkheidstoets zoalsdieindefusiebepalingen isopgenomen
tevens van toepassing voorde splitsingsregeling in artikel 3.56 Wet IB 2001 en artikel 14a Wet
Vpb 1969. Aangezien bij deze regelingen sprake is van deconsolidatie en deze bepalingen verder
geen aanvullende elementen bevatten die nader inhoud geven aan de begrippen beleggen of pas-
sief inkomen. worden de fiscale bepalingen m.b.t. de juridische splitsing niet verder besproken in
het kader van dit onderzoek. Zie voor een analyse van de fiscale splitsingsfaciliteiten Van 01ffen/
Buijn/Simonis 2004, pagina 195-366.

24.     HvJ EG  17 juli 1997, C-28/95(Leur-Bloem).
25. Richtlijn 90/434/EEG.
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stellen door een beroep te doen op de vervangingsreserve26 of de ruilarresten. Door
de implementatie van de Fusierichtlijn was de Nederlandse regering verplicht om
ook voor ondernemers bepalingen op te nemen die de doorschuiving van boekwin-
sten bij een aandelenruil regelden. Deze regeling werd opgenomen in artikel 14b
Wet IB 1964. De wetgever wilde met deze fusiefaciliteit in de winstsfeer nadrukkelijk
blijven aansluiten bij de ruilgedachte.27 Aan de andere kant vindt de fusiefaciliteit
een volledig autonome rechtsgrond in de Fusierichtlijn, waardoor de regeling van ar-
tikel 14b Wet IB 1964 een ruimere reikwijdte heeft gekregen dan de buitenwettelijke
faciliteit op basis van de ruilgedachte.

Toepassing van de vrijstelling van artikel 14b Wet IB 1964 was afhankelijk van een
aantal voorwaarden. In de eerste plaats moest voor een gefacilieerde aandelenruil
sprake zijn van kwalificerende vennootschappen die in Nederland aan een winstbe-
lasting waren onderworpen.28 In de tweede plaats werden alleen fusies door middel
van een aandelenruil vrijgesteld. Van een aandelenruil was alleen sprake als meer
dan 50% van de stemrechten in een vennootschap werden verworven door de uitgif-
te van eigen aandelen van de overnemende vennootschap (de derde eis). Als laatste
en vierde voorwaarde stelde de wetgever dat beide fuserende vennootschappen een
onderneming moesten drijven. die door de fusie duurzaam economisch werden sa-

mengevoegd. Onder het regime van de Wet IB 1964 was aan dit vereiste voldaan als

de ondernemingen van beide fuserende vennootschappen in financieel en econo-
misch opzicht duurzaam in een eenheid waren samengebracht.

In feite is dit een dubbel vereiste.29 In de eerste plaats houdt deze regeling een ma-
teriele fusie-eis in, op grond waarvan de fuserende vennootschappen een materiele
onderneming dienen te drijven. In de tweede plaats is het eveneens een duurzaam-

26.   Artikel 1418 1964. door de invoering van de Wet IB 2001 vervangen doorde herinvesteringsre-
serve van artikel 3.54 Wet IB 2001.

27. Hetgeen bevestigd wordtdoorde plaats vande faciliteit in de wet. zie Kamerstukken /1 1998-1999.
26727, nr. 3, pagina 95-96.

28.    Voor de Fusierichtlijn wordt algemeen aangenomen dat ook fiscale beleggingsinstellingen on-
danksdatzij formeel niet subjectiefzijn vrijgesteld, doordeze uitzondering worden getroffen. Zie
bijvoorbeeld De Hosson 1991, pagina 1663-1664 en aantekening 51 bij artikel 14b van de Vakstu-
die IB 1964. De Nederlandse regering vond deze beperking van de fusiefaciliteit ongewenst en
riep bij de implementatie van de Fusierichtlijn een louter Nederlandse ontheffingsmogelijkheid
voor fiscale beleggingsinstellingen in het leven. Op grond van de bepaling van artikel 14b, zeven-
de lid. tweede volzin, was het mogelijk voor fiscale beleggingsinstellingen die een Wtb-vergun-
ning hadden, zonder nadere. aanvullende eisen een beroep te doen op de aandelenfusiefaciliteit.

Met aansluiting met de Wtb beoogde de wergever te bereiken dat alleen fiscale beleggingsinstel-
lingen met een groot aantal participanten gebruik konden maken van deze ongeclausuleerde fa-
ciliteit. Bij fiscale beleggingsinstellingen met 66n of enkele deelnemers achtte de wergever de

kans op misbruik te groot en hij sloot deze groep feitelijk van deze faciliteit uit. Ondanks het feit

dat ook bij enkele grote aandeelhouders de fusie gegrond kon zijn in de wens naar schaalvergro-
ting en rationalisering was dit volgens de staatssecretaris onvoldoende reden om fusies in derge-
lijke gevallen zonder aanvullende toetsing toe te laten. Zie Kamerstukken / 1991-1992.22 338.
nr. 267d, pagina 5. Zie voor kritiek op deze regeling Rijkers 1992, pagina 118.

29.    Vergelijk Van Scheijndel en De Vries 1999, pagina 1673.
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heidsvereiste. dat ziet op de duurzame, financiele en economische eenheid die de fu-
siepartners moeten gaan vormen. Dit dubbele vereiste is overgenomen uit de rege-
ling voor aanmerkelijkbelanghouders van artike140 Wet IB 1964. Met deze combina-
tie van eisen beoogde de wetgeveralleen reele fusies waarbij ondernemingen econo-
misch en functioneel werden samengevoegd te facilieren.30

Het duurzaamheidsvereiste wordt in de literatuur verklaard vanuit de samen-
hang tussen de aandelenfusiefaciliteit en de ruilgedachte.31 De ruilgedachte vormt
een vast onderdeel van het goed koopmansgebruik en belichaamt in belangrijke
mate de going-concern-gedachte, die bij de winstbepaling tot uitdrukking wordt ge-
bracht. Uitgangspunt van de ruilgedachte is de notie dat het nieuwe vermogensbe-
standdeel binnen de onderneming economisch gezien dezelfde functie vervult als
het oude vermogensbestanddeel. In de aandelenfusiefaciliteit heeft de regering deze
continueteitsgedachte terug willen laten komen. De wetgever was bereid om een be-
lastinguitstel te accepteren omdat bij een aandelenfusie de oude en de nieuwe aan-
delen bij de aandeelhouder eenzelfde functie binnen zijn ondernemingsvermogen
gingen vervullen.

Van oudsher wordt uitstel van belastingheffing in de winstsfeer bereikt door het
doorschuiven van de fiscale boekwaarden. Daarbij moet dan worden geregeld dat de
fiscale claim binnen de winstsfeer behouden blijft. Vanuit deze grondgedachte for-
muleerde de wetgeverde materiele ondernemingseisopgrond waarvan de claim al-
leen kon worden doorgeschoven als beide fusiepartners een echte onderneming dre-
ven. Bij een aandelenruil zal zodoende de economische functie van het belang bij de
aandeelhouder in de regel niet ingrijpend veranderen. Zou *en van beide vennoot-
schappen een holdingvennootschap zijn, dan zou het belang van de aandeelhouder
kunnen wijzigen. In een dergelijke situatie is het denkbaar dat beleggersmotieven
een belangrijkere rol gaan spelen. Al in het Besluit IB 1941 werd daarom in de aande-
lenfusiefaciliteit geregeld dat meerdere vennootschappen hun ondernemingen
duurzaam samenbrachten.32 Vanuit het systeem van de inkomstenbelasting gerede-
neerd, was het logisch dat in het algemeen werd aangenomen dat de wetgever hier-
mee heeft bedoeld dat alleen materiele ondernemingen gefacilieerd kunnen fuseren.

30. Deze eisen waren opgenomen in artikel 40. tweede lid, laatste volzin Wet IB 1964. Tijdens de par-
lementaire behandeling van de Fusiewet 1959 werd in dat kader gesproken over het voortzetten
van de ondernemingsactiviteiten in een grotere ondernemingseenheid met als doel de sterker
wordende Europese concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Zie Kamerstukken n 1959-1960.
5702, nr. 3. pagina 4 (r.k.) en 5 (1.k.).

31. Van Dijck heefr meerdere malen betoogd dat artikel 21a Besluit IB 1941 overbodig is. Op grond
van de ruilgedachte zou bij een aandelenruil in zijn geheel geen sprake zijn van een realisatiemo-
ment. Zie Van Dijck 1958 (1), pagina 351 alsmede Van Dijck 1958 (2), pagina 771 die daarbij ver-
wijst naar de uitleg van deze norm in het Duitse recht, meer in het bijzonder RFHBd. 30,187,
RStbl 32,464 en Bd. 36,338, RStbl 35, 155. Zie voor een nuance in deze discussie Van Leeuwe
1960, pagina 87.

32. Zie artikel 2la, tweede lid, Besluit 18 1941 waar werd gesproken van '.. ten einde in financieel en
economisch opzicht het bedrijf van laatstbedoelde vennootschap (HtN: targetvennootschap) en
dat van een andere duurzaam in een eenheid samen te brengen'.
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Bij de implementatie van de Fusierichtlijn in 1992 handhaaMe de wetgever deze for-

mulering, al was de reden om de duurzaamheidseis te stellen aanzienlijk veranderd.
Slootde duurzaamheidseis onder het Besluit IB 1941 in het begin van de jaren zestig
aan bij de maatschappelijke realiteit van een in opbouw zijnde economie, in de jaren
negentig van de vorige eeuw paste het volledig binnen het antikasgeldbeleid. Vanuit
dat kader bezien. is het ook te verklaren dat de regering bij de implementatie van de
Fusierichtlijn van mening was dat de volledige materiele fusie-eis moest worden ge-
handhaafd. Volgens de staatssecretaris van Financien paste dit vereiste volledig bin-
nen de ratio van de antimisbruikregelingvanartikel 11 van de Fusierichtlijn.33 Door
te eisen datdoor een fusieeen duurzame. economischeeenheid tussen beide onder-
nemingen zou moeten ontstaan, werd effectief tegengegaan dat kasgeldvennoot-
schappen gefacilieerd konden fuseren. Datde tekst van de Nederlandse fusiefaciliteit
daarbij tekstueel afweek van de Fusierichtlijn. achtte de regering niet bezwaarlijk.
Zelfs toen door de wijziging van het aanmerkelijkbelangregime in 1997 de kasgeld-

problematiek effectief was opgelost, bleef de staatssecretaris vasthouden aan zowel
het materiele fusievereiste als de duurzaamheidseis.34 Hij zag geen reden om die re-
geling aan te passen.35 De staatssecretaris was van mening dat de wet in overeen-

stemming was met de Fusierichtlijn, omdat een tegenbewijsmogelijkheid voor be-
lastingplichtigen openstond.36 Als gevolg van deze tegenbewijsregeling zou de fusie-
faciliteit alleen worden geweigerd als het fusieverzoek voornamelijk was ingegeven

33.   In de memorie van toelichting bij de implementatiewet van de Fusierichtlijn Kamerstukken H

1991-1992,22 338, nr. 3, pagina 5 en 6 merkte de staatssecretaris hierover het volgende op: 'Al-
hoewel die eis niet met zoveel woorden in de richtlijn is opgenomen, ben ik van mening dat hij
nietin strijd is met de strekking vande richtlijn. Geletop de in hoofdstuk 1 besprokendoelstelling
van de richtlijn en de in hoofdstuk 2 besproken antimisbruikbepaling, kan het toch niet de bedoe-
ling van de richtlijn zijn om constructies te facilieren. Aangezien het echter niet geheel uitgeslo-
ten kan worden dat een reele aandelenfusie zich ook kan voordoen indien een van de vennoot-

schappen geen onderneming drijft, stel ik volledigheidshalve een nadere regeling voor. Omdat
nier bekend is om welke situaties het zal gaan, is de voorgestelde bepaling zo geformuleerd dat
de Minister van Financien dit van geval tot geval kan bezien. De faciliteit zal conform artikel 11
van de richtlijn. alleen worden geweigerd indien de fusie zal worden gebruikt voor constructies

die belastingfraude of belastingontwijking ten doel hebben.' In vergelijkbare zin Kamerstukken /

1991-1992,22 338, nr. 267b, pagina. 4-5.
34. Zie Kamerstukken li 1996-1997.24 761. nr. 7, pagina 67-68.

35. Bovendien wilde hij niet vooruit lopen op de uitkomst van twee procedures die ten tijde van de

Kamerbehandeling reeds bij de rechteraanhangig waren, Zie Kamerstukken U 1996-1997,24 761.

nr. 7, pagina 68.

36.    Op grond van artikel 14b, zevende lid. Wet IB 1964 konden de aandeelhouders van de vennoot-

schappen die in Nederland of in de lidstaten van de EG waren gevestigd en niet aan alle in de wet
genoemde eisen voldeden bij de inspecteur om toepassing van de faciliteit verzoeken. De fiscus

kon dan aanvullende voorwaarden stellen om zeker te zijn dat er doorde fusie geen claimverlies
ontstond.
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vanuit het oogmerk van belastingfraude of belastingontwijking.37 Het HvJ EG ver-
wierp deze visie uitdrukkelijk in het arrest Leur-Bloem.38 De materiele fusie-eis werd
door het hof strijdig met de doelstelling van de Fusierichtlijn geacht.

Na het Leur-Bloem-arrest was het duidelijk dat de materiele fusie-eis niet langer kon
worden gehandhaafd. Zowel de bepalingen in de winst- als de aanmerkelijkbelangs-
feer moesten grondig worden herzien. De wettekst is uiteindelijk in het kader van de
Wet IB 2001 aangepast.39 Zowel in artikel 3.55 Wet IB 2001 als in artikel 4.42 Wet IB
2001 is het duurzaamheidsvereiste volledig komen te vervallen en is de antimis-
bruikbepaling opnieuw geformuleerd. Een aandelenfusie wordt op grond van het
vierde lid van artikel 3.55 Wet IB 2001 fiscaal niet begeleid als defusie in overwegende
mate gericht is op het ontgaan Of uitstellen van belastinghe#ing. Volgens de wetgever is
hiervan, behoudens tegenbewijs. sprake als de fusie niet plaatsvindt op grond van
zakelijke motieven als het herstructureren en rationaliseren van de actieve werk-
zaamheden van de bij de fusie betrokken rechtspersonen. De tekst van deze bepaling
ligt veel dichter bij de tekst van de Fusierichtlijn, maar wijkt op enkele essentiele on-
derdelen opnieuw af. Zo wordt in artikel 3.55 Wet IB 2001 niet gesproken van 'belas-
tingontwijking' maar is er gekozen voor de omschrijving 'het ontgaan of uitstellen
van belastingheffing: De wetgever beoogt daarmee niet alleen die gevallen waarin
een belastingclaim verloren gaat van de faciliteit uit te sluiten. maar ook bepaalde
gevallen van belastinguitstel als misbruik aan te merken. De staatssecretaris is van
mening dat van een dergelijk ongewenst belastinguitstel sprake is als de belasting-
plichtige door middel van een aandelenruil een holdingstructuur tot stand brengt,
waardoor de realisatie van de aanmerkelijkbelangclaim wordt uitgesteld.40 Nieuw is
dit standpunt allerminst. Reeds in het Besluit van 7 mei 1998, nr. DB98/720 met be-

37.    Kamerstukken //, 1991-1992.22 338, nr. 7. pagina 8. De eisen van het zevende lid hebben een zui-
vere antimisbruik achtergrond. Anders dan in de memorie van toelichting bij de Fusiewet 1959,
Kamersrukken H 1959-1969,5702, nr. 3 pagina 5 (1.k.) en 6 (1.k.) rekende de staatssecretaris ook
driehoeksfusies meteen nieuw opgerichte houdster tot de mogelijke misbruiksituaties waarvoor
een verzoek ex artikel 14b, zevende lid, Wet IB 1964 moest worden ingediend, zie Kamerstukken
1/ 1991-1992,22338, nr. 5, pagina 3-4. Daarmee lijkt hij in de loop van de jaren een beperktere
zienswijze op de reikwijdte van deze faciliteit te hebben gekregen. In vergelijkbare zin Fiscale En-
cyclopedie IB 1964, aantekening 24 bij artikel 14b.

38.    Ondanks het feit dat sprake was van een louter binnenlandse fusie stelde het GerechtshofAmster-
dam prejudiciele vragen met betrekking tot de uitleg van de Fusierichtlijn. Het Hvj EG oordeelde
in r.0.34 dat 'het Hof krachtens artikel  177 van het Verdrag bevoegd is het gemeenschapsrecht
u i r te leggen wanneer dit de betrokken situatie niet rechtstreeks regelt, doch de nationale wetge-
ver bij de omzetting van de bepalingen van een richtlijn in nationaal recht heeft besloten, zuiver
interne situaties op dezelfde wijze te behandelen als situaties die door de richtlijn worden gere-
geld, en hij zijn nationale wetgeving dus heeft aangepast aan her gemeenschapsrecht.' HvJ EG 17
juli 1997. C-28/95 (Leur-Bloem).

39.    In de tussentijd werden zowel het duurzaamheidsvereiste als ook de materiele fusie-eis door
middel van het Besluit 7 mei 1998, BNB 1998/226 buiten werkinggesteld en werd een meer richt-
lunconforme toetsing van toepassing verklaard. De tekst van de Richtlijn is weliswaar opgeno-
men in dit besluit, maar door de restrictieve uitleg ben ik van mening dat de staarssecretaris een
striktere toetsing voorstond dan waartoe de Fusierichtlijn noopt. Aanwijzingen die deze mening
ondersteunen zijn te vinden in Hoge Raad 1  december 1999. BNB 2000/111.

40.    Kamerstukken U 1998-1999,26 727. nr. 3, pagina 115.
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trekking tot de aandelenfusieregeling van de Wet IB 1964 werd dit zelfde standpunt
verdedigd.41 Met Van Scheijndel en De Vries ben ik van mening dat het uitstellen van
de belastingclaim niet onder de reikwijdte van het begrip 'belastingontwijking' van
artikel 11 van de Fusierichtlijn past: belastinguitstel is immers inherent aan het
doorschuiven van een belastingclaim.42 al moet hier een uitzondering gemaakt wor-
den voor die gevallen waarbij de aandelen op korte of middenlange termijn aan een
derde worden verkocht. In die gevallen is namelijk geen sprake meer van uitstel
maar van afstel. Hoe de term belastingsuitstel zich verhoudt met het richtlijnbegrip
belastingontwijking is tot op heden onduidelijk. In dat kader heeft de A-G op 22 de-
cember 2006 voorgesteld om prejudiciale vragen hieromtrent aan het HvJ EG voor te
leggen.

43

Een ander element waar het vierde lid afwijkt van de Richtlijnbepaling is het begrip
'actieve werkzaamheden'. In de Richtlijn wordt alleen gesproken over 'activiteiten'.
Doel van deze Nederlandse invulling is om een onderscheid te kunnen aanbrengen
tussen actieve en passieve vennootschappen. Bij passieve vennootschappen wordt

44dus, behoudens tegenbewils, aangenomen dat sprake is van een misbruiksituatie.
Volgens de staatssecretaris is deze aanvullende activiteiteneis toegestaan. De be-
windsman leidt dit af uit de overwegingen in de considerans van de Fusierichtlijn.
Het doel van de Fusierichtlijn is volgens de considerans: 'ondernemingen in staat te
stellen zich aan te passen aan de eisen van de gemeenschappelijke markt. hun producti-
viteit te vergroten  en hun concurrentiepositie te versterken: Aangezien passieve ven-
nootschappen zich alleen bezig houden met het beheren van vermogen. speelt de
Fusierichtlijn volgens de bewindsman geen rol bij de reorganisatie van beleggingen.
Van regeringszijde werden daarom ook vooral passieve houdstervennootschappen
buiten de faciliteit gehouden. Bij een dergelijke uitleg is het logisch dat bedrijfsmatig

41. Dit standpunt is o.a. gepubliceerd in V-N 1998/26.6. Het past volledig binnen her beleid dat ten
aanzien van de meerwaarden in de ondernemingen van aanmerkelijkbelanghouders word[ge-
voerd. Met de beperking van de aandelenfusiefaciliteit wenst de fiscus belastinguitstel bij de re-
alisatie van de meerwaarden in een werkmaatschappijen uit te sluiten. De parallel met het
ontbreken van doorschuiffaciliteiten in geval van bedrijfsopvolging bij leven in de aanmerkelijk-
belangsfeer is dan snel getrokken. Ook daar is immers de doorschuiving van de belastingclaim
niet wettelijkgeregeld. Gezien hetoverwegend functionele karakter van dit beleid valtdeze hou-
ding alleen maar te verklaren vanuit budgettaire overwegingen

42. Van Scheijndel en De Vries 1999, pagina 1675.
43.   De conclusie van A-G Wattel betreft een procedure met betrekking tot de bedrij fsfusiefaciliteit

van artikel 14 Wet Vpb 1969. In geschil is in hoeverre het realiseren van uitstel in de vennoot-

schapsbelastingen het besparen van overdrachtsbelasting bij een bedrijfsfusieonderde reikwijd-
te van het begripbelastingontwijking van de Fusierichtlijn kan vallen. In de literatuur wordtdeze
vraag meestal ontkennend beantwoord. Zie V-N 2007/14.21. Zie verder in dat kader Van Scheijn-
del en De Vries pagina 1675 en Van der Vegt 2002, pagina 1818 en anders Van den Brande-Boom-
sluiter pagina 233.

44. Zie Kamerstukken H 1998-1999.26 728. nr. 3. pagina 53 en 54.

245



7.3.2 Hoofdstuk 7 / Her beleggingsbegrip in de consolidatiebepalingen in de vennootschapsbelasting

beheer van vermogen door de bewindsman niet als beleggen wordt gezien.45 Dit
blijkt uit de volgende passage uitde parlementaire behandeling van Wet IB 2001:46

.Bu de beoordeling of er sprake  is van een herstructurering van de actieve werkzaamhe-
den van de overdrager en de overnemer. moet de situatie die voor de bedridsfusie aanwe-

zig was, worden verge/eken met de situatie die door de bedriifsfusie ontstaat. /ndien de
overnemende vennoorschop wordt opgerichr verknigt deze als gevolg van defusie activi-
teiten  van de overdrager. De vennootschap wordt als het ware artieL De functie van  de
overdrager kan na de fusie worden gekenschetst als die van houdstermaatschapply. Na de

fusie is derha/ve een situatie ontstaan dat er sprake is van een reorganisatie van de actie-
ve werkzaamheden.47 C. . ) Teneinde iedere onduidelijkheid te vermijden, merken wj nog
op dat de term actieve werkzaamheden een ruimere reikwO'dte heeft dan het materi#le

ondememingsbegrip. Zo kunnen onder de actieve werkzaamheden tevens vallen dewerk-
zaamheden die worden verricht als houdstermaatschappil Onder de actieve werkzaam-
heden valt echter niet het beleggen van vermogen indien de werkzaamheden die in dit ka-
der p/aatsvinden niet uitgaan boven normaa/ vermogensbeheer. De beoordeling of er
sproke is van actieve werkzaamheden (...)zal vanuit hetperspectiefvan de vennootschap
dienen plaats te vinden en niet vanuit het perspectief van de aandeelhouders

De staatssecretaris beoogt met deze uitlatingen blijkbaar een situatie te bereiken zo-
als die bestond voor het arrest Leur-Bloem, met dien verstande dat fusies tussen
actieve houdsters in het nieuwe beleid weI als zakelijk zouden worden aange-
merkt.48

Dat de rechter deze interpretatie niet volgt, blijkt weI uit de uitspraak van Hof Am-
sterdam van 31 maart 2004.49 In ditgeschil betrof het een aandelenfusie tussen twee
beleggingsvennootschappen waarmee belanghebbende tot doel had de beleggings-
portefeuilles samen te voegen en zo o.a. een kostenbesparing te realiseren. Aange-
zien het geen fusie betrof van 'actieve werkzaamheden' wees de inspecteur het fu-
sieverzoek af. In zijn optiek waren voor de fusie geen zakelijke gronden aanwezig.
Het hof verwierp deze uitleg van de fusiefaciliteit als 'oneigenlijk'. De rechter was
daarentegen van oordeel dat een aandelenfusie tussen twee beleggingsvennoot-
schappen niet op voorhand als onzakelijk kon worden gekenmerkt, aangezien hij aan
de hand van de aard en de omvang van de activiteiten van de betrokken vennoot-
schappen niet kon afleiden of aan de fusie zakelijke overwegingen ten grondslag

45.   Kamerstukken il 1999-2000,26 727, nr. 7, pagina 150.
46.    Kamerstukken H 1999-2000,26727, nr. 17, pagina 71-72, uitdrukkelijk herhaalt in Kamerstukken /

1999-2000,26 727 en 26 728, nr. 202c, pagina 26.
47. Hierin sluit de staatssecretaris aan bij de uitleg die wordt voorgesteld in Van Scheijndel en De

Vries 1999, pagina 1676.
48.   Bij een dergelijk fusie zal naar mijn mening namelijk sprake zijn van de overdracht van 'een tak

van bedrijvigheid. aangezien darin artikel 2. eerste lid, onderdeel i. Richtlijn EG. 90/434/EEG is
omschreven als het totaal van activa en passiva van een aMeling van een vennootschap die uit or-
ganisatorisch oogpunt een onafhankelijke exploitatie vormen. Zie verder Van der Vegt 2002, pa-
gina  1815.

49. Hof Amsterdam 31 maart 2004, V-N 2004/57.9.
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lagen. Dit zakelijkheidsmotief moet in iedere casus afzonderlijk worden onderzocht.
In dit geval beoordeelde het hof het motief om kosten te besparen als zodanig zake-
lijk, zodat het volgens de rechter de beweegredenen voor een fusie kon dragen. Ver-
volgens moest het hof, conform artikel 11 van de Fusierichtlijn, vaststellen in hoever-
re deze fusie feitelijk tot belastingfraude of -ontwijking zou leiden. Anders dan de in-

specteur was het hof niet van mening dat door de enkele overdracht van de beleg-
gingsportefeuille van de ene vennootschap aan de andere vennootschap zowel een
aanmerkelijkbelangclaim als een vennootschapsbelastingclaim verloren ging. Het
hof stelde dat pas sprake was van belastingontwijkend gedrag als belanghebbende
het voornemen zou hebben gehad om de aandelen kort na de fusie aan een derde,
bijvoorbeeld een bank. te gaan vervreemden. Aangezien dit feitelijk nietaan de orde
was. stelde het hof belanghebbende in het gelijk en keurde het de toepassing van de

aandelenfusiefaciliteitgoed.

Ondanks het feit dat dit oordeel ingaat tegen de kern van het geformuleerde beleid
heeft de staatssecretaris afgezien van het instellen van beroep in cassatie tegen deze
uitspraak. De staatssecretaris was weliswaar van mening dat het hof de bewijslast
ten aanzien van de zakelijkheid van de transactie ten onrechte bij de inspecteur had
neergelegd.50 maar beoordeelde deze uitspraak als zo feitelijk van aard dat het in-
stellen van cassatie in zijn visie niet wenselijk was.51

Met deze uitspraak en de reactie van de staatssecretaris lukt een situatie te zun ont-
staan waarin het Nederlandse beleid ten aanzien van de antimisbruikbepaling van
de Fusierichtlijn eindelijk richtlijnconform wordt uitgelegd. Niet langer wordt een
categorie belastingplichtigen op voorhand van de faciliteit uitgesloten en wordt de
zakelijkheid van de fusie niet enkel beoordeeld vanuit het gezichtspunt van een ma-
teriale onderneming. Het zou de wetgever sieren als men de tekst van artikel 11 van

de Fusierichtlijn over zou nemen in de fusiebepalingen. Het oogmerk van de huidige
antimisbruikbepaling in de Nederlandse fusieregelingen wordt namelijk ook bereikt
door het overnemen van de richtlijntekst. Ook op grond van de tekst van artikel 11
Fusierichtlijn zal geen heffingslek ten aanzien van fusies met kasgeldvennootschap-

pen ontstaan. aangezien een zakelijk, niet fiscaal, motief voor een fusie met een kas-

geldvennootschap zal ontbreken.
Gezien het feit dat de antimisbruikbepaling voor alle fusieregelingen hetzelfde is

geformuleerd, heeft deze uitspraak dus niet alleen betekenis voor de aandelenfusie-
bepalingen in de inkomstenbelasting,52 maar moet ook de zakelijkheidstoets van de

bedrijfsfusieregeling op deze wijze worden getnterpreteerd.

Binnen de bedrijfsfusiefaciliteit speelt daarnaast nog een ander probleem. De belas-
tingplichtige kan ingevolge artikel 14 Wet Vpb 1969 alleen maareen beroep doen op

50.    Bij een herstructurering van passievebeleggingen blijkt uitde wetsgeschiedenisdatde bewijslast
naar de belastingplichtige verschuift Zie Kamersrukken U 1999-2000.26 727, nr. 7, pagina 150 en

Kamerstukken U 1999-2000,26 727. nr. 17, pagina. 71-72.
51.   Zie V-N 2004/32.1.3.
52.   Als ook de bepalingen ten aanzien van de juridische fusie en splitsing.
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de faciliteit als deze zijn ondernemingofeen zetgstandig deel van de ondernemingover-
draagt.53 In de Fusierichtlijn wordt daarentegen gesproken van een 'tak van bedrij-
vigheid'. Bij de implementatie van de Fusierichtlijn in 1992 heeft de wetgever deze
tekstuele afwijking verklaard vanuit de wens om geen nieuwe begrippen in de wet te
introduceren.54

in onderdeel 3.2. van de standaardvoorwaarden bij artikel 14 Wet Vpb 1969 vult de
staatssecretaris de begrippen 'onderneming en zelfstandig deel van een onderne-
ming' verder voor de regeling in. Als uitgangspunt hierbij kiest de staatssecretaris
voor de inkomstenbelasting. Vormt de activiteit in de inkomstenbelasting een on-
derneming, dan kan de overdracht in het kader van een bedrijfsfusie geruisloos ver-
lopen. Vanuit de ratio van de bedrijfsfusiefaciliteit bezien is een dergelijk strikte uit-
leg niet noodzakelijk. Want ook in geval van bijvoorbeeld een fusie tussen beleg-
gingsmaatschappijen kan het economisch wenselijk zijn de overdracht fiscaal niet
onnodig te belemmeren. Een ruimere uitleg wordtin de literatuur dan ook door ver-
schillende auteurs gepropageerd.55 Tijdens de parlementaire behandeling bij de im-
plementatie van de Fusierichtlijn heeft de staatssecretaris de deur ook opengezet
voor een dergelijke interpretatie.56 In de praktijk is de houding van de belasting-
dienst minder inschikkelijk gebleken.57

Voor de invulling van het begrip 'zelfstandig onderdeel van een onderneming' van
artikel 14 Wet Vpb 1969 wil de staatssecretaris blijkens zijn besluit van 19 december
2000 verder kijken dan alleen de winstbelastingen. Ook de invulling die voor de ka-
pitaalsbelasting aan dit begrip werd gegeven, acht de staatssecretaris van belang bij
de bepaling van de reikwijdte van de bedrijfsfusieregeling.

Uit het voorde kapitaalsbelasting gewezen arrest Hoge Raad 17 januari 1990, BNB
1990/92, leidt de staatssecretaris voor de werking van de bedrijfsfusiefaciliteit in de
vennootschapsbelasting af dat een fusie dient te worden gefacilieerd als hetgeen

53.    Besluit van 19 december 2000. V-N 2001/8.7, punt 3.2.
54.    in de memorie van toelichting merkte de staatssecretaris hierover op: 'De richtlijn spreekt van de

overdracht van de gehele bedrijvigheid dan wei 66n of meer takken daarvan. Bij artikel 14 gaat
het om de overdracht van een onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan. Uit de wetsge-
schiedenis van artikel 14 kan worden afgeleid dat een materieel ondernemingsbegrip is bedoeld.
Naar mijn mening spoortditbegrip, in het licht van de in hoofdstuk 1 aangehaalde preambuleen
de in hoofdstuk 2 beschreven antimisbruikregeling, met het begripbedrijvigheid vande richtlijn.'
Zie Kamersrukken U 1991-1992,22 338, nr. 3. pagina 13.

55. Zie Bongaarts/Essers, pagina 134, Van Lindonk. pagina 145. Van der Vegt 2002, pagina 1815 en
Van den Brande-Boomsluiter, pagina 98-102.

56.    In de memorie van antwoord geeft de staatssecretaris aan dat hij geen bezwaar ziet in her toepas-
sen van deaandelenfusiefaciliteit voor beleggingsinstellingen. Zie Kamerstukken // 1991-1992,33
338, nr. 5 pagina 2. Voor her belang van deze uitspraak voorde bedrij fsfusiefaciliteit kan worden
verwezen naar de opmerking van de staatssecretaris in de Nota naar aanleiding van het eindver-
slag bij hetzelfde wetsvoorstel waarin de bewindsman opmerkt dat bij de vormgeving van de re-
geling van artikel 14 Wet Vpb 1969 ts aangesloten bij de aandelenfusiefaciliteit in de
inkomstenbelasting. Zie Kamerstukken n 1991-1992.33 338, nr. 7, pagina 5. Zie in gelijke zin Van
den Brande-Boomsluiter, pagina 101.

57. Zoals uitdrukkelijk blijkt uit Hof Amsterdam 31 maart 2004, V-N 2004/57.9.
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wordt overgedragen op zich een (materiele) onderneming kan vormen.58 In het zo-
genoemde arrest Randers Sport van 15 januari 2002 lijkt het Hof van Justitie EG even-
eens voor deze invulling van de fusieregeling te kiezen.59 Anders dan de Nederland-
se wetgeving spreekt de Richtlijn niet van een zelfstandig deel van een onderneming.
maar wordt van een'tak van bedrijvigheid'gesproken. In de Richtlijn wordt dit begrip
gedefinieerd als 'het totaal van activa en passiva van een afdeling van een vennootschap
die uit organisatorisch oogpunt een onalhanketijke exploitatie vormen:60 Uit het Ran-
ders Sport-arrest blijkt dat bij de invulling van het begrip tak van bedrijvigheid o.a.
moet worden gekeken naar de financiele en functionele onafhankelijkheid van de
overgedragen activa en passiva. Volgens het HvJ EG moeten de overgedragen activa
als een onafhankelijke onderneming kunnen functioneren.61 De toetsing van deze

onafhankelijkheid in het concrete geval laat het hof in r.0.37 uitdrukkelijk over aan
de nationale rechter. In het arrest Hoge Raad 9 mei 2003, BNB 2003/331 maakt de

Hoge Raad gebruik van deze vrijheid en oordeelde hij dat de overdracht van de han-
delsnaam, het logo en de vergunningen van een onderneming nadat het beeindi-
gingsbesluital was genomen, geen overdracht van een zel fstandigonderdeel van een
onderneming in de zin van artikel 14 Wet Vpb 1969 was. Alleen als een op eigen
kracht functionerend geheel wordt ingebracht, kan volgens de rechter een beroep
worden gedaan op de bedrijfsfusiefaciliteit.

Als gevolg van het Randers Sport-arrest ligt het voor de hand dat de rechter het on-
dernemingsbegrip in artikel 14 materieel uit zal blijven leggen. Het HvJ EG over-

weegt immers dat de overgedragen vermogensbestanddelen als een 'onafhankelijke
onderneming' moeten kunnen functioneren. Hoe dit ondernemingsbegrip inhoud
zal worden gegeven, is nog onduidelijk. Het feitencomplex in het arrest Hoge Raad
9 mei 2003. BNB 2003/331 was daarvoor te specifiek van karakter. Van de Brande-
Boomsluiter lijkt er van uit te gaan dat de rechter de lijn van de fiscus zonder meer
zal volgen en zodoende uitzal gaan van een beperkte, aande inkomstenbelastingge-
relateerde, invulling van het ondernemingsbegrip, zodat bijvoorbeeld een fusie tus-
sen beleggingsinstellingen niet onder de faciliteit zal kunnen vallen.62 Het enige dat
echter uit beide procedures met zekerheid is af te leiden, is dat de rechter het onder-

58. Hetkarakter vande vermogensbestanddelen die bijde overdragende vennootschapachterblijven
is voor het toekennen van de faciliteit niet relevant. Dus zowel bedrijfsgebonden activa als niet

ondernemingsgerelateerdeactiva. alsbeleggingen en overtollige liquiditeiten, kunnen in deover-
dragend vennootschap achterblijven. In de oude standaardvoorwaarden nam de staatssecretaris

nogeen veel beperkter standpunt in en accepteerde hij de inbreng van een zel fstandig deel van
de onderneming alleen als alle bedrijfsgebonden activa mee over gingen. Zie het Besluit 4 mei
1983. BNB 1983/173, onderdeel 3. In Duitsland wordt daarentegen geeist dat alle vermogensbe-
standdelen die een wezenlijke functie binnen de onderneming hebben in het kader van de fusie

overgaan. Zie Van den Brande-Boomsluiter, pagina 258.
59.     HvJ EG 15 januari 2002, C-43/00 (Andersen oglensen v Skatteministeriet).
60.   Artikel 2, eerste lid. onderdeel i, Richtlijn EG, 90/434/EEG.
61.    Zie r.0. 35 van HvJ EG 15 januari 2002. C-43/00 (Andersen oglensen v Skarreministeriet).
62.   Van den Brande-Boomsluiter pagina 102. In het V.K. lijktde bedrijfsfusieregeling inderdaad op

deze beperkte wijze te worden uitgelegd. aangezien sec.140ATCGA 1992 spreekt van de over-
dracht van een 'trade' en trade in sec. 832 TA 1988 wordt uitgelegd als every trade. manufacture.
adventure or concern in the nature of trade. Zie in deze zin Clayson. pagina 372.
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nemingsbegrip van artikel 14 Wet Vpb 1969 materieel wenst in te vullen.63 In hoe-
verre andere samenhangende, onafhankelijke activiteiten als een onderneming in de
zin van de Fusierichtlijn hebben te gelden. is wat mij betreft nog onbeslist. Verder
staat weI vast dat de uitleg van het nationale ondernemingsbegrip in overeenstem-
ming zal moeten zijn met doel en strekking van het communautaire kader waarin
het functioneert. Gezien doel en strekking van de Fusierichtlijn lijkt daarbij een te
strikte uitleg niet voor de hand te liggen.

7.3.3         Evaluatie van het bestaande beleggingsbegrip

De inhoud en vormgeving van de Nederlandse fusiefaciliteiten wordt in belangrijke
mate bepaald door de EG Fusierichtlijn. De enige beperking die de richtlijn oplegt ten
aanzien van de consolidatie in het kader van fusies is dat de lidstaten toepassing van
de Fusierichtlijn achterwege mogen laten in het geval van 'tax evasion or avoidance:
Vanuit het perspectief van de Nederlandse regering kan sprake zijn van een dergelijk
antifiscaal oogmerk als bijvoorbeeld een kasgeldvennootschap ongeclausuleerd ge-
facilieerd zou kunnen fuseren.64 Door middel van een consolidatie zou eenvoudig de
Nederlandse belastingclaim op een kasgeldvennootschap kunnen worden ontgaan.
De Nederlandse wetgeving kende al voor de implementatie van de Fusierichtlijn an-
timisbruikbepalingen die met name deze vorm van misbruik tegengingen. Als gevolg
van de implementatie van de Fusierichtlijn paste de Nederlandse wetgeving op dit
punt niet meer in het communautaire kader. Het oordeel van het Hof van Justitie in
het arrest Leur-Bloem heeft dat overduidelijk gemaakt.65 Het is daarom wonderlijk te
noemen dat de wetgever in 2001 er niet voor heeft gekozen om de tekst van de
Fusierichtlijn over te nemen in de diverse fusiebepalingen. Wederom koos de rege-
ring voor een 'Nederlandse' invulling. Dat de rechter deze autonome lijn niet zonder-
meer accepteert, blijkt weI uit de uitspraak van 31 maart 2004 van Hof Amster-
dam.66 Het hof staat daarin een gefaciliteerde aandelenruil toe in het geval van twee
beleggingsvennootschappen. Het vooronderstelde onzakelijke karakter van een der-
gelijke handeling kan volgens het hof niet worden afgeleid uit de aard en omvang
van de activiteiten van de betrokken vennootschappen. Daarvoor moet een inhoude-
lijke toets worden aangelegd. Aangezien feitelijk geen belastingfraude of -ontwijking
plaatsvond, achtte het hof in casu geen redenen aanwezig om de fusiefaciliteit te
weigeren. Weliswaar betreft het een uitspraak van een lagere rechter maar doordat
de staatssecretaris de uitspraak heeft beoordeeld als feitelijk van aard en daardoor
heeft afgezien van het instellen van cassatie in deze zaak, lijkt deze uitleg (terecht)
als geldend recht te moeten worden geaccepteerd.67 Het hof plaatst de fusieproble-
matiek in deze uitspraak uitdrukkelijk binnen het geldende communautaire rechts-

63.    Zie Van derVegt 2002, pagina 1815-1816 en A-G Wattel NTFR 2007/292. Dijstelbloem betoogtdat
een formele uitleg in dit kader ook zou hebben gepast. Zie Dijstelbloem 1984, pagina  121.

64.    De kasgeldproblematiek hoort als gevolg van de wijzigingen in het aanmerkelijkbelangregime
sinds 1997 feitelijk tor het verleden.

65.    HvJ EG 17 juli 1997, C-28/95 (Leur-B/oem).
66. Hof Amsterdam 31 maart 2004. V-N 2004/57.9.
67. Het feitencomplex is immers niet zo specifiek van karakterdat de uitleg van het hof in andere ge-

vallen niet zou kunnen worden gevolgd.

250



Het passieve lichaam in de fusiebepalingen 7.3.4

kader. Het gevolg van deze uitleg is dat de Nederlandse antimisbruikregeling alleen
de consolidatie van passieve vennootschappen in zeer specifieke gevallen beoogt te-
gen te gaan.68 Het feit dat een vennootschap belegt. maakt een fusie dus niet per de-
finitie onzakelijk. Alleen als de fusie met de passieve vennootschap effectief tot be-
lastingfraude of ontwijking leidt, kan de faciliteit worden ingetrokken.

Dat niet iedere tekstuele afwijking van de Richtlijntekst tot strijd met het EG-recht
leidt, moge duidelijk zijn. Zo lijkt het ondernemingsbegrip van de bedrijfsfusiefacili-
teit in overeenstemming te zijn met het Fusierichtlijn.69 In artikel 14 Wet Vpb 1969
wordt namelijk niet gesproken van een 'tak van bedrijvigheid' maar van 'een zelf-
standig deel van een onderneming'. Uit het arrest Randers Spon blijkt dat men bij de
invulling van het begrip tak van bedrijvigheid moet toetsen of de overgedragen acti-
va als een onalhankelijke onderneming kunnen functioneren.70 Een dergelijke mate-
rifle invulling van het ondernemingsbegrip staat de staatssecretaris blijkens de stan-
daardvoorwaarden bij artikel 14 Wet Vpb 1969 al lange tijd voor ogen. In de litera-
tuur wordt op grond van het Randers Sport-arrest wei verdedigd dat een bedrijfsfusie
tussen beleggingsvennootschappen verder is uitgesloten.71 Dit zal naar mijn mening
alleen het geval zijn als het HvJ EG het ondernemingsbegrip beperkt uitlegt. Vanuit
de doelstelling van de Fusierichtlijn bezien en de wijze waarop artikel 11 van de Fu-

sierichtlijn is geformuleerd, lijkt een te beperkende uitleg echter in strijd te zijn met
richtlijn.72 Een bedrijfsfusie tussen meerdere beleggingsvennootschappen lijkt mij
daarom geenszins ondenkbaar.

7.3.4 Aanbevelingen

Aangezien het doel van een fusie is het duurzaam samenbrengen van onderne-
mingsvermogens. is het begrijpelijk dat de wetgever misbruik van de diverse fusie-
regels heeft willen tegengaan. De vorm die daarvoor is gekozen, is tot heden niet EU-
conform. Gezien het oordeel van Hof Amsterdam van 31 maart 2004731ijkt een alge-
mene richtlijnconforme antimisbruikbepaling wei el'fectief. Bij een dergelijke bepa-
ling zal de wetgever doel en strekking van de fusieregeling helder moeten omschrij-
ven en kan de rechter de handelingen van de belastingplichtigen in dat kader gaan
toetsen. Gezien de ontwikkelingen in de Europese jurisprudentie74 zal een dergelijke

68.   In vergelijkbare zin Van 01ffen/ Buijn/ Simonis 2004, pagina 212-213.

69.    Vergelijk Van der Vegt 2002. pagina 1815.
70.     Zie r.0. 35 van HvJ EG 15 januari 2002, C-43/00 (Andersen ogjensen v Skatteministeriet).
71.   Zie Van den Brande-Boomsluiter pagina 102.
72.   In vergelijkbare zin Van Olffen/ Buijn/ Simonis 2004, pagina 212.
73. Hof Amsterdam 31 maart 2004, V-N 2004/57.9.
74.    Zie r.0.55  HvJ EG 12 september 2006, C-196/04 (Cadbury Schweppes): 'It follows that, in order for

a restriction on the freedom of establishment to be justified on the ground of prevention o f abu-

sive practices, the specificobjectiveofsucha restriction must be [o preventconduct involving the
creation of wholly artificial arrangements which do not reflect economic reality. with a view to
escaping the tax normally due on the profits generated by activities carried out on national terri-
tory.'
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regeling voldoende garanties bieden tegen het weglekken van heffingsrechten naar
het buitenland.

7.4 Het passieve lichaam in de deelnemingsvrijstelling

Daar waar het fiscale eenheidsregime en de diverse fusie- en splitsingsregelingen als
concernbepalingen in eerste instantie gericht zijn op het voorkomen van een realisa-
tiemoment bij de totstandkoming van een concern. is de deelnemingsvrijstelling
voornamelijk bepalend voor de belastingdruk gedurende de bestaansperiode van
het concern. De deelnemingsvrijstelling regelt als concernbepaling de belastingvrij-
heid van de ontvangen voordelen uit hoofde van deelnemingen. Het belang van een
dergelijke anticumulatieregeling wordt in Nederland al lange tijd erkend. Al in de
Wet op de Bedrijfsbelastingen van 1893 kwam een vorm van de deelnemingsvrijstel-
ling voor. De deelnemingsvrijstelling is in de zuivere zin van het woord ook geen
consolidatieregeling. De deelnemingsvrijstelling facilieert echter weI het samenvoe-
gen van vermogens. In de huidige regeling van de deelnemingsvrijstelling zijn dan
ook enkele 'consolidatiebepalingen' opgenomen die specifiek zien op het passief
houden van een deelneming, ofjuist zien op het houden van een passieve deelne-
ming. Deze consolidatiebepalingen richten zich op de volgende situaties;
1.  Een fiscale beleggingsinstelling die een deelneming houdt;
2. Een deelneming die wordt aangehouden in een laag belaste beleggingsdeelne-

ming;
3.  Een deelneming die wordt aangehouden in een voorraaddochter;
4.  De belegging die wordt aangehouden en een belang vormt van minder dan 5%.

14.1 Een Jiscate beleggingsinstelling die een deelneming houdt

Een lichaam dat de status van een fiscale beleggingsinstelling ex artikel 28 Wet Vpb
1969 heeft verkregen en voordelen geniet uit een deelneming kan deze voordelen
niet vrijgesteld ontvangen. De wetgever heeft deze regel in artikel 13, achtste lid,
Wet Vpb 1969 neergelegd. Een vrijstelling op het niveau van de fiscale beleggingsin-
stelling zou zon doel voorbij schieten aangezien de fiscale beleggingsinstelling reeds
conform het Besluit Beleggingsinstellingen tegen het 0%-tarief wordt belast.

7.4.2 Een deetneming die wordt aangehouden in een laag belaste
beleggingsdochter

Met de wet'Werken aan winst' heeft de wetgever getracht de Nederlandse deelne-
mingsregeling aan te passen aan de ontwikkelingen op de internationale kapitaal-
markt. Evenals in het verleden blijft Nederland een vrijstellingsland, met dien ver-
stande dat de vrijstelling wordt vervangen door een verrekeningssysteem in geval

het aandelenbelang als een laagbelaste beleggingsdeelneming wordt gekwalificeerd
(zie uitgebreid § 5.2.1). Tot aan 1 januari 2007 vervulde de niet-ter-beleggingseis van
het tweede lid van artikel 13 Wet Vpb 1969 (oud) dezelfde functie. Ook deze bepa-
ling diende om mobiel, niet ondernemingsgebonden kapitaal buiten de deelne-
mingsvrijstelling te houden. Aangezien deze regeling specifiek zag op buitenlandse
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deelnemingen is deze in het kader van het EG-proof maken van de vennootschaps-
belasting komen te vervallen.75 Daarvoor in de plaats is de regeling van artikel 13,
negende lid, Wet Vpb 1969 gekomen. Voor deze regeling is van een laagbelaste be-
leggingsdeelneming sprake indien de bezittingen van het lichaam waarin de belas-

tingplichtige een deelneming heeft, grotendeels, onmiddellijk of middellijk, bestaan
uit vrije beleggingen en dat lichaam niet is onderworpen aan een belasting naar de
winst die resulteert in een heffing naar een tarief van ten minste 10% over een naar
Nederlandse maatstaven bepaalde belastbare winst. Deze nieuwe bepaling wordt
zowel bij binnenlandse als buitenlandse deelnemingen toegepast. Zodra een lichaam
dus een deelneming houdt in een vbi of fbi dan zal deze deelneming als laagbelast

worden aangemerkt en worden de voordelen niet vrijgesteld. Daarnaast kan de hol-

ding geen beroep doen op belastingverrekening, aangezien op het niveau van het be-

leggingslichaam geen belastingheffing plaatsvindt en een voorkoming van dubbele
belasting niet op zijn plaats is.76 Ondanks dat het voor deze regeling niet uitmaakt of
de laagbelaste deelneming in Nederland of in het buitenland is gevestigd, lijkt de re-
geling niet EG-proof te zijn. Met de vormgeving van de onderworpenheidseis gaat de
Nederlandse staat desalniettemin voorbij aan het recht van iedere inwoner van de
EG om zich in een andere lidstaat te vestigen. zelfs als deze inwoner daarmee het
oogmerk heeft te profiteren van een gunstiger belastingtarief.77 Deze vrijheid kan
volgens het Hofvan Justitie EG alleen worden beperkt in die gevallen waarbij sprake

is van een volledig kunstmatige constructie.78 In dat licht bezien. is de onderwor-
penheidseis zoals deze in artikel 13 Wet Vpb 1969 is geregeld te algemeen geformu-
leerd en zal deze eis in een concreet geval strijdig zijn met het EG-recht.79

7.4.3 Een deelneming die wordt aangehouden in een voorraaddochter

Tot 1 januari 2007 was het aanhouden van een deelneming in een voorraaddochter
uitdrukkelijk wettelijk uitgesloten van de deelnemingsvrijstelling. Maar in het kader
van de introductie van de wet 'Werken aan winst' achtte de regering deze regeling
overbodig.80 Volgens de staatssecretaris van Financian behoren de voordelen uit
voorraaddochters niet als deelnemingsvoordelen te worden gekwalificeerd, aange-
zien het in feite dienstverleningsvergoedingen zon.

De non-voorraadeis hoeft om die reden volgens de wetgever niet expliciet in de
tekst van artikel 13 terug te komen. Met het schrappen van de non-voorraadeis
wordt dus geen afstand gedaan van de fiscale claim die rust op de reserves van de

kasgeld of turbovennootschappen, maar gaat de bewindsman er van uit dat hij deze
claim op grond van de normale winstbepalingsregels kan realiseren.81 Deze laatste

75.   Tezamen met artikel 13g Wet Vpb 1969.
76. Zie artikel 13aa. zevende lid, Wet Vpb 1969.

77.     Zie HvJ EG 26 oktober 1999. C-294/97 (Eurowings)
78.    Zie r.0.51  HvJ EG 12 september 2006. C-196/04 (Cadbury Schweppes).
79. Zie Elsweier 2006, pagina 191-192 en Kiekebeld c.s. 2007, pagina 137.
80.   Kamerstukken U 2005-2006,30 572 nr. 3. pagina 55.
81.   Kamerstukken U 2005-2006,30 572 nr. 3. pagina 55.
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ontwikkeling past volledig bij de roerige totstandkomingsgeschiedenis van de bepa-
ling.82

Het belang van de non-voorraadeis was als gevolg van arresten van 23 februari
2000 sterk afgenomen.83 Volgens de Hoge Raad is alleen sprake van een voorraad-
dochter als de aandelen door de aandeelhouder zijn bestemd voor de verkoop, tot
diens vlottende kapitaal behoren, in de vennootschap geen materiele onderneming
wordt gedreven en het vermogen nagenoeg geheel bestaat uit liquide middelen of
daarmee op een lijn te stellen bezittingen. De rechter plaatst daarmee de regeling
dus volledig in het kader van het antikasgeldbeleid. Hiermee legde de Hoge Raad het
voorraadcriterium zodanig beperkt uit dat deze bepaling slechts in uitzonderingssi-
tuaties het samenvoegen van actieve en passieve inkomsten tegenging.

7.4.4 De betegging die een betang vormt van minder dan 5%

Met ingang van 1 januari 2007 is ook de regeling met betrekking tot zogenaamde ge-
lijkgestelde deelnemingen gewijzigd. Tot aan die datum werden belangen van min-
der dan 5% geacht een deelneming te vormen indien het aanhouden van dat bezit in
de lijn lag van de normale uitoefening van de door de belastingplichtige gedreven
onderneming.84 Bij de invoering van de Wet Vpb 1969 werd deze regeling geintrodu-
ceerd als een nuancering van de minimumbezitseis. De bewindslieden waren van
mening dat met deze 5%-norm het onderscheid tussen beleggen en deelnemen in
zijn algemeenheid redelijk werd benaderd.85 Voor die gevallen waarin deze kwanti-
tatieve norm onredelijk uitpakte, omdat het kleinere aandelenbelang weI degelijk
een deelneming inhield, werd ook in de Wet Vpb 1969 een regeling voor gelijkgestel-
de deelnemingen opgenomen.86 Een meer materiele invulling van de ne-bis-in-

82.   In eerste instantie maakte het voorraadcriterium deel uit van her initiatiefwetsvoorstel Ver-
meend. Kamerstukken il 1986-1987, 19 729. Vermeend wilde met deze bepaling transactiewin-
sten op aandelen buiten de deelnemingsvrijstelling laten. Daarvoor moest vast komen te staan
dat deze aandelen tot het vlottende kapitaal van de holding behoorden en dus werden aangehou-
den met oogmerk om transactiewinsten te behalen. In reactie op dit initiatierwetsvoorstel kwam
de staatssecretaris met zijn eigen wetsvoorstel inzake de deelnemingsvrijstelling. Zie Kamerstuk-
ken // 1989-1990.19968. Hierin was in de oorspronkelijke versie geen voorraadcriterium opge-
nomen. Pas na overleg met de Kamer introduceerde de staarssecretaris het voorraadcriterium.
Kamerstukken U 1989-1990, 19 968, nr. 13. In eerste instantie leek de staarssecretaris de ruime
uitleg van het voorraadcriterium over te nemen en een materiele toets in de deelnemingsvrijstel-
ling te introduceren. Tijdens de mondelinge behandeling beperkte de staatssecretaris de reik-
wijdre van de regeling uitdrukkelijk tot een antikasgeld- en turbo-bv-bepaling. Zie uitgebreid
Bennen/Van Dam pagina 68 en 69. Zie eveneens Verburg 2000, pagina 299.

83.    Zie Hoge Raad 23 februari 2000, BNB 2000/215-217.
84.    In de wet werden daarnaast ook aandelenbelangen met een deelneming gelijkgesteld als met het

verwerven van deze aandelen het algemene belang gediend was. Zie artikel 13, derde lid. onder-
deel b, laatste volzin, Wet Vpb 1969 (oud).

85.   Kamerstukken U 1959-1960, 6000, nr. 3 pagina 13 (r.k).
86.   Kamerstukken U 1959-1960,6000, nr. 3 pagina 21 (1.k).
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idem-gedachte werd van regeringszijde resoluut van de hand gewezen.87 De een-
voud van het kwantitatieve 5%-criterium bleek daarbij doorslaggevend voor de rege-
ring.88 De ervaringen die men had opgedaan onder het Besluit Vpb 1942 met de
combinatie van een formeel deelnemingscriterium en een soepele uitvoeringsprak-
tijk. waren blijkbaar zo positief dat de ingeslagen weg zonder meer kon worden ge-

volgd.89

Ondanks het uitgesproken vertrouwen in het onderscheidende vermogen van het
5%-criterium, bleek dat de adviespraktijk actief gebruik maakte van het formele
deelnemingscriterium. Uit het 'ISMO-rapport' van de ambtelijke beleidsgroep ven-
nootschapbelasting blijkt dat met name verzekeringsmaatschappijen 'misbruik'
maakten van deze minimumbezitseis.90 Door een aandelenbelang qua grootte rond
de 5%-grens te houden. kon de belastingplichtige actief gebruik maken van de moge-
lijkheden die de deelnemingsvrostelling bood. Keerde de deelneming namelijk divi-
denden uitdan was het aantrekkelijkom het belang minimaal 5%te laten zijn, omdat
men dan de voordelen onbelast kon ontvangen. Daalde de deelneming in waarde of
was zij zelfs verlieslijdend, dan was het voor de institutionele belegger aantrekkelij-
ker om de aandelen als belegging te kunnen kwalificeren.91 Het verlies kon dan in
dat geval direct worden genomen, hetgeen onder de werking van de deelnemings-
vrijstelling niet het geval was. Dit ISMO-rapport was de voedingsbodem voor de wij-
zigingen in de deelnemingsvrijstelling van 1990. Sindsdien waren de voordelen uit
een deelneming vrijgesteld als tussen de bedrijfsuitoefening van moeder- en doch-
tervennootschap een niet te verwijderd verband aanwezig was.92

Uit de jurisprudentie valt op te maken dat de Hoge Raad deze verbondenheid steeds
sneller wenste aan te nemen. Daar waar in het arrest van 4 november 1987. BNB
1988/32 en het vervolgarrest van 18 maart 1992. BNB 1992/195 de Hoge Raad nog
oordeelde datde activiteiten van de (Franse) topholding niet relevant waren voor de

bedrijfsuitoefening van de Nederlandse tussenhoudster en dus de houdster de toe-
gang tot de deelnemingsvrijstelling ontzegde. nam de rechter in de arresten van
5 november 1997 een veel ruimer standpunt in.93 Uit deze arresten kan worden af-

geleid dat van deelnemen sprake is als de aandelen worden aangehouden ter wille
van de daaruit voortvloeiende betrekking tussen de eigen bedrijfsuitoefening en de

87.    Met name Giele monde zich een voorstander van een meer materiele invulling van het onder-
scheid tussen ondernemen en beleggen. Daarbij zou doorslaggevend moeten zijn ofeen belang in
ander lichaam werd aangehouden ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering. Alleen als die ver-
bondenheid tussen moeder- en dochtervennootschap aanwezig was. zou de vrijstelling kunnen
worden toegepast. Zie Giele 1961, pagina 82-83.

88.    Kamerstukken H 1959-1960,6000, nr. 6, pagina 16 (1.k.).
89. In deze zin Giele 1961, pagina 82.
90.    Blijkens de inteiding van de memorie van toelichting, Kamerstukken U 19 729, nr. 3. pagina 1. ba-

seert Vermeend zijn voorstel voornamelijk opde uitkomsten van dit ISMO-rapport. Kamersrukken

li 1981-1982,17 050, nr. 1.
91. Dit voordeel ontstond echter alleen als de aandeelhouder niet compartimenteerde.
92.    Kamerstukken U 1987-1988.19 968, nr. 7, pagina 11.
93.   Hoge Raad 5 november 1997, BNB 1998/37 en BNB 1998/38.
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bedrijfsactiviteit van het andere lichaam en van belegging als de aandelen worden
aangehouden als waardepapier.94

De staatssecretaris reageerde op deze arresten met zijn Besluit van 20 januari 1999.
DB 98/4730, BNB 1999/117. In dit Besluit onderschreef de staatssecretaris de door de
Hoge Raad aangelegde dubbele toets bij de toepassing van artikel 13. derde lid, Wet
Vpb 1969.

Vervolgens probeerde hij in lijn met de voorgenoemde jurisprudentie het houden
van gelijkgestelde deelnemingen door passieve houdsters tegen te gaan. door het
standpunt in te nemen dat het door de Hoge Raad gehanteerde ondernemingsbegrip
van artikel 13, derde lid weliswaar ruimer is dan dat van de Wet IB 1964, maar niet zo
ruim dat lichamen die enkel op grond van artikel 2, vijfde lid, Wet Vpb 1969 als on-
dernemer voor de vennootschapsbelasting worden aangemerkt ook onder dit begrip
vallen.

Uit het arrest van 14 maart 2001, BNB 2001/210 blijkt dat de Hoge Raad een der-
gelijke afzonderlijke ondernemerstoets verwerptgs Als gevolg van dit oordeel is ie-
dere toetsing van de bedrijfsactiviteiten van de moeder overbodig. Voor de toepas-

sing van artikel 13. derde lid, Wet Vpb 1969 (oud) werd enkel de functie van de aan-
delen in het ondernemingsvermogen van de houdster bepaald. Stond destijds vast
dat de aandelen niet ter belegging werden aangehouden, dan hield dit automatisch
in dat er sprake was van een gelijkgestelde deelneming.96

Met ingang van 1 januari 2007 is een einde gekomen aan deze geleidelijke verrui-
ming van de deelnemingsvrijstelling. In plaats van een steeds materieler wordende
invulling van het deelnemingsbegrip, is de regering teruggegaan naar een louter for-
meel bezitscriterium dat eenvoudig toetsbaar is. Als gevolg van deze keuze is het mi-
nimumbezitscriterium weer een harde grens geworden.97 In beginsel worden hier-
door alle belangen kleiner dan 5% als belegging aangemerkt. Op deze hoofdregel
heeft de wetgever twee nuanceringen aangebracht. In de eerste plaats is in artikel 13.
vij fde lid, onderdeel a, Wet Vpb 1969 een regeling opgenomen op grond waarvan het
5%-criterium in concernverhoudingen ruimer wordt uitgelegd. Binnen een groep
verbonden lichamen kunnen belangen die kleiner zijn dan 5% voor de deelnemings-
vrijstelling kwalificeren, als tan van de verbonden lichamen wei een kwalificerend
belang van 5% heeft.98 Het beleggingsbelang wordt door deze bepaling dus als het
ware op grond van een gelieerdheid meegetrokken in de vrijstelling. Binnen de deel-
nemingsvrijstelling wordt op deze manier ruimte gemaakt voor een (beperkte)
groepsbenadering. Gezien het pragmatische karakter van de aanpassing van de ven-
nootschapsbelasting door de wet 'Werken aan winst' moet deze bepaling niet wor-
den opgevat als een stap in de richting van een fiscaal concernbegrip, maar moet de

94.    In deze zin onderdeel 2.6 van de conclusie van plaatsvervangend P-G Van Soest bij BNB 1998/37.
95. In deze zin Van Nispen tot Sevenaerin zijn annotatie bij Hoge Raad 14 maart 2001. FED 2001/325.
96.    Onderdelen 2.33 en 2.34 van de conclusie van A-G Van Kalmthout bij Hoeg Raad 14 maart 2001,

FED 2001/325.
97.    Kamerstukken U 2005-2006.30 572, nr. 3. pagina 13.
98.    Kamerstukken // 2005-2006,30 572, nr. 3. pagina 56.
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meetrekregeling worden gezien als een antwoord op in de praktijk bestaande knel-

punten.99 De tweede nuancering van de harde 5% grens is terug te vinden in artikel
13, veertiende lid. Wet Vpb 1969. Met deze bepaling heeft de wetgever een soort
dempingsmaatregel in de deelnemingsvrijstelling opgenomen om daarmee de nega-
tieve gevolgen van de harde minimumbezitseis af te zwakken. Heeft een lichaam

langer dan een jaar een deelneming aangehouden en voldoet dat lichaam vervolgens
niet meer aan de 5%-grens, dan blijft het aandelenbezit de komende drie jaren nog
kwalificeren voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Buiten het feit dat de
belastingplichtige in de eerste drie jaren nadat zijn belang onder de 5% is gedaald
zijn belang niet hoeft te compartimenteren, heeft deze regeling nog 66n ander ge-

volg. Deze dempingsregeling maakt het voor aandeelhouders minder aantrekkelijk
om te arbitreren rondom de 5%-grens. Zonder dempingsmechanisme zou het moge-

lijk zijn om belangen in geval van verliesverwachtingen onder de 5%-grens te laten
dalen. Het verlies zou op die manier (deels) buiten de deelnemingsvrijstelling kun-
nen worden gehouden.100 Door de werking van het veertiende lid blijft de deelne-

mingsvrijstelling ook in deze gevallen de eerste drie jaren onverkort van toepassing,
waardoor in verliessituaties geen arbitragevoordelen kunnen optreden. In gevallen
waarin de winstprognoses wei positief zijn en het belang vervolgens wordt uitge-
breid tot boven de 5%-grens. blijft arbitrage echter weI mogelijk.

7.4.5       Aanbevelingen ten aanzien van het beleggingsbegrip in artikel 13 Wet Vpb
1969

Het onderscheid tussen beleggen o f deelnemen, speelt op verschillende plaatsen
binnen de deelnemingsvrijstelling een rol. Op zich is dat een vreemde constatering
op het moment dat naar de rechtsgronden van de deelnemingsvrijstelling wordt ge-
keken. Zoekt men de verklaring van de deelnemingsvrijstelling in het ne-bis-in-
idem-beginsel dan valt alleen het uitsluiten van de samenloop tussen de deelne-
mingsvrijstelling en de fbi-regeling te verklaren. Een fiscale beleggingsinstelling
wordt immers belast tegen een 0%-tarief. van een effectieve dubbele heffing is dan

geen sprake en hoeven de voordelen uit hoofde van de deelneming derhalve niet te
worden vrijgesteld. Bij de regelingen voor de voorraaddochters en laagbelaste beleg-
gingsdeelnemingen kan de bijzondere behandeling van passieve deelnemingen niet
door het ne-bis-in-idem-beginsel worden verklaard. Ook vanuit de verlengstukge-
dachte bezien, lijken deze regelingen niet direct te verklaren. Dit zou alleen anders

kunnen zijn als men het in de passieve beleggings- of voorraaddochter onderge-
brachte vermogen voor toepassing van de deelnemingsregeling niet meer als het
verlengde van de onderneming wenst te beschouwen. Dit beleggingsvermogen zou
in die visie uit antimisbruikoverwegingen als het ware aan de ondernemingssfeer
worden onttrokken. Volgt men deze redenering dan zou dat een verklaring kunnen

zijn voor het oordeel van het ministerie dat bij passieve beleggings- of voorraad-
dochters de totale belastingdruk op de winst van de deelnemingen te laag is om op

99.   Kamerstukken / 2006-2007,30 572, C, pagina 2.
100. Een dergelijke vorm van arbitrage is in het reeds aangehaalde ISMO-rappor[. Kamerstukken H

1981-1982,17 050, nr. 1 expliciet besproken.
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het niveau van de moeder een vrijstelling toe te staan. Aangezien tijdens de parle-
mentaire behandeling op geen enkel moment naar deze of vergelijkbare. theoreti-
sche kaders is verwezen. lijkt het mij niet waarschijnlijk dat theoretische overwegin-
gen aan de invulling van de antimisbruikbepalingen in de huidige deelnemingsvrij-
stelling ten grondslag liggen. Waarschijnlijker is dat de regering de bestaande prak-
tische problemen op ad-hocbasis heeft willen oplossen. 101

Alles overziend,02 zouden de problemen als gevolg van het onderscheid tussen be-
leggen en deelnemen binnen de deelnemingsvrijstelling worden opgelost als de
deelnemingsvrijstelling tot een zuivere ne-bis-in-idem-regeling zou worden omge-
bouwd. Binnen de winstsfeer zou bij een dergelijke regeling iedere vorm van dubbe-
le belasting dienen te worden voorkomen.103 Daarbij zou het niet uit moeten maken
hoe groot het aandelenbelang is of de aandelen worden gehouden door een natuur-
lijk persoon ondernemer of een lichaam. Ook de activiteiten die in de deelneming
worden verricht zouden niet van belang zijn in een dergelijk systeem.

7.5 Het passieve lichaam in de verliescompensatieregeling

7.5.1 Doet van de regeling en strekking van het beleggingsbegrip

Hoewel het in eerste instantie niet voor de hand lijkt te liggen. kent de verliescom-
pensatieregeling in de vennootschapsbelasting eveneens een consolidatiebepaling
waarin het onderscheid tussen actief en passief inkomen een rol speelt. De consoli-
datieregeling met betrekking tot verlieslichamen is opgenomen in artikel 20, vierde
tot en met zesde lid, Wet Vpb 1969. Deze regeling is ingevoerd naar aanleiding van
het Bosal-arrest van 18 september 2003.104 Als gevolg van dit arrest was de Neder-
landse regering genoodzaakt om de kostenaftrekbeperking voor buitenlandse deel-
nemingen te schrappen. Met ingang van 1 januari 2004 maakt het voor zogenoemde
deelnemingskosten geen verschil meer of de deelneming in Nederland of daarbuiten
is gevestigd. Een direct gevolg van deze verruiming van de aftrekmogelijkheden ten
aanzien van met name financieringskosten, was dat houdstervennootschappen de fi-
nancierings-, aandeelhouders- en beheerskosten met betrekking tot een buiten-105

landse deelneming in Nederland ten laste van de winst konden brengen.106 Voorzui-
vere houdstervennootschappen zou dit tot gevolg hebben dat zij als gevolg van het
Bosal-arrest automatisch verlieslijdend zouden kunnen worden. Immers, aan de ene
kant kregen deze lichamen recht op een kostenaftrek. terwijl de voordelen uit de
deelnemingen aan de andere kant nog steeds onbelast kunnen worden genoten. Om

101. Eenaanwijzingvoor deze pragmatischegrondhouding van de regering kan bijvoorbeeld worden

gevonden in Kamerstukken / 2006-2007.30 572, C. pagina 2.
102. De regeling voor laagbelaste beleggingsdeelnemingen is reeds in § 5.2 besproken. Voor aanbeve-

lingen ten aanzien van deze bepaling verwijs ik derhalve naar § 5.2.4.
103. Overigens betekenteendergelijke keuze in een internationale context bezien dat Nederland te al-

len tijde de belastingtarieven in de vestigingsstaat van de deelneming zal moeten respecteren.
104.  Hvj EG 18 september 2003, C-168/01 (Bosal Holding bv).
105. Zie Kamersrukken U 2003-2004,29 210, nr. 25, pagina 34.
106. Zie Kamerstukken U 2003-2004,29 210, nr. 8. pagina 5.
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de gevolgen van deze scheve situatie te beperken, hield de Bosal-reparatie niet al-
leen een aanpassing van de deelnemingsvrijstelling in, maar is tevens de verliescom-

pensatieregeling voor houdster- en concernfinancieringsmaatschappijen aange-
past.107

Daardoor staat Nederland nu ook in buitenlandse verhoudingen een kostenaftrek
toe terwijl aan de andere kant de mogelijkheden tot verliesverrekening voor hol-

dingvennootschappen zijn beperkt. De regering wil op deze manier voorkomen dat
houdster- en concernfinancieringsvennootschappen belaste, winstgevende activitei-
ten naast hun oorspronkelijk (verliesgevende) activiteiten zouden gaan verrichten
om zogebruik te kunnen gaan maken van de mogelijkheden van verliescompensatie.
In feite wil de regering de vermenging van belaste (actieve) en vrijgestelde (passie-
ve) inkomsten bij dit soort lichamen beperken.108

7.5.2 De materitle inhoud van het beleggingsbegrip

Om deze vermenging tegen te gaan, heeft de wetgever in artikel 20, vierde lid. Wet
Vpb 1969 definities opgenomen van zowel houdster- als concernfinancieringsactivi-
teiten. Op grond van deze bepaling is sprake van een houdster- of concernfinancie-
ringslichaam als de feitelijke werkzaamheden van dat lichaam gedurende (nage-
noeg) het hele boekjaar (nagenoeg) uitsluitendiog bestaan uit het respectievelijk
houden van deelnemingen of het direct of indirect financieren van verbonden licha-
men.110 Uit hoofdstuk 5 is wei gebleken dat het kwalificeren van de activiteiten van
kapitaalintensieve ondernemingen als houdsters en concernfinancieringsvennoot-
schappen problematisch is. Tijdens de parlementaire behandeling van de Bosal-wet-

geving is op de beoogde materiele activiteitentoets ingegaan.111 De staatssecretaris
merkte hierover op dat de activiteiten van een vennootschap niet alleen kunnen
worden bepaald aan de hand van de werkzaamheden van de werknemers. Volgens
de bewindsman moet bij deze toets tevens rekening worden gehouden met de finan-
ciele verhoudingen binnen deze lichamen. Zowel de samenstelling van de commer-
ciele winst, als de samenstelling van het vermogen van de vennootschap moet zo-
doende bij deze afweging worden betrokken.112 Welk gewicht in een concrete situa-

107. Zie Kamerstukken H 2003-2004.29 210, nr. 8, pagina 12. Hierbij moet wei worden opgemerkt dat
de regeling van artikel 20. vierde t/m zesde lid. Wet Vpb 1969 verder gaat dan een reparatie van
het Bosal-arrest. Want werkt bij houdstervennootschappen de beperkingechtals het wegnemen
van een voordeel, bij concernfinancieringslichamen kan deze profijtgedachte niet worden verde-

digd. Deze lichamen hebben namelijk geen profijt van her Bosal-arrest. Zie Broos en Schoeman

2003, pagina  1939.
108. Zie hierover nader Maatoug en De Boer 2004, pagina 100.
109.  Metuitsluitend of nagenoeguitsluitend wil de wetgeveraangevendat de werkzaamheden van de

belastingplichtige voor minimaal 90% uit holding- of financieringsactiviteiten moet bestaan.

110.  In de literatuur wordt terecht opgemerkt dat in geval van een combinatie van houdster- en con-

cernfinancieringsactiviteiten, een lichaam naar de letterlijke tekst van artikel 20, vierde lid, Wet

Vpb 1969 niet onder de beperking zou kunnen vallen. Gezien doel en strekking van de bepaling
ligt een dergelijk restrictieve uitleg van de regeling echter niet voor de hand. Zie Bouwman/De
Jong 2005. pagina 810.

111. Kamerstukken U 2003-2004,29 210, nr. 8, pagina 23.
112. Zie Maatoug en De Boer 2004, pagina 102.
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tie aan deze factoren moet worden toegekend. kan volgens de staatssecretaris op
voorhand niet worden gezegd. Een zodanig open geformuleerde norm is in de prak-
tijk moeilijk toepasbaar. Bekijkt men bijvoorbeeld de kwalificatie van een manage-
ment-bv, dan zou men op grond van het feit dat een management-bv aandelen houdt
in het lichaam waarvoor werkzaamheden worden verricht. men tot de conclusie
kunnen komen dat dit lichaam houdsteractiviteiten verricht en daarom onder de
reikwijdte van artikel 20, vierde lid, Wet Vpb 1969 valt. Dit kan anders zijn als het
voeren van de directie van de werkmaatschappij niet kan worden gezien als een uit-
vloeisel van het aandelenbezit in de werkmaatschappij.113 De managementactiviteit
moet in een dergelijk geval wei afzonderlijk van de holdingactiviteiten worden be-
handeld.114 Metbetrekking totartikel 20, vierde lid. Wet Vpb 1969 moetdan worden
aangetoond dat de managementactiviteiten meer dan bijkomstig van karakter zijn.
zodat niet wordt voldaan aan het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend criterium van
onderdeel a van het vierde lid. Voor actieve houdstervennootschappen in de zin van
BNB 1975/11 biedt deze uitzondering geen soulaas. De activiteiten van actieve houd-
stervennootschappen zullen namelijk zo nauw met het aandelenbezit samenhangen
dat van een zelfstandige activiteit normaliter niet kan worden gesproken. Voor de ver-
liescompensatieregeling zullen de activiteiten van dergelijke actieve houdsters als
passief moeten worden gekwalificeerd.115

Op deze materiele activiteitentoets wordt in artikel 20, zesde lid, Wet Vpb 1969 een
inbreuk gemaakt. Volgens deze bepaling wordt een lichaam niet door de verliesver-

rekeningsbeperking van het vierde lid van artikel 20 Wet Vpb 1969 getroffen als ten
minste 25 werknemers. op basis van een voltijdse aanstelling, andere activiteiten
verrichten. De wetgever heeft met deze uitzondering een 'safe haven-bepaling' wil-
len formuleren. Vooral de eis dat het lichaam'andere werkzaamheden' moet verrich-
ten. lijkt in dit kader weinig gelukkig gekozen. In dit onderzoek is reeds diverse ma-
len het onderscheid tussen houdster- en concernfinancieringsactiviteiten aan de ene
kant en beleggen aan de andere kant ter sprake gekomen. Naar alle waarschijnlijk-
heid zal beleggen dus voor artikel 20, zesde lid, Wet Vpb 1969 als een andere (dan
houdster- of concernfinancierings-) activiteit hebben te gelden. In hoeverre dit over-
eenkomt met de gedachte achter de beperking van de verliesverrekeningsmogelijk-
heden bij houdster- en concernfinancieringlichamen lijkt twij felachtig. Aan de ander
kant moet ook worden opgemerkt dat de kans op misbruik door het opnemen van de
eis dat 25 werknemers zich met andere werkzaamheden moeten bezig houden prak-
tisch gezien, is weggenomen.116

113. Zie in deze zin Kamerstukken H 2003-2004,29 210. nr. 8. pagina 23.
114. Uit bewijstechnische overwegingen is het raadzaam om dit in afzonderlijke managementover-

eenkomst vast te leggen.
115.  Hetgeen is a f te leiden uit Kamerstukken /1 2003-2004,29 210, nr. 25, pagina 34.
116. Alleenalsde belastingplichtige een totaal werknemersbestand heeft van meer dan 250 werkne-

mers, waarvan slechts 25 werknemers iets anders doen dan werkzaamheden die bestaan uit het
houden van deelnemingen of het financieren van verbonden lichamen. sorteert de bepaling ef-
fect. In alle overige gevallen vormen de activiteiten van de 25 werknemers al reden te conclude-
ren dat de belastingplichtige niet voldoet aan het 90%-criterium van artikel 20, vierde lid,
onderdeel a, Wet Vpb 1969. in deze zin Maatoug en De Boer 2004, pagina 102-103.
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Staat overigens eenmaal vast dat een houdster- of concernfinancieringslichaam een
verlies heeft geleden, dan is dit verlies alleen maar verrekenbaarmetde winsten van
andere jaren als wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:
1.  In het jaar waarin het verlies wordt verrekend. verricht het lichaam nog steeds

nagenoeg uitsluitend houdster- of concernfinancieringsactiviteiten;
2.  Het saldo van vorderingen en schulden aan verbonden lichamen is gedurende het

jaar waarin wordt verrekend niet hoger dan het vergelijkbare saldo in het verlies-

jaar.

Met de eerste eis effectueert de wetgever het consolidatieverbod. De tweede voor-
waarde beoogt te voorkomen dat een holding zich omvormt tot een concernfinan-

cieringsvennootschap. Door het overbrengen van concernvorderingen naar een
houdstervennootschap, zou het lichaam kunstmatig extra verrekeningsmogelijkhe-
den kunnen creeren.117

7.5.3 Evatuatie van het bestaande beleggingsbegrip

De wetgever heeft in artikel 20, vierde t/m zesde lid, Wet Vpb 1969 een regeling op-
genomen die moet voorkomen dat passieve houdsterverliezen onbeperkt kunnen
worden verrekend met actieve inkomsten uit andere activiteiten. De regeling is inge-
geven door het Bosal-arrest.118 Als gevolg van deze uitspraak kunnen zuivere houd-
sters fiscaal verliesgevend worden. Om te voorkomen dat deze verliespotentie  onei-
genlijk zou kunnen worden benut, heeft de wetgever willen voorkomen dat naast de
houdster- en concernfinancieringsactiviteiten andere activiteiten in deze zuivere
houdstervennootschappen worden bijgemengd. Het onderscheid tussen passieve
houdster- en concernfinancieringsactiviteiten en andere activiteiten wordt in eerste
instantie bepaald aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden. In de par-
lementaire behandeling heeft de staatssecretaris aangegeven in ieder geval te willen
kijken naar de werkzaamheden van het personeel van het lichaam, alsmede naar de

samenstelling van het commerciele vermogen en de winst van het lichaam. Deze
materidle toetsing houdt dus een zuivere case-by-case benadering in. Naast deze
materiele toetsing kent de holding- en concernfinancieringsregeling nog een fictie-
bepaling. In het geval dat meer dan 25 personeelsleden zich niet met concernfinan-
cierings- of houdsteractiviteiten bezig houden, dan zijn alle verliezen zonder enige

beperking verrekenbaar. Afsluitend kan men dus stellen dat de verliesbeperkings-

117. Zie voor een kritische analyse van dit uitgangspunt van de regeling Maatoug en De Boer 2004,

pagina 100-101.
118.  Al is de reikwijdre van regels ruimer geformuleerd, zo worden ook financieringsmaatschappijen

zonder deelneming door de verliesverrekeningsbeperking getroffen, terwijl zij geen voordeel

hebben van de Bosal-uitspraak. Zie Kamerstukken / 2003-2004,29 210, C, pagina 23.
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regeling voor houdster- en concernfinancieringslichamen als dekkingsmaatregel po-
litiek verklaarbaar is, maar de vormgeving op zijn minst gebrekkig is.119

7.5.4 Aanbevelingen

Met artikel 20, vierde t/m zesde lid, Wet Vpb 1969 heeft de wetgever de budgettaire
gevolgen van het Bosal-arrest willen beperken. Hij laat daartoe bij houdster- con-
cernfinancieringslichamen de uitgangspunten van de totaalwinstberekening van Ii-
chamen los. Wat in dit kader precies onder houdster- en concernfinancieringslicha-
men moet worden verstaan. blijkt noch uit de tekst, noch uit de parlementaire be-
handeling.120 Gelet op het louter budgettaire karakter121 van deze regeling en de
daarmee samenhangende rechtsonzekerheid 122 stel ik voor om artikel 20, vierde tim
zesde lid, Wet Vpb 1969 te laten vervallen.

7.6         Tussenconclusies

In dit hoofdstuk is een aantal specifieke regelingen in de vennootschapsbelasting ter
sprake gekomen waarin het beleggingsbegrip een functie vervult. Er is voor gekozen
om deze regelingen gezamenlijk als consolidatiebepalingen te bespreken. Kenmer-
kend voor de functie van het beleggingsbegrip in al deze regelingen is dat de wetge-
ver de wijze waarop de vermogens of vermogensbestanddelen samenvloeien, wenst
te beYnvioeden. Vanuit de specifieke invalshoek van mijn onderzoek bezien, is deze
eigenschap kenmerkender dan bijvoorbeeld de concerngedachte die ook in al deze
regelingen terug te vinden is.

Ondanks het feit dat bij alle regelingen de wijze waarop de vermogens worden ge-
consolideerd verschillend is vormgegeven, valt op dat de beleggingsbepalingen in
zowel de deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid als de fusieregelingen voor een
deel hun oorsprong vinden in het antikasgeldbeleid. Zowel de voorraaddochterbepa-
lingen als de uitgebreide zakelijkheidstoets bij de fusieregelingen hebben tot doel
het samenvoegen van het vermogen van een kasgeldvennootschap met 'reguliere'
ondernemingsvermogens tegen te gaan. De noodzaak van het bestaan van bijzonde-
re regels voor kasgeldvennootschappen is als gevolg van de aanpassingen in het aan-
merkelijkbelangregime in 1997 komen te vervallen. Tot deze wijziging was het voor

119.  In dat kader moet eveneens worden gedachtaan de vraag in hoeverre artikel 20, vierde t/m zesde
lid, Wet Vpb 1969 strijdig is met het EG-recht. Met name het feit dat de regeling grotendeels is
gebaseerd op de profijtgedachte speelt daarbij een rol. Zie daarover nader Maatoug en De Boer
2004, pagina 106-107, en Pancham en Kampschber 2003, pagina 1935. Tijdens de Kamerbehan-
deling van het Belastingplan 2004 is de staatssecretaris op deze problematiek ingegaan en hij is
uitdrukkelijk tot een andere conclusie gekomen. Zie Kamerstukken // 2003-2004,29 210, nr. 34,
pagina 6.

120.  Hetgeen niet verwonderlijk is als men bedenkt dat de Bosal-reparatie onderdeel was het Belas-
tingplan 2004.

121.  Uit de behandeling van het wetsvoorstel 'Werken aan winst' is gebleken dat het over een belas-
tingderving van € 200 miljoen gaat. Zie Kamerstukken H 2005-2006.30 572. nr. 8, pagina 43.

122. Zie in dat kader het advies van de Raad van State Kamerstukken // 2003-2004,29 210, nr. 10,
pagina 7.
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aanmerkelijkbelanghouders aantrekkelijk om hun aandelen in kasgeldvennoot-
schappen aan bijvoorbeeld een bank te vervreemden, terwijl zij zelf het belang bij de
werk-bv behielden. De liquide middelen konden dan door de bank fiscaal neutraal
aan de kasgeldvennootschap worden onttrokken. Nu het belang van de kasgeldpro-
blematiek in de inkomstenbelasting is komen te vervallen. is het niet logisch om de
beperkingen in de vennootschapsbelasting te laten voortbestaan. In het kader van de
aandelenfusiefaciliteit heeft Hof Amsterdam de bestaande terughoudendheid in de
uitvoeringssfeer ten opzichte van beleggingsvennootschappen dan ook niet geac-
cepteerd.123 Het hof oordeelde dat het enkele feit dat meerdere beleggingsvennoot-
schappen met elkaar wensten te fuseren. niet automatisch belastingontduiking of
belastingontwijkinginhield. Gezien de verwantschap tussen de verschillende conso-

lidatieregelingen en de Europese ontwikkelingen op dit gebied zou de wetgever zijn
antimisbruikbepalingen in al deze regelingen zorgvuldiger moeten formuleren.124

Een ander element dat in meerdere regelingen terug te vinden is, is de samenhang
met de fiscale faciliteiten rondom beleggingsinstellingen. Het vermengen van nor-
maal belast vermogen met onbelast beleggingsvermogen wordt in geen van de be-
sproken consolidatieregelingen geaccepteerd. Daarnaast is met de introductie van
de belastingverrekening voor laagbelaste beleggingsdochters de verhouding tussen
de Nederlandse belastinggrondslag en bijzondere beleggingsregimes in deelne-
mingsverhoudingen opnieuw bepaald. Op het moment dat (beleggings-)kapitaal is
ondergebracht in een 'taxhaven' behoudt Nederland zich het recht voor om belasting
bij te gaan heffen. De keuze om dit beleid alleen op beleggingsvennootschappen toe
te passen. heeft te maken met het feit dat als Nederland bij alle vennootschappen
een taxcredit zou toepassen, het verplaatsen van ondernemingsactiviteiten naar laag
belaste (en vaak ook lagelonen) landen fiscaal onaantrekkelijk zou worden gemaakt.
De wetgever heeft hierdoor alleen bij mobiel kapitaal in wensen te grijpen. Dat deze
regelingslechts een deeloplossing biedt voorde problemendie de internationale be-
lastingconcurrentie tot gevolg heeft, is duidelijk. Voor totaaloplossingen zijn syste-
matische en principiele keuzes op mondiaal niveau noodzakelijk.125

123. Hof Amsterdam 31 maart 2004, V-N 2004/57.9.
124.  Zie in dat kader Vanistendael 2006, pagina 195.
125. Kemmeren pleit in dat kader bijvoorbeeld voor een consequente toepassing van het oorsprongs-

landbeginsel. Met een consequente toepassing van dit beginsel zouden de mogelijkheden om op-
brengsten naar laagbelaste jurisdicties te verplaatsen worden bemoeilijkt. De heffing sluit in dit
systeem aan bij de plaats waar de economische activiteit wordt verricht en niet bij de woon- of
vestigingsplaats van een belastingplichtige. Gezien de ingrijpende veranderingen die een derge-

lijke systematische herbezinning op de verdeling van belastingopbrengsten zal hebben. kan de
keuze voor toepassing van het oorsprongslandbeginsel alleen maar in mondiaal verband plaats-
vinden. Zie voor een uitgebreidere analyse o.a. Kemmeren 2001 en Kemmeren 2006 (1).
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HOOFDSTUK 8

Het onderzoek naar de
effectiviteit van het
beleggingsbegrip

8.1         Algemeen

In de voorgaande hoofdstukken is het beleggingsbegrip onderzocht vanuit de con-
crete norm van het beleggende individu en het beleggende lichaam. Aan de hand van
het onderzoek naar doel en strekking van iedere afzonderlijke regeling en de functie
van het beleggingsbegrip in deze regelingen is het beleggingsbegrip per norm geeva-
lueerd en zijn aanbevelingen geformuleerd. In dit hoofdstuk worden de resultaten
uit deze deelonderzoeken samengevoegd en wordt onderzocht in hoeverre de wet-
gever het beleggingsbegrip effectie f gebruikt in fiscale wetgeving. Daarbij worden
drie stappen onderscheiden. In de eerste plaats worden doel en strekking van het be-
leggingsbegrip zoals dat in de inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt ge-
bruikt, beschreven. Doel van deze beschrijving is om de algemene kenmerken van
het beleggingsbegrip te formuleren. Aan de hand van deze algemene kenmerken zal
worden onderzocht in hoeverre beleggen van andere handelingen is af te bakenen.
Dit is 66n van de deelvragen die wordt onderzocht in het tweede onderdeel van dit
afsluitende hoofdstuk: de evaluatie van het beleggingsbegrip. In dit tweede deel zal
antwoord worden gegeven op mijn centrale onderzoeksvraag. Aan de hand van de
uitkomsten van deze evaluatie worden tot slot aanbevelingen gedaan om het Neder-
landse belastingsysteem vanuit de directe belastingen bezien beter te laten functio-
neren.

8.2 Doel en strekking van het beleggingsbegrip in de Nederlandse

wetgeving

De inkomstenbelasting geldt als belangrijkste draagkrachtheffing van het Neder-
landse belastingsysteem. in de inkomstenbelasting wordt de draagkracht afgeleid
van het inkomen dat door natuurlijke personen wordt genoten. Van oudsher maakt
de wetgever bij de bepaling van de draagkracht een onderscheid tussen verschillen-
de soorten inkomen. Daarbij gaat de wetgever uit van de vooronderstelling dat de
draagkracht wordt beinvioed door de bron waaruit het inkomen stamt. In de afgelo-
pen eeuw is de perceptie van de draagkracht die voortkomt uit vermogen het meest
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aan verandering onderhevig geweest. In het begin van de twintigste eeuw werden de
vermogensinkomsten zwaarder belast dan het overige inkomen omdat de wetgever
rekening wilde houden met het permanente karakter van het vermogen.1 Gespaard
inkomen bleef in deze visie. in beginsel, permanent renderen zonder dat de houder
zich daarvoor fysieke of financiale inspanningen hoefde te getroosten. De logische
consequentie van dit uitgangspunt was dat vermogensinkomsten zwaarder werden
belast dan arbeidsgerelateerde inkomsten. Gezien het volatiele maatschappelijke
klimaat in Europa aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw, is deze
keuze historisch verklaarbaar. De bestaande verhoudingen tussen de arbeidersklasse
en de bezittende klasse zijn in deze tijd grondig herzien. Als gevolg van de economi-
sche groei en de veranderde welvaartsverdeling in Nederland, is de perceptie van
vermogen en vermogensbezit in de afgelopen eeuw sterk veranderd. Steeds meer
burgers hebben toegang gekregen tot de vruchten van de welvaartsgroei. met als ge-
volg dat het vermogensbezit sterk is toegenomen. De belastingwetgeving is geleide-
lijk aan deze veranderende omstandigheden aangepast.2 Een tweede tendens waar-
mee de wetgever in het laatste deel van de 20e eeuw te maken kreeg. is de liberalise-
ring en mondialisering van de financi8le markten. Als gevolg van deze ontwikkelin-
gen is het voor vermogensbezitters niet langer ongebruikelijk om te beleggen in het
buitenland of het vermogen duurzaam in het buitenland onder te brengen. Waar bij
het beleggen in het buitenland markteconomische overwegingen meestal doorslag-
gevend zijn. is dat bij het overbrengen van vermogens naar het buitenland vaak niet
het geval. Fiscale motieven spelen daarbij vaak een belangrijke rol. In de meeste ge-
vallen kent het land waar men het vermogen onderbrengt een laag belastingtarief en
is de financiele dienstverlening van een hoog niveau. De combinatie van een wijd-
verspreid vermogensbezit en een toenemende mobiliteit van kapitaal, dwong de re-
gering in te grijpen.3 Om het hoofd te bieden aan het dreigende verlies aan belasting-
grondslag in Nederland. heeft hij de forfaitaire rendementsheffing ingevoerd.4 Een
robuuste, maar relatief lage. heffing over het vermogensbezit van particulieren.

Binnen de inkomstenbelasting schermt de wetgever de vermogenssfeer af van de
meer arbeidsgerelateerde vormen van inkomen. Inkomsten die voortkomen uit zelf-
standige of onzelfstandige arbeid worden daarbij anders behandeld dan vermogens-
inkomsten. Daar waar de heffing over de vermogensinkomsten in belangrijke mate
objectief is vormgegeven, staat bij het winstinkomen het subject centraal. Het meest
in het oogspringend is daarbij de behandeling van de ondernemer. Bij de bepaling
van de winst uit een onderneming staat niet de objectieve onderneming centraal,

1. Dedraagkrachtdie voortkwam uit het vermogen werd namelijk niet alleen direct bepaald aan de
hand van de inkomsten die uit het vermogen afkomstig waren. Ook de bestedingsreserve die het
vermogensbezit inhield, werd voldoende tastbaargeacht om als basis voor een draagkrachtbelas-
ting te dienen. Het vermogensbezit werd sinds de wetswijziging van de inkomstenbelasting in
1914 afzonderlijk in een vermogensbelasting betrokken.

2.      Ten tijde van de invoering van de vermogensrendementsheffing bedroeg her gemiddelde effec-
tieve tariefop vermogensinkomsten 15%, terwijl arbeidsinkomsten tegen gemiddeld 45% werden
belast. Zie daarover nader Cnossen 1998, pagina 785.

3.     Zie Stevens 2006, pagina 209.
4.     Kamerstukken U 1998-1999,26 727, nr. 3, pagina 8 en 19.
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maar wordt gekeken welke draagkracht voor de belastingplichtige uit deze onderne-
ming voortvloeit. Naast dit subjectieve karakter van het winstinkomen, onderscheidt
de inkomenscategorie winst uit onderneming zich nog op een ander vlak van alle an-
dere vormen van inkomen. Bij de bepaling van de draagkracht die uit de onderne-
ming voortvloeit, wordt rekening gehouden met het feit dat de ondernemer deze
voordelen niet uitsluitend kan benutten voor zijn persoonlijke behoeftebevrediging.
De winst zal namelijk voor een deel moeten worden ingezet om de onderneming te
kunnen behouden.5 Als gevolg van deze investeringsnoodzaak wordt het winstinko-
men geacht minder draagkracht voort te brengen dan andere vormen van inkomen.
In de inkomstenbelasting wordt op diverse plaatsen rekening gehouden met het bij-
zondere karakter van het winstinkomen.6 waardoor de effectieve belastingdruk op
de winst uit onderneming aanzienlijk lager uitkomt dan die bij vergelijkbare inko-
mens uit andere bronnen.

Aangezien een onderneming het duidelijkst kan worden omschreven als zelfstandig,
duurzaam, bedoelde activiteiten, gericht op een risicodragende deelneming aan het eco-
nomische verkeeri7is het niet verwonderlijk dat de onderneming niet alleen ten op-
zichte van de andere arbeidsgerelateerde vormen van inkomen dient te worden af-
gebakend. maar tevens ten opzichte van de vermogenssfeer. De afbakening tussen
ondernemen en beleggen, wordt van oudsher ingevuld met behulp van het begrip
'normaal vermogensbeheer'.

Aan de hand van de activiteiten van de belastingplichtige, de samenstelling van
het vermogen, de aard van het vermogen en de risico's die de belastingplichtige
loopt bij het exploiteren van het vermogen, wordt bepaald of dit totaalbeeld past bij
dat van een normale belegger.8 Overstijgen de activiteiten van de belastingplichtige
deze grens, dan kan niet meer worden gesproken van beleggen. Wat bij deze toets als
'normaal' moet worden beschouwd, is afhankelijk van subjectieve inzichten. Met
name Van Dijck heeft zich verzet tegen het subjectieve karakter van de toetsing aan
het normale vermogensbeheer.9 Hij stelt daarom voor om deze toets te vervangen
door een meerwaardecreatietoets.10

5. Daarbijgeldt steedsde vooronderstelling dat decontinuiteit van de bron moetzijn gegarandeerd.
Naast de investeringsfunctie heeft de commissie Stevens de volgende functies van het winstinko-
men benoemd: (1)de arbeidsbeloning van de ondernemer, (2) het bedrag dat nodig is om het ei-
gen vermogen te beschermen tegen uithollingdoorinflatie en (3) hetbedrag voorde financiering
van de groei van de onderneming. Zie W.F.C. Stevens 1991. pagina 197. Zie eveneens Essers 1992-

1, pagina 26.
6.       Zie vooreen overzicht van de ondernemingsfaciliteiten voor het jaar 2006 AJA. Stevens 2006, pa-

gina 327. In 2007 is daar voor ondernemers nog de MKB-winstvrijstelling van artikel 3.79a Wet
IB 2001 aan toe te voegen.

7. Personenvennootschappen Algemeen deel, Hoofdstuk 2, § 2.1.2.2. Vergelijk Mobach onderdeel
3.2.2.A en de definitie voor het begrip'Gewerbebetrieb' in § 15 ESIG (D). Zie verder § 2.3.1.1.

8.      Zie voor een vergelijking met de Duitse theorievorming op het gebied van Typusbegriffe § 2.3.4.

9.     Van Dijck 2006, pagina 1129.
10. Van Duck 1976, pagina  150.
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De abstracte norm waarin in feite het onderscheid tussen het actieve ondernemen
en het passieve beleggen wordt weergegeven. heeft zijn weg gevonden door het ge-
hele fiscale systeem en in de regel wordt daarbij verwezen naar het normale vermo-
gensbeheer. In sommige gevallen wordt inderdaad aangesloten bij de norm uit de in-
komstenbelasting. maar veel vaker gebruikt men dit begrip in de vpb-praktijk veel
normspecifieker. Dit is een direct gevolg van het eigen karakter van de vennoot-
schapsbelasting. De vennootschapsbelasting is namelijk op zich zelf bezien geen
draagkrachtheffing. De vennootschapsbelasting vervult in essentie slechts een
steunfunctie ten opzichte van de inkomstenbelasting.11 Zonder een directe belasting
op de resultaten van lichamen, zou een massale vlucht in de bv het logische gevolg
zijn. Op dit moment is de keuze voor een winstbelasting op het niveau van de rechts-
persoon mondiaal gezien de meest gekozen invulling voor een heffing bij lichamen.
Sinds de introductie van het Besluit Vpb 1942 worden lichamen in Nederland even-
eens louter naar de winst belast.12 Ondanks het feit dat de vennootschapsbelasting
een vaste plaats in ons belastingsysteem heeft veroverd, is de rechtsgrond van de
heffing nooit onomstreden geweest. Verburg spreekt in dat kader ook niet van een
rechtsgrond, maar heeft het liever over een motief die de heffing aanvaardbaar
maakt.13 Ondanks dit theoretische manco is de vennootschapsbelasting vast be-
standdeel van het Nederlandse fiscale systeem en is het in de praktijk zaak om een
dergelijke heffing zo 'correct' mogelijk vorm te geven.

Een systematische benadering van de vennootschapsbelasting wordt nog verder ge-
compliceerd door het feit dat de wetgever tracht door middel van 66n heffingswet
een breed scala aan ondernemingen en ondernemingsvormen te belasten.14 Naast
de eenmans-bv en de beursgenoteerde vennootschap, worden ook overheidsbedrij-
ven, stichtingen, verenigingen en andere lichamen in deze heffing betrokken. Door
dit brede palet van ondernerningsvormen blijkt het moeilijk om met 66n middel bij
al deze subjecten de beoogde doelen te bereiken. Een veel gehoorde kritiek op de re-
gels binnen de vennootschapsbelasting is dat deze vooral gericht zijn op het grote
multinationale bedrijfsleven.15 Faciliteiten en antimisbruikregels worden op de mui-
tinationals afgestemd. De kleine nv of bv krijgt echter direct of indirect ook met deze
regels te maken. in de discussie rondom de Nota 'Werken aan winst' is het MKB weI
vergeleken met een'sitting duck'.16 Daarmee werd dan gedoeld op het feit dat alleen
die bedrijven die fysiek aan het Nederlandse territoir zijn gebonden de budgetneu-
trale oplossingen van de nieuwe wet zullen gaan dragen. Veelal is de MKB-onderne-

11.    Zie in deze zin Essers 1992 (1), pagina 29. Zie verder § 6.1.
12. Daarvoor kende Nederland met de Wet DTB 1917 een klassieke uitdelingsbelasting. Opvallend is

het feit dat in voormalig Nederlands Indie daarentegen sinds 1878 wei een zel fstandige belasting
naar de winst van lichamen werd geheven. Zie nader Logemann, pagina 7.

13.   Verburg 1984, pagina 2.
14. Zie bijvoorbeeld Meeles 1983, pagina 35.
15.    Illustratief voor die houding is de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 15ad Wet Vpb 1969

(oud). Op initiarief van Kamerlid De Vries is het inmiddels afgeschafte vierde lid in de bepaling
opgenomen om te voorkomen dat de renteaftrekbeperkingen reele bedrijfsoverdrachten in het
MKB zouden belemmeren.

16. Zie bijvoorbeeld Heithuis 2005 (1). pagina 771.
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mer gebonden aan zijn afzetmarkt, terwijl de grote onderneming eenvoudiger de
productie of het management kan verplaatsen. Ook hier zijn de belangen van de be-
lastingsubjecten binnen dezelfde heffing in ieder geval verschillend en naar ver-
wachting zelfs contrair.17

Het gebrek aan een eenduidig motief voor de heffing, in combinatie met het ontbre-
ken van een helder heffingssysteem wordt dus nog eens versterkt door de diversiteit
van subjecten die onder de vennootschapsbelasting vallen.18 Het gevolg van deze

factoren is dat de Wet Vpb 1969 een zeer fragmentarische heffingswet is. ledere af-
zonderlijke regeling binnen de vennootschapsbelasting staat op zich en wordt vanuit
een zeer specifiek belang geregeerd. Op het moment dat de wetgever een samen-
hang tussen bepalingen wenst aan te brengen, moet dat uitdrukkelijk worden vast-
gelegd en bevestigd want een systematisch coherente uitwerking kan niet op voor-
hand worden aangenomen. ledere bepaling creeert daarmee eigen normen, die in-
houdelijk dan ook vanuit dat specifieke kader moeten worden uitgelegd. Voor het
begrip beleggen houdt deze constatering in dat de inhoud van het begrip per rege-
ling moet worden bekeken. Het ligt daarbij in de rede dat voor de inhoud van het be-
leggingsbegrip nauw zal moeten worden aangesloten bij doel en strekking van de
desbetreffende norm.19 Daar waar de wetgever in de inkomstenbelasting nog kon
refereren aan een maatschappelijke perceptie van'actieve' en'passieve' inkomsten is
dat bezien vanuit het geschetste kader voor de vennootschapsbelasting een onbe-
gonnen wuze van redeneren.

Met name wanneer lichamen typische concernactiviteiten verrichten, wordt iedere
kwalificatie moeilijk met behulp van het criterium 'normaal vermogensbeheer'. Zo-
wei de rechterlijke als de uitvoerende macht hebben het normale vermogensbeheer
echter op een zodanige manier proberen uit te leggen dat deze invulling van het be-
leggingsbegrip ook bij lichamen kon worden gebruikt. Dat daarbij regelmatig de
grenzen van de logica zijn bereikt. zal nauwelijks verbazen.20 Het meest roemrucht
is in dit verband het arrest Hoge Raad 7 november 1973, BNB 1974/2 geweest. In dat
arrest legde de rechter de beleggingsnorm te nauw uit en dreigde daarmee de Ne-
derlandse economie ernstige schade toe te brengen. Het ministerie van Financian
corrigeerde deze uitleg onder grote politieke druk snel, waardoor de situatie ont-
stond waarin de wetgever het onderscheid tussen beleggen en deelnemen groten-
deels overlietaan de uitvoeringspraktijk. Door het coulante beleid van het ministerie

17. Grotenhuis wijst daarbijin her kader van de introductie van de Nota Werken aan winst' op de
verschillende belangen die door bijvoorbeeld VNO-NCW en MKB-Nederland worden vertegen-
woordigd. Zie Grotenhuis 2005, pagina 664-665.

18,    Dan laatik het feitdatde subjectieve belastingplicht in de Wet Vpb 1969 met name ten opzichte
van personenvennootschappen zwak is afgebakend nog maar rusten. Zie daarover nader Van

Kempen 1999.
19. Zie anders A-G Van Ballegooijen in zijn conclusie van 3 februari 2005 nr. 41.071 alwaarhij het be-

grip normaal vermogensbeheerconform de regels in de Besluit Vpb 1942. Wet IB 1964 en de Wet
Vpb 1969 uitlegt.

20. Zie vooreen overzkht van de tot 1 januari 2007 relevante jurisprudentie en beleidsbesluiten Mar-
tens 2003.
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bleef het systeem ondanks het gebrekkige begrippenapparaat functioneren.21  Deze
coulance wordt echter terzijde geschoven op het moment dat de wetgever door mid-
del van het beleggingsbegrip ongewenste gedragingen van de belastingplichtigen
wilde gaan beinvioeden. 'Beleggen' is daarom in de vennootschapsbelasting niet
overal gelijk aan 'beleggen'. Het meest subtiel zijn weI de verschillen tussen het be-
leggingsbegrip voor artikel 28 Wet Vpb 1969 en de antimisbruikbepalingen van arti-
kel 13a Wet Vpb 1969 en de artikelen 4.13 en 4.14 Wet IB 2001.

Dat het beleggingsbegrip centraal staat in de regeling voor de fiscale of vrijgestelde
beleggingsinstellingen ligt voor de hand. Voor deze wettelijke kwalificatie is het ver-
richten van beleggingactiviteiten zelfs een conditio sine qua non. Toegang tot beide
faciliteiten is beperkt tot beleggende lichamen. Deze beleggingsnorm is van oudsher
gebaseerd op het beleggingsbegrip in de inkomstenbelasting. De recente ontwikke-
lingen laten duidelijk zien dat de bijzondere regimes voor beleggingsinstellingen be-
doeld zijn om de Nederlandse kapitaalmarkt te ondersteunen en te versterken. In dat
kader is het ook logisch dat de wetgever maatregelen heeft getroffen om te voor-
komen dat beleggingsvermogens eenvoudig naar laagbelaste jurisdicties kunnen
worden overgebracht. Ter ondersteuning van de fiscale beleggingsfaciliteit heeft de
wetgever zowel de inkomsten- als vennootschapsbelasting antimisbruikregelingen
opgenomen.

Overziet men de beleggingsbegrippen in de inkomstenbelasting, de deelnemings-
vrijstelling en de beleggingsfaciliteiten dan moet men tot de conclusie komen dat er
op zijn minst sprake is van een gedifferentieerd beeld. leder beleggingsbegrip heeft
een eigen. normspecifieke invulling gekregen. Naar mijn mening benadrukt de wet-
gever deze verschillen bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving te weinig.
Veelal wordt het beleggingsbegrip gepresenteerd als een afgeleide van het normale
vermogensbeheer in de inkomstenbelasting,22 of zoals in de vennootschapsbelas-
ting vaak gebeurt, verwijst de wetgever bij de invulling van een nieuwe bepaling
naar een andere norm in de vennootschapsbelasting. Ondanks de specifieke ratio
van de in te voeren bepaling, verwijst de wetgever naar een algemeen beeld van een
beleggend of passief lichaam. terwijl hij een veel specifiekere norm introduceert. 23

In een dergelijke'verwijzingscultuur' is de inhoud van het beleggingsbegrip in de re-
gel lastig vast te stellen. De recente Kamerbehandeling van het wetsvoorstel'Werken
aan winst' laat een duidelijk voorbeeld zien van deze benadering. Bij de invulling van
het begrip laagbelaste beleggingsdochter is in de wettekst eenduidig een zuivere ac-
tivatoets geformuleerd. Bestaat de deelneming voor minimaal 50% uit vrije beleggin-
gen, dan kwalificeert het belang als een beleggingsdochter. Bij de beantwoording
van de vraag welke vermogensbestanddelen als belegging moeten worden aange-
merkt, wordt gekeken naar de functie die deze vermogensbestanddelen binnen de

21.    Zie over de inhoud en ontwikkelingen op het gebied van het Nederlandse beleid met betrekking
tot ATR's Kruidenier 1999, pagina 512-516. Rijkele Betten 1999, pagina 355 en Meussen en Velt-
huizen 2002, pagina 6.

22.    Zoals bij artikel 28 Wet Vpb 1969. Zie § 4.3.
23.   Artikel 20, vierde t/m zesde lid, Wet Vpb 1969.
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deelneming vervullen. Naar aanleiding van vragen in de Eerste Kamer heeft de mi-
nister deze toets nader uitgewerkt. Volgens de minister is deze activatoets een mate-
rifle toets die alleen relevant is in het geval de deelneming een materiele onderne-
ming drijft.24 Passieve lichamen kunnen volgens de minister dus alleen maar beleg-

gingsvermogen bezitten. Voor de beantwoording van de vraag wanneer een deelne-
ming een onderneming drijft, verwijst de minister naar de ervaringen zoals die zijn
opgedaan met het arrest van 7 november 1973. BNB 1974/2.25 Met deze verwijzing
lijkt de bewindsman bij de uitleg van de nieuwe regeling aan te willen sluiten bij de
tussenhoudsterproblematiek zoals die bestond bij de niet-ter-beleggingseis van arti-
kel 13, tweede lid. Wet Vpb1969 (oud).26 Hoe deze norm in de praktijk moet worden
toegepast, is nog onduidelijk. Maar niet alleen de materitle invulling van het beleg-
gingsbegrip biedt in dit kader de nodige aanknopingspunten voor discussie. Ook de

vraag in hoeverre het antwoord van de minister als uiting van de wil van de wetgever
kan worden opgevat, is nog onbeantwoord. De Eerste Kamer heeft zich over dit stuk
verder niet meer uitgelaten. Ten tijde van dit schriftelijke antwoord was het wets-
voorstel namelijk reeds door de Staten-Generaal aanvaard. Op dit moment lijken
deze schriftelijke antwoorden dus niet meer dan de uitleg die de medewetgever aan
de activatoets heeft willen geven. Duidelijk is in ieder geval dat door de keuze om be-
grippen open vorm te geven de wetgever welbewust een vaagheid heeft gecreeerd

die uiteindelijk door de rechter zal moeten worden opgelost.27

8.3 Evaluatie van het beleggingsbegrip

Om antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag in hoeverre worden de diverse
normen in de directe belastingen in Nederland effectiefajgebakend door middel van het

beleggingsbegrip, is in de inleiding een toetsingskader geformuleerd. Aan de hand
van dat toetsingkader heb ik in de voorgaande hoofdstukken het beleggingsbegrip in
de directe belastingen onderzocht. Het geformuleerde toetsingskader heeft twee
kanten. Ten eerste is onderzochtof deafbakeningdoor middel van het beleggingsbe-
grip weI nodig is. Daarbij is getoetst of de regeling binnen het kaders van het belas-

tingsysteem past en of deze uitvoerbaar en controleerbaar is. In de tweede plaats
zijn de regelingen aan de hand van algemene rechtsbeginselen beoordeeld. Aan de
hand van deze toetsen is vervolgens beoordeeld ofde wetgever in de desbetreffende
regeling een werkbare afbakening tot stand heeft gebracht.

Uit dit onderzoek blijkt dat de wetgever er maar op 66n plaats in is geslaagd om door
middel van het beleggingsbegrip een niet arbitraire afbakening vorm te geven. De re-

24.    Kamerstukken / 2006-2007,30 572, F, pagina 3.
25.   De resolutie BNB 1975/11 wenst hij echter niet bij de beoordeling re betrekken aangezien deze

resolutie ziet op de niet ter beleggingseis in het afgeschafte 13, tweede lid. Wet Vpb 1969 (oud).
26. Dit lijkt op een standpuntwijziging ten opzichte van de behandeling in de Tweede Kamer. Zie Ka-

merstukken U 2005-2006.30 572, nr. 10, pagina 7 en Kamerstukken 11 2006-2007,30 572. nr. 13,

pagina 43 (r.k.).
27. Naar aanleiding van her oorspronkelijke wetsvoorstel is de houding van het ministerie in de lite-

ratuur weI omschreven als 'the story of Dr. Jekyll and Mr. Hyde'. Zie Elsweier 2006. Zie voor de

schriftelijke antwoorden van de minister Kamerstukken 1 2006-2007,30 572. F, pagina 3.
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geling waar het beleggingsbegrip effectief is gebruikt, is artikel 3.30a Wet IB 2001.
Op grond van deze bepaling wordt de afschrijvingsgrondslag van onroerende zaken
beperkt tot de bodemwaarde. Panden die de ondernemer in zijn onderneming ge-
bruikt, kunnen tot op 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Voor panden
die hoofdzakelijk bestemd zijn om aan derden ter beschikking te worden gesteld. is
de afschrijvingsmogelijkheid beperkt tot 100% van de WOZ-waarde. De wetgever ge-
bruikt in deze bepaling het begrip beleggingspanden enkel als een synoniem voor
panden die hoofdzakelijk direct, of indirect bestemd zijn om aan derden ter beschik-
king te worden gesteld. Opvallend is dat juist doordat de wetgever bij de invulling
van dit beleggingsbegrip niet teruggrijpt op het algemene beeld van 'een belegging',
het gewenste onderscheid effectief kan worden gemaakt.

Bij alle andere regelingen verwijst de wetgever al dan niet expliciet, juist wei naar de
maatschappelijke opvattingen rondom het beleggingsbegrip.

Het meestduidelijkgebeurt dat in de inkomstenbelasting waar het beleggingsbegrip
een belangrijke rol speelt bij de albakening van de verschillende inkomenscategorie-
en. Bij alle vormen van inkomen waarbij de productiefactoren arbeid en kapitaal in
enigerlei vorm samen worden gebracht, moet worden bepaald of het inkomen aan
66n van de samenstellende delen dient te worden toegerekend, of dat er een autono-
me inkomenscategorie is ontstaan waarbij arbeid en kapitaal onlosmakelijk zijn ver-
bonden.28 In de inkomstenbelasting staat deze laatste inkomenscategorie. winst uit
onderneming, centraal. De afbakening in de inkomstenbelasting geschiedt primair
aan de hand van het normale vermogensbeheer. Aangezien dit begrip louter materi-
eel wordt ingevuld, is het logisch dat invulling van wat onder normaal vermogensbe-
heer moet worden verstaan per geval verschilt. Vanuit het gelijkheidsbeginsel be-
zien, is een dergelijke case-by-case benadering wenselijk aangezien bij het bepalen
van de fiscale gevolgen optimaal rekening kan worden gehouden met de specifieke
omstandigheden van het individuele geval. Betrekt men echter de rechtszekerheid
en de uitvoerbaarheid bij de beoordeling van deze manier van afbakenen. dan blijkt
dat deze casuistische benadering van de afbakening van de vermogenssfeer ook
minder wenselijke elementen heeft. Dit is duidelijk te illustreren aan de hand van
een belastingplichtige die vastgoed exploiteert. Stel dat deze belastingplichtige 66n
of enkele panden verhuurt. In dat geval zullen de opbrengsten in box 3 worden be-
last. Ditzelfde zal gelden als de belastingplichtige een dergelijk pand vervreemdt.
Ook de gerealiseerde boekwinst zal tot vermogenssfeer blijven behoren. Stel dat de
beleggingsportefeuille van de belastingplichtige gestaag groeit en dat hij steeds
meer panden gaat exploiteren en vervreemden. Op een gegeven moment zal deze
belastingplichtige niet meer beleggen. De opbrengst wordt dan in meer of minder
mate verklaard doorde arbeidsinzet van de belastingplichtige. Aangezien nietalleen
de hoeveelheid arbeid voor deze kwalificatie van belang is, kan zelfs een relatief ge-
ringe arbeidsinzet soms leiden tot belastingheffing in box 1. Wanneer deze grens in

28.    Zie voor een opvallend gelijke wijze van redeneren het HvJ EG 3 oktober 2006. C-452/04 (Fidium
Finanz)alwaar het hof zich heeft uitgelaten overde samenloop tussen artikel 43 en 48 van het EG-
Verdrag.
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casu wordt overschreden, kan alleen maar worden bepaald aan de hand van alle re-
levante omstandigheden van dat concrete geval. Dat een norm die zo open is vorm-
gegeven moeilijk toe te passen en te handhaven is, is duidelijk.

Uit het onderzoek in hoofdstuk 2 naarde inhoud en functie van het beleggingsbegrip
in de inkomstenbelasting is naar voren gekomen datde wetgever op enkete plaatsen
heeft ingegrepen in de grotendeels door de rechter vormgegeven afbakening van de

vermogenssfeer. Zowel bij medegerechtigden tot het ondernemingsvermogen. ter-
beschikkingstellers en aanmerkelijkbelanghouders heeft de wetgever bewust willen
afwijken van de bestaande scheidslijnen tussen de winst- en de vermogenssfeer. De
wetgever heeft met deze wettelijke ingrepen duidelijk willen maken dat deze belas-

tingplichtigen zich niet (meer) met beleggen bezighouden. Deze belastingplichtigen
hebben door de wijze waarop zij kapitaal aan ondernemers ter beschikking stellen
een zodanige band met de ondernemingssfeer, dat de opbrengsten uit dit kapitaal
niet meer in de vermogenssfeer dient te worden betrokken.

Ten aanzien van de aanmerkelijkbelanghouder heeft de wetgever de grens ten op-
zichte van de vermogenssfeer kwantitatief ingevuld. Deze wijze van afbakenen heeft
bijvoorbeeld tot gevolg dat als een natuurlijke persoon alle aandelen houdt van een
zuivere beleggingsvennootschap hij op grond van een wettelijke bepaling niet ge-
acht wordt te beleggen.29

Ook bij de medegerechtigden tot het ondernemingsvermogen is de afl)akening
ten opzichte van vermogenssfeer weinig dogmatisch vormgegeven. in het oorspron-
kelijke voorstel van de Wet IB 2001 wilde de wetgever de medegerechtigden name-
lijk eerst in box 3 onderbrengen. De uiteindelijke keuze voor box 1 is vooral te ver-
klaren vanuit uitvoeringstechnische en budgettaire overwegingen. Dat de wetgever
de kwalificatie als medegerechtigde tot het ondernemingsvermogen vooral functio-
neel ziet. valt ook af te leiden uit de afl)akening tussen een medegerechtigdheid die
in box 1 wordt belast en het ter beschikking stellen van durfkapitaal dat in box 3 is
ondergebracht. Economisch gezien liggen beide vormen van kapitaalverstrekking zo
dicht bij elkaar dat de wetgever het onderscheid ook hier louter kwantitatief heeft
weten in te vullen. Kapitaalverstrekkingen die qua omvang onder het wettelijke
maximum blijven, worden als durfkapitaal aangemerkt en in box 3 belast. terwijl
eventuele excedenten als box 1-vermogen worden gekwalificeerd.

Ook in de terbeschikkingstellingsregelingen zitten dergelijke arbitraire elemen-
ten. De inbreuk op de invulling van de vermogenssfeer is bij deze regeling alleen op
grond van antimisbruikoverwegingen te verklaren. De wetgever heeft met deze re-
gelingen misbruik van het boxenstelsel willen tegengaan. Het probleem bij deze re-
gels ligt met name in het feit dat de wetgever aan de ene kant niet alle vormen van
arbitrage als misbruik heeft willen kwalificeren en aan de andere kant handelingen
die geen arbitrage tot gevolg hebben wei onder de reikwijdte van de terbeschikking-

29. Maatschappelijk gezien zal dit echter wei als beleggen worden ervaren. In de literatuur wordt in
dat kader gesproken van een regeling die 'under-inclusive' is, waarmee wordt bedoeld dat de
wetgeving te beperkt is geformuleerd waardoor niet alle beoogde gevallen juist zijn gekwalifi-
ceerd en daardoor een strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel optreedt. Zie nader Tussman en
Ten Broek 1949. pagina 348 en Gribnau 2004, pagina 165-166.
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stellingsregelingen heeft gebracht. Hierdoor ontstaan dus zowel fricties ten aanzien
van de gelijke behandeling van gelijke gevallen, als ten aanzien van de proportiona-
liteit van de regeling.3o Het moge duidelijk zijn dat waar de wetgever in de inkom-
stenbelasting heeft gegrepen in het krachtenveld tussen winst- en vermogenssfeer.
dit het onderscheid alleen nog maar willekeuriger heeft gemaakt. Budgettaire en in-
strumentalistische overwegingen hebben bij de totstandkoming van deze wettelijke
bepalingen blijkbaar zwaarder gewogen dan het streven naar een coherent belas-
tingsysteem.

Maar niet alleen in de inkomstenbelasting hecht de wetgever belang aan het feit of
activiteiten in de winst- of de vermogenssfeer worden verricht. Ook bij lichamen is
dit onderscheid terug te vinden. Zo is dit onderscheid van belang bij de bepaling van
de beperkte belastingplicht in de vennootschapsbelasting.31 Uit de analyse van deze
regelingen (in hoofdstuk 6) is gebleken dat het beleggingsbegrip ook hier de norm
niet effectief invult of afbakent.

Dit is het directe gevolg van de wijze waarop de beperkte binnenlandse belasting-
plicht in de vennootschapsbelasting is vormgegeven. De wetgever heeft met deze re-
geling willen bereiken dat stichtingen, verenigingen en overheidslichamen alleen
worden belast op het moment dat zij winstinkomen genereren. Daarbij is niet geko-
zen voor een objectvrijstelling, maar zijn in artikel 2 Wet Vpb 1969 diverse gedeelte-
lijke subjectieve vrijstellingen opgenomen. Hierdoor is bij deze lichamen een belaste
en onbelaste sfeer ontstaan. De afl,akening van beide sferen is bij geen van de rege-
lingen consequent ingevuld. Voor overheidslichamen heeft dat bijvoorbeeld tot ge-
volg dat zij beleggingsopbrengsten onbelast kunnen genieten. aangezien deze beleg-
gingsactiviteiten meestal niet als het drijven van een onderneming kunnen worden
uitgelegd. Deze bijzondere behandeling valt niet door hun rechtsvorm, noch door
hun publieke of maatschappelijke functie te verklaren. Dat stichtingen, verenigingen
en overheidslichamen anders worden behandeld dan andere lichamen (zoals bv's en
nv's) die deelnemen aan het economische ruilverkeer valt daarom niet te rechtvaar-
digen.

Ondanks het feit dat op de invulling van de beperkte belastingplicht van stichtingen
en verenigingen zowel theoretisch als praktisch qua invulling de nodige kritiek be-
staat. heeft de wetgever deze gemankeerde afl)akening van de ondernemingssfeer
onverkort overgenomen in de Successiewet 1956. Bij de bedrijfsopvolgingsfaciliteit
heeft de wetgever willen bereiken dat ondernemingsvermogen gefacilieerd kan
worden overgedragen. Om te voorkomen dat de etiketteringsnorm van artikel 2, vijf-
de lid. Wet Vpb 1969 bij lichamen tot gevolg zou hebben dat ook beleggingsvermo-
gen gefacilieerd zou kunnen worden verkregen, heeft de wetgever aansluiting ge-
zocht bij het materiele ondernemingsbegrip zoals dat voor stichtingen en verenigin-
gen geldt. In § 6.3.4 zijn de problemen beschreven die deze verwijzing met zich
brengt. Vooral de vraag of houdster- wei van beleggingsactiviteiten verschillen, blijkt
in de praktijk bij deze op de IB gebaseerde norm lastig te beantwoorden. De wetge-

30.    Zie in meer algemene zin § 1.3 en Tussman en Ten Broek 1949. pagina 352-353.
31.   En daarvan direct afgeleid ook in de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 1956.
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ver heeft daarom deze norm nader uitgelegd en heeft daarbij als uitgangspunt geko-
zen dat een holding een onderneming drijft als deze zich actief bemoeit met het be-
leid van de werkmaatschappijen.32 Buiten het feit dat ook deze norm lastig uitvoer-
baar is, komt de doelstelling van de regeling maar deels in de norm tot uiting. Daar
waar de wetgever heeft willen voorkomen dat de heffing van schenkings- of succes-
sierecht de continueteit van een materiXle onderneming be'invloedt,33 faciliteert de
wet daarom alleen de verkrijging van ondernemingsvermogen. Naar mijn mening
kan men de vraag of de continu'iteit van de ondernemingshandeling is gewaarborgd
echter niet direct afleiden uit het karakter van het in het geding zijnde vermogen.

Een vergelijkbare mismatch tussen doelstelling en formulering van de regeling is te
vinden bij de herinvesteringsreserve. Op grond van artikel 3.54, zesde lid, onderdeel
a, Wet IB 2001 is het niet toegestaan om een herinvesteringsreserve te vormen voor
vermogensrechten die ter belegging worden aangehouden. Doel van de herinveste-
ringsreserve is om investeringen in vaste activa te stimuleren. De uitzondering voor
beleggingsobjecten is in de wet opgenomen om te voorkomen dat beleggingsinstel-
lingen gebruik zouden kunnen maken van deze faciliteit. Het misbruik dat de wetge-
ver door deze regeling beoogde te bestrijden, kan zich echter als gevolg van de juris-
prudentie niet voordoen. Beleggingen behoren bij beleggingsinstellingen volgens de
Hoge Raad namelijk niet tot de vaste activa en vallen derhalve buiten de reikwijdte
van deze faciliteit.34 De regeling van artikel 3.54. zesde lid. onderdeel a. Wet IB 2001
beperkt nu dus ondernemers bij de vervanging van vermogensrechten in situaties
waarbij de wetgever oorspronkelijk geen beperking heeft aan willen brengen. Het
gevolg van deze bepaling is dat boekwinsten op aandelenbeleggingen niet kunnen
worden gereserveerd, terwijl boekwinsten op bijvoorbeeld vastgoedbeleggingen
niet direct hoeven te worden gerealiseerd. Dat de wetgever dit gevolg bij de intro-
ductie van de beleggingstoets in de herinvesteringsreserve niet heeft nagestreeM. is
duidelijk. De vraag is nu vooral in hoeverre hij deze situatie wil laten voortbestaan.

Dezelfde vraag kan worden gesteld bij de beperking van de diverse consolidatiebe-
palingen door middel van het beleggingsbegrip. De vraag of een lichaam een materi-
ele onderneming drijft ofjuist passief is, bepaalt in belangrijke mate of gebruik kan
worden gemaakt van de deelnemingsvrijstelling, de fusieregelingen of het fiscale

eenheidsregime (zie hoofdstuk 7). De wetgever heeft door het afbakenen van deze
faciliteiten primair willen voorkomen dat het vermogen van kasgeldvennootschap-
pen in concernverband kan worden overgeheveld. Om dat doel te bereiken, wordt de
consolidatie van de kasgeldvennootschap in al deze bepalingen als misbruik gekwa-
lificeerd. Waar het misbruik in deze gevallen uit bestaat, is echter niet duidelijk.
Sinds de wijziging van het aanmerkelijkbelangregime in 1997 is belastingarbitrage
door middel van kasgeldvennootschappen uitgesloten. Hierdoor is de bestaansgrond
van de antimisbruikbepalingen in de deelnemingsvrijstelling, de fusieregelingen en

32. Zie artikel 7a, tweede lid. Uitvoeringsregeling Successiewet 1956.
33. Zie Kamerstukken H 1997-1998.25688. nr. 3. pagina 20-21.

34. Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 28 december 1951, B 9129, Hoge Raad 1 november 1989, BNB 1990/
62 en Hoge Raad 7 februari 2003. BNB 2003/173.
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het fiscale eenheidsregime komen te vervallen. Daarnaast is ook de formulering van
het veronderstelde misbruik aan kritiek onderhevig. De wetgever gaat in de consoli-
datiebepalingen uit van de vooronderstelling dat het voegen van het vermogen van
een kasgeldvennootschap per definitie strijdig is metdoel en strekking van de wet.35

Uit de rechtspraak blijkt echter dat de rechter een genuanceerdere invulling van het
misbruikconcept voor staat.36

Ook bij andere regelingen waar het beleggingsbegrip een belangrijke rol speelt. is het
de vraag of de vormgeving van de regeling een rechterlijke toets zou doorstaan. Zo
lijkt artikel 20, vierde lid t/m zesde lid Wet Vpb 1969 als gevolg te hebben dat de
wetgever het voordeel dat houdsterlichamen als resultaat van het Bosal-arrest37

hebben. feitelijk weer terugneemt. In de literatuur wordt daarom aangenomen dat
deze regeling mogelijk in strijd is met het EG-recht.38

Dit is overigens niet de enige kritiek op deze reparatiewetgeving. Want juist het
feit dat de reparatie verder gaat dan alleen de verliesverrekening bij houdsterven-
nootschappen, maakt de invulling van deze regeling weinig consequent. Op grond
van artikel 20. vierde lid t/m zesde lid Wet Vpb 1969 zijn ook de verliesverrekenings-
mogelijkheden van financieringsmaatschappijen beperkt, terwijl het Bosal-arrest
voor hen geen directe gevolgen heeft gehad. Bovendien speelt bij deze regeling we-
derom de vraag naar de inhoud van de begrippen een belangrijke rol. Want ook bij
deze bepaling heeft de wetgever de invulling van de begrippen holding- en financie-
ringsmaatschappij overgelaten aan de praktijk.

Maar niet alleen bij de afbakening van de ondernemingssfeer ten opzichte van de
vermogenssfeer is het beleggingsbegrip geen effectief wetgevend middel gebleken.
Ook bij diverse faciliteiten bestaat grote onduidelijkheid over de inhoud van het be-
leggingsbegrip. Het meest in het oog springend is daarbij de discussie rondom het
beleggingsbegrip bij de faciliteiten voor beleggingsinstellingen. Tot op heden verge-
lijkt de wetgever de beleggingsactiviteiten van beleggingsinstellingen met de activi-
teiten van een particuliere belegger. Een gefacilieerde beleggingsinstelling mag al-
leen die activiteiten verrichten die bij een particuliere belegger als normaal vermo-
gensbeheer kunnen gelden. Deze norm wordt in de praktijk als te beperkt en on-
werkbaar ervaren. Om tegemoet te komen aan de wensen van de beleggingsinstel-
lingen heeft de wetgever het beleggingsbegrip opgerekt. Fiscale beleggingsinstellin-

35. Gribnau beschrijft het gegeven dat antimisbruikbepalingen regelmatig te ruim worden geformu-
leerd. De auteur spreekt in dat kader van een 'bewuste over-inclusiviteit'. Zie Gribnau 2004. pa-
gina 165.

36.    Zie voor voorbeelden van deze genuanceerdere invulling van her begrip misbruik o.a. HofAmster-
dam 31 maart 2004, V-N 2004/57.9 en HvJ EG 12 september 2006, C-196/04(Cadbury Schweppes).

HVJ EG 14 december 2000, zaak C-110/99 (Ems/and-SNirke) en de zaken van 21 februari 2006,
C-255/02 (Halifar) C-419102 (BUPA Hospitals) en C-223/03 (University ofHudderslield). Zie verder
§ 5.5.

37.    HvJ EG 18 september 2003, C-168/01 (Bosa/ Holding bv).
38. Zie daarover nader Maatougen De Boer 2004. pagina 106-107. en Pancham en Kampschoer 2003,

pagina 1935. De staatssecretaris is echter een andere mening toegedaan, getuige Kamerstukken H
2003-2004,29 210, nr. 34, pagina 6.
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gen kunnen als gevolg van deze veranderingen participeren in belaste vastgoed-
dochters. Dat de wetgever daarmee de grenzen van het beleggingsbegrip heeft wil-
len verleggen is duidelijk, maar in hoeverre hij daarmee ook de samenhang met het
normale vermogensbeheer in de inkomstenbelasting heeft losgelaten is onduidelijk.
Vast staat weI dat afbakeningsproblematiek veel complexer is geworden. Ondanks
het feit dat artikel 4.14 Wet IB 2001 en artikel 13a Wet Vpb 1969 systematisch nauw
verbonden zijn met de beleggingsfaciliteiten in de vennootschapsbelasting, heeft de
discussie met betrekking tot artikel 28 Wet Vpb 1969 geen directe gevolgen voor de

invulling van deze bepalingen. De niet te verklaren verschillen tussen deze regelin-
gen zoals deze in hoofdstuk 5 zijn beschreven, blijven dus ongewijzigd en ongemoti-
veerd voortbestaan. Hierdoor maakt het bijvoorbeeld uit of een belang in een laag-
belaste beleggingsdochter middellijk of onmiddellijk door een aanmerkelijkbelang-
houder of door een lichaam worden gehouden. Worden de aandelen direct door de
natuurlijke persoon gehouden dan worden de reguliere inkomsten op grond van ar-
tikel 4.14 Wet IB 2001 forfaitair verhoogd. Worden de aandelen door een lichaam ge-
houden de waarde van de laagbelaste deelneming ex artikel 13a Wet Vpb 1969 jaar-
lijks op de balans van de Nederlandse houdster tot uitdrukking komt.

Tot slot blijkt dat de wetgever ook in artikel 5.8 Wet IB 2001 er niet in is geslaagd
om een effectieve afbakening te formuleren door middel van het beleggingsbegrip.
Het doel van deze bepaling is om het particuliere kunstbezit buiten box 3 te houden.
Daartoe maakt de wetgever in artikel 5.8 Wet IB een onderscheid tussen het hoofd-
zakelijk aanhouden van kunst met een beleggingsoogmerk en normaal kunstbezit.
Alleenalsde fiscus aan kan tonen dat de belastingplichtige zijn kunst hoofdzakelilk in
bezit heeft om daarmee te beleggen, wordt deze kunst in box 3 betrokken. In alle an-
dere gevallen is kunstbezit vrijgesteld van belastingheffing. De gekozen opzet van dit
artikel impliceert dat het mogelijk zou zijn om een objectiveerbaar onderscheid tus-
sen beide vormen van kunstbezit aan te brengen. Aangezien de vrijstelling in de hui-
dige vorm afhangt van het oogmerk van de belastingplichtige, is er slechts een virtu-
ele heffingsmogelijkheid in het leven geroepen die praktisch nauwelijks is uit te voe-
ren.

Overziet men deze analyse van het beleggingsbegrip dan lijkt het alsof de wetgever
slechts in uitzonderingsgevallen zijn doel bereikt als hij een norm invult of afbakent
door middel van het beleggingsbegrip. Niets is echter is echter minder waar. Alleen
in die gevallen waar door middel van het beleggingsbegrip de wil van de wetgever zo
onzuiver wordt weergegeven dat er met deze norm feitelijk iets anders wordt be-
reikt dan oorspronkelijk is beoogd, werkt het beleggingsbegrip helemaal niet. In het
overgrote deel van de gevallen zal de wetgever door middel van het beleggingsbe-
grip echter wei zijn doel bereiken. Problematisch zijn die situaties gebleken waar ar-
beid en kapitaal zodanig worden samengevoegd dat geen van beide productiefacto-
ren domineert. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan de groeiende vastgoedpor-
tefeuille van een natuurlijke persoon, of aan de activiteiten van een tussenhoudster.
Omdat een wetgever maatschappelijk niet mag streven naar wetgeving die slechts in
het overgrote deel van de gevallen werkt. zal het huidige systeem op sommige plaat-
sen moeten worden aangepast. In paragraaf 8.4 heb ik mijn aanbevelingen die uit het
onderzoek voort zijn gekomen. samengevoegd.
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8.4 Aanbevelingen

Uit het bovenstaande is naar voren gekomen dat door middel van het beleggingsbe-
grip slechts in 66n regeling een sluitende invulling of afbakening van een norm tot
stand is gebracht. In alle andere regelingen zijn manco's geconstateerd. Het ligt daar-
om in de rede om in eerste instantie te kijken in welke regelingen het beleggingsbe-
grip niet strikt noodzakelijk is om het doel van de wetgever te bereiken.

8.4.1 Regelingen die kunnen komen te vervallen

Neemt men de noodzaak om het beleggingsbegrip in een norm te gebruiken als uit-
gangspunt van het onderzoek dan kan naar mijn mening de bestaande boxeninde-
ling in de inkomstenbelasting komen te vervallen. In de Wet IB 2001 heeft de wetge-

ver gekozen voor een systeem waarin de verschillende vormen van inkomen ver-
schillend worden geacht bij te dragen aan de draagkracht van het individu. Hierdoor
wordt niet iedere euro inkomen even zwaar te belast. Dit heeft de wetgever uitge-
werkt in het boxenstelsel. Hierdoor moet iedere vorm van inkomen in het boxen-
systeem worden ingepast en derhalve worden gekwalificeerd. Indien de wetgever
zou hebben gekozen voor een zuivere toepassing van het S-H-S-mode'39 ofeen viak-
tax40 dan zou deze afweging achterwege kunnen blijven. Zou men het inkomen bij-
voorbeeld volgens de vermogenswinst- of vermogensaanwasmethode bepalen, dan
is iedere vorm van vermogenstoename in beginsel belastbaar. Een onderscheid tus-
sen de verschillende vormen van inkomen is dan niet meer noodzakelijk en kan er
een kwalificatieneutrale inkomstenbelasting worden ingevoerd. Ondanks dat de
theoretische superioriteit van het S-H-S-model algemeen is aanvaard.41 is de intro-
ductie van een inkomstenbelasting die op dit model is gebaseerd als gevolg van de
politieke weerstand de komende jaren nog niet te verwachten.

Dezelfde verwachting kan men uitspreken voor de suggestie om het onderscheid
tussen binnentands en buitenlands belastingplichtigen te laten vervallen. Zou Ne-
derland namelijk kiezen voor de zuivere toepassing van het territorialiteitsbeginsel,
dan is het formuleren van een beperkte belastingplicht voor in het buitenland woon-
achtige personen of lichamen niet langer noodzakelijk. Hierdoor zouden de proble-
men met betrekking tot artikel 17a Wet Vpb 1969 verdwijnen. Echter gezien de do-
minante plaats die het woonplaatsbeginsel van oudsher in het Nederlandse belas-
tingrecht inneemt. is ook deze systeemwijziging niet direct te verwachten.

39. Het zogenoemde Schanz-Haig-Simons-model waarop onder andere de vermogenswinst- en de

vermogensaanwasbelasting zijn gebaseerd.
40.    Zoals in § 2.6. reeds aan de orde is gekomen, ga ik hierbij uit van een vlaktax die is gebaseerd op

het zogenoemde Karlsruher Entwurf zur Reform des Einkommen- und Korperschaftsteuer van
Kirchhof c.s. uit 2001/2003. Vanuit dit uitgangspunt bezien, lijkt een kwalificatieneutrale inkom-
stenbelasting haalbaar, aangezien zowel de instrumentalistische elementen uiteen dergelijke be-
lasting zijn komen te vervallen en alle inkomsten tegen hetzelfde proportionele tarie f worden
belast. De noodzaak om wettelijke classificaties te formuleren, vervalt immers bij een dergelijke
neutrale vorm van belastingheffing.

41.    Zie voor een analyse van het S-H-S-model VBW 1998.
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De wetgever zou echter zonder verdergaande systematische ingrepen het beleg-
gingsbegrip uit diverse regelingen kunnen schrappen zonder dat daardoor aforeuk
wordt gedaan aan doel en strekking van de individuele regelingen.

Zo kunnen de restanten van het antikasgeldbeleid uit de vennootschapsbelasting
worden verwijderd. Het voorraadbegrip zoals dat in artikel 15. derde lid, onderdeel f,
Wet Vpb 1969 wordt gebruikt. kan volledig komen te vervallen. Om diezelfde reden
zouden de antimisbruikclausules in de fusiebepalingen volledig richtlijnconform
moeten worden geformuleerd. Eventuele bestaande onduidelijkheden met betrek-
king tot het Europese recht zouden daarmee ook worden weggenomen.

Daarnaast zou de beperking van de herinvesteringsreserve met betrekking tot ver-
mogensrechten die ter belegging worden aangehouden, kunnen komen te vervallen.
Het in de regeling geformuleerde misbruik blijkt als gevolg van de gewezen jurispru-
dentie niet voor te kunnen komen. Met het schrappen van de beperking van artikel
3.54, zevende lid, onderdeel a Wet IB 2001 zou voor fiscale beleggingsinstellingen
het belang om een herbeleggingsreserve te vormen, (deels) komen te vervallen. Be-

leggingsinstellingen zouden als gevolg van een dergelijke wetswijziging in beginsel
gebruik kunnen maken van de herinvesteringsreserve. Om die reden kan bij een aan-
passing van artikel 3.54 Wet IB 2001 worden overwogen artikel 4 van het Besluit be-

leggingsinstellingen te laten vervallen.

Vanuit het systeem van de vennootschapsbelasting bezien zijn de beperkingen van
de verliesverrekeningsmogelijkheden die voor beleggingslichamen gelden evenmin
noodzakelijk. Deze regels zon uit zuiver budgettaire overwegingen ingevoerd. Uit ge-
lijkheidsoverwegingen is het wenselijker om de last van het Bosal-arrest over alle be-

lastingplichtigen te verdelen en niet deze nadelige gevolgen bij voorrang op holding-
en financieringslichamen af te wentelen. Bovendien zou met het schrappen van arti-
kel 20. vierde t/m zesde lid Wet Vpb 1969 de wet meer EU-proof worden. Daarnaast
is de strengere behandeling van beleggingsvennootschappen in artikel 20a Wet Vpb
1969 evenmin vanuit totaalwinstoverwegingen te rechtvaardigen en zou om die re-
den dienen komen te vervallen.

Tot slot zou ook de beleggingstoets in artikel 5.8 Wet IB 2001 kunnen worden ge-
schrapt. Als gevolg van de vormgeving van de kunstvrijstelling in box 3 is het kunst-

bezit op dit moment effectief vrijgesteld. In plaats van de onwerkbare beleggings-
toets van artikel 5.8 Wet IB 2001 te handhaven, zou de wetgever de feitelijk bestaan-
de kunstvrijstelling kunnen codificeren en de beleggingstoets kunnen laten verval-
len. Aan de andere kant zou de wetgever ook kunnen opteren voor variant waarin
beleggingskunst wei is belast. Dan lijkt een introductie van een particle vermogens-
winstheffing het meest voor de hand te liggen.

8.4.2 Regelingen die dienen te worden aangepast

Alle andere normen waarin het beleggingsbegrip wordt gebruikt. vervullen binnen
het belastingsysteem onmiskenbaar een functie. Vanuit de invalshoek van dit onder-
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zoek bezien, kunnen deze regelingen in essentie blijven bestaan. Echter uit de analy-
se van § 8.3 blijktdat het beleggingsbegrip in de meeste van deze bepalingen niet ef-
fectief is omdat niet duidelijk is wat onder beleggen moet worden verstaan.

Ten aanzien van het onderscheid tussen beleggen en ondernemen dat in veel rege-
lingen een rol speelt, zou de bestaande rechtsonzekerheid kunnen worden vermin-
derd door een materieel ondernemingsbegrip in de AWR op te nemen. Dit materiele.
wettelijke ondernemingsbegrip zou dan kunnen worden gebruikt om de onderne-
mingssfeer in de inkomsten-, de vennootschapsbelasting en de Successiewet 1956 in
te vullen. Bij het formuleren van dit wettelijke ondernemingsbegrip zou de wetgever
gebruik kunnen maken van de gangbare definitie van de objectieve onderneming. In
de literatuur wordt de objectieve onderneming meestal omschreven als een duurza-
me organisatie van arbeid en kapitaal die deelneemt aan het economische verkeer
met het oogmerk daarmee winst te behalen.42 Vervolgens zou de wetgever eveneens
vast kunnen leggen wat onder ondernemingsvermogen moet worden verstaan.
Daarbij zou men ondernemingsvermogen kunnen definieren als het vermogen dat
niet aan de onderneming kan worden onttrokken, zonder dat daardoor de bedrijfs-
voering als zodanig wordt aangetast.43 In regelingen zoals de herinvesteringsreser-
ve, artikel 13a Wet Vpb 1969 en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de SW 1956 waar
het ondernemingsvermogen een centrale rol speelt, zou naar deze definitie kunnen
worden verwezen.

Een dergelijk wettelijk kader zou ook een deel van de problemen bij de belasting-
plicht van beperkt binnenlands belastingplichtige lichamen kunnen wegnemen. Zo-
weI verenigingen, stichtingen als overheidsbedrijven zouden op grond van een der-
gelijke bepaling in de heffing moeten worden betrokken. Doordat een definitie van
de objectieve onderneming in de AWR voor alle belastingen en voor alle rechtsvor-
men geldt, zou een dergelijke regeling rechtsvormneutraal werken.

Om er voor te zorgen dat een wettelijk ondernemingsbegrip de rechtszekerheid zal
vergroten, zal de wetgever naar mijn mening zelf invulling moet geven aan de norm-
specifieke inhoud van deze open ondernemingsnorm. Met name in de gevallen
waarin de activiteit bestaat uit het houden, ontwikkelen of exploiteren van vastgoed
of immateriele activa, het houden van aandelen of deelnemingen of het verstrekken
van leningen of andere vormen van interne financiele dienstverlening zal de wetge-
ver zelf aan dienen te geven in hoeverre deze activiteiten in de desbetreffende wet-
telijke regeling als ondernemingsactiviteit kunnen worden gezien. Pas als de wetge-
ver deze kaders heeft geschetst, kan het voor de belastingplichtige duidelijk worden
hoe het ondernemingsbegrip in het concrete geval dient te worden uitgelegd. Alleen
de wetgever is daartoe democratisch gelegitimeerd.44 Bij hem ligt daarom naar mijn
mening dan ook de verantwoordelijkheid om (tenminste) de kaders van nieuwe be-

42.    Zie in deze zin bijvoorbeeld Stevens 2001, pagina 150.
43. Vergelijk Zwemmer 2003, pagina 106.
44.    Zie Van Duck 2006, pagina 1129.
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palingen aan te geven.45 Laat de wetgever dit achterwege en sluit hij enkel aan bij de
bestaande jurisprudentie, dan voegt een wettelijk ondernemingsbegrip niets toe. in
dat geval blijft de inhoud van het begrip onduidelijk en kan de rechter bij geschillen
alleen louter casuistische oplossingen aandragen. Op het moment dat de wetgever
zijn bedoelingen helder onder woorden brengt, mag van een rechter eveneens dui-

delijkheid worden verlangd. Dat kan naar mijn mening worden bereikt als de rechter
in zijn uitspraak uitdrukkelijk aangeeft welke factoren hij op welke wijze heeft mee
laten wegen in zijn oordeel. De Duitse rechtspraktijk zou hierbij als voorbeeld kun-
nen dienen. De invulling door middel van een omstandighedencatalogus is voor het
beleggingsbegrip uitgebreid in hoofdstuk 2 aan de orde geweest.46

Ongeacht of de wetgever kiest voor de invoering van een wettelijk ondernemingsbe-
grip, de rechter gebruik gaat maken van omstandighedencatalogi, de rechtszeker-
heid en de rechtsgelijkheid zouden nog op andere wijzen kunnen worden versterkt.

Zo zou de wetgever kunnen kiezen voor een algehele herziening van de belasting-
plicht van lichamen. Door alle lichamen volledig vennootschapsbelastingplichtig te
maken, zou het belang van de beleggingsvraag voor alle beperkt belastingplichtige
lichamen minder prangend worden. In het geval de wetgever de vennootschapsbe-
lastingplichtig van bijvoorbeeld overheidslichamen. stichtingen of kerkgenoot-
schappen zou willen beperken, zou dat naar Duits en Oostenrijks voorbeeld op het
niveau van het belastingobject dienen plaats te vinden. Voordelen uit specifieke
maatschappelijke of publieke activiteiten zouden op die wijze door middel van ob-
jectvrijstellingen buiten de belastingheffing kunnen worden gehouden. Voordelen
die niet met deze specifieke activiteiten samenhangen, komen dan onverkort in de
heffing te vallen. Het feit dat beleggingsopbrengsten bij beperkt binnenlandse belas-
tingplichtige nu niet kunnen worden belast. zou dan tot het verleden gaan behoren.

Ook het stroomlijnen van artikel 4.14 Wet IB 2001 en artikel 13a Wet Vpb 1969 zou
de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid ten goede komen. Beide bepalingen hebben
tot doel een dam op te werpen tegen de belastingvlucht van beleggingsvermogen. In

de inkomstenbelasting is dat vormgegeven door middel van een forfaitaire inkomen-
stoerekening aan aanmerkelijkbelanghouders in laagbelaste beleggingsvennoot-
schappen. In de vennootschapsbelasting is echter gekozen voor een jaarlijkse her-
waardering van het belang in een dergelijke vennootschap. Opvallend is dat niet al-
leen het middel dat wordt ingezet om de belastingvlucht te bestrijden anders is,
maar dat ook de definitie van het te bestrijden misbruik in beide regelingen afwijkt.
Omdat de wetgever met beide regelingen in essentie hetzelfde doel nastreeft, is het
wenselijk om het misbruik en de sanctie in beide regelingen op elkaar af te stemmen.

45.    Ik ben echter geen voorstander van zeer gedetailleerde wetteksten zoals deze in de V.S. gebruike-

lijk zijn. In een wettekst kan men niet alle mogelijke gevallen opnemen. Uit § 6.2.4 blijkt dat bij-
voorbeeld ondanksdezeeruitgebreidetekst van de LOB-clausule in het verdragtussen Nederland

en de V.S., de regeling under-inclusive is en daardoor mogelijk in strijd is met artikel 56 EG.
46.    In §3.2.4 isook voorde invulling van het begrip bedrijfsmiddel in het kader van 3.54 Wet IB 2001

met behulp van een dergelijke catalogus geformuleerd.
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Daarbij heeft het forfaitair constateren van een voordeel bij de aandeelhouder vanuit
het internationale belastingrecht bezien, de voorkeur (zie § 4.4.). Daarnaast moet de
wetgever bij het bepalen van de reikwijdte van de nieuwe antimisbruikregelingen
rekening houden met de recente jurisprudentie van het Hof van Justitie EG. Na het
Cadbury Schweppes-arrest 7 lijkt het duidelijk dat bepalingen als artikel 4.14 Wet IB
2001 en artikel 13a Wet Vpb 1969 alleen door het HvJ EG zullen worden geaccep-
teerd als deze zien op de bestrijding van volledig kunstmatige constructies die zijn
opgezet om de nationale belasting te ontwijken. 8 Om de bepalingen van artikel 4.14
Wet IB 2001 en artikel 13a Wet Vpb 1969 in overeenstemming te brengen met de ei-
sen van deze jurisprudentie is het noodzakelijk om de reikwijdte van deze artikelen
te beperken tot die gevallen waarin het hoofddoel of Zan der hoofddoelen van het
onderbrengen van het beleggingsvermogen in een laagbelastend land, belastingfrau-
de of belastingontwijking is.

Tot slot dient de wetgever aandacht te besteden aan de vormgeving van de beleg-
gingsfaciliteiten in de vennootschapsbelasting. Zowel bij de vrijgestelde als de fiscale
beleggingsinstelling geldt beleggen als een conditio sine qua non. Bij de invulling
van deze beleggingseis wordt aangesloten bij de beleggingsnorm zoals deze bij na-
tuurlijke personen geldt. Door het karakter van de recente wetswijzigingen zou het
naar mijn mening wenselijk zijn als de wetgever zou kiezen voor een meer zelfstan-
dige afbakening van de beleggingsfaciliteiten. Daarbij lijkt het voor de hand te liggen
om de beleggingsfaciliteit af te bakenen aan de hand van de specifieke marktfunctie
die beleggingsinstellingen vervullen. Beleggingsinstellingen brengen immers de
aanbieders en afnemers van kapitaal samen. In die visie zouden alleen die activitei-
ten die bij een dergelijk intermediaire marktfunctie passen als kwalificerende beleg-
gingsactiviteit moeten worden aangemerkt. Een gevolg van een dergelijke invulling
zou zijn dat een beleggingsinstelling geen nauwe banden mag hebben met onderne-
mingsactiviteiten. Vanuit vestigingsplaatsoverwegingen zal een dergelijke uitleg
echter te beperkt zijn. In het buitenland wordt een dergelijke nauwe band namelijk
wei geaccepteerd.49

Vanuit dat perspectiefbezien, lijkt het wenselijk om de toegang tot de beleggings-
faciliteiten in belangrijke mate te objectiveren. Daarbij heeft het mijn voorkeur om
de bestaande fiscale activiteitentoets te vervangen door een inkomenstoets. De toe-
gang tot de beleggingsfaciliteit wordt bij een inkomenstoets afgeleid uit het karakter
van de opbrengsten die door het lichaam worden genoten.50 Bij een dergelijke toets
zou dan moeten worden bepaald of de inkomsten van een lichaam geheel of nage-
noeg geheel uit beleggingsinkomsten als dividenden, rente-. pacht- en huurop-
brengsten bestaan. Men zou daaruit af kunnen leiden ofdit lichaam zich bezig houdt
met beleggen. Weliswaar wordt bij een dergelijke toets niet meer aangesloten bij de

47.    HvJ EG 12 september 2006. C-196/04 (Cadbury Schweppes).
48.   Zie in gelijke zin A-G Mengozzi in zijn conclusie van 29 maart 2007 met betrekking tor de zaak

C-298/05 (Columbus Container Services).
49. Zoals blijkt uit een recent internationaal vergelijkend onderzoek tussen vastgoed beleggingsve-

hikels Kamersrukken H, 2006-2007,30 689. nr. 7. pagina  2.
50.    In de V.S. heeft men ervaringen opgedaan met een dergelijke inkomenstoets bij de zogenoemde

Regulated investment Company (zie verder § 4.4.3).
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werkelijke activiteiten van een lichaam, maar door te eisen dat alle of nagenoeg alle
opbrengsten in een dergelijk lichaam uit beleggingsopbrengsten moeten bestaan, zal
de fiscale kwalificatie slechts in uitzonderingsgevallen afwijken van de economische
realiteit. Om het beleggingskarakter van het lichaam nog verder te versterken, zou
de wetgever naast deze algemene inkomenstoets nog een aanvullende toets met be-
trekking tot vervreemdingsvoordelen in kunnen voeren. Hierdoor zou de wetgever

rekening houden met het feit dat een belegger niet alleen reguliere vergoedingen als
dividend en rente ontvangt voor het ter beschikking stellen van het kapitaal aan der-
den. Een belangrijk deel van het rendement voor een belegger bestaat namelijk uit
de mogelijkheid om boekwinsten te realiseren. Om te voorkomen dat een beleg-
gingslichaam zich te zeer zou gaan richten op het realiseren van boekwinsten en dus

richting de commodity-handel opschuift, zou de wetgever kunnen eisen dat de jaar-
winst van een gefacilieerde beleggingsinstelling hoofdzakelijk uit reguliere beleg-
gingsopbrengsten als rente, dividenden en huuropbrengsten zou moeten bestaan.

Daarbij zouden de opbrengsten van een beleggingsinstelling dan voor maximaal 1/3
uit vervreemdingswinsten mogen bestaan.51 Door te kiezen voor een combinatie
van objectieve toetsen zou de toegang tot de beleggingsfaciliteiten niet meer afhan-

kelijk zijn van de vraag of de activiteiten van het lichaam bij een particulier ook als
beleggen zouden worden aangemerkt. Hierdoor zouden de inhoudelijke discussies
over de activiteiten die door gefacilieerde beleggingslichamen fiscaal mogen worden
verricht tot het verleden gaan behoren, hetgeen de rechtszekerheid ten goede komt.

8.5 Afsluitend

Doel van het recht is het ordenen van de maatschappij. De Staat als ordenende hand
is daarbij onmisbaar. Naar mate de behoefte tot ordening toeneemt, zal de Staat een

belangrijkere rol binnen de samenleving gaan vervullen. Om deze activiteiten te fi-
nancieren, is het noodzakelijk om belasting te heffen. In die zin zijn belastingen dus
een bijdrage die burgers moeten betalen om in een geordende samenleving te kun-
nen leven. Omdat belastingen geen vrijwillige bijdragen zijn. zijn wetten nodig en

volgens artikel 104 van onze Grondwet moeten dat zelfs wetten in formele zin zijn.
Het belastingrecht regelt zodoende de verhouding tussen overheid en burger op een
speelveld waar het individuele belang als van nature lijkt te botsen met het algeme-
ne belang. Om het aantal potentiele conflicten te beperken zou de wetgever ruime
aandacht moeten besteden aan de wijze waarop de wet is vormgegeven. Daarbij zal
hij zowel aandacht moeten besteden aan de consistentie van het systeem als de tekst
van de wet. De wettekst vormt immers altijd het begin en het einde van ieder rech-
terlijke interpretatie.52 Dat doet echter niets af aan het feit dat iedere wettelijke regel
in zijn kern onnauwkeurig is en interpretatie behoeft.53 In het geval van het beleg-

gingsbegrip is deze interpretatie een eigen leven gaan leiden. De wetgever. de rech-
ter en de fiscale praktijk zijn door de rijke schakeringen van het beleggingsbegrip

gaan geloven in de mogelijkheid om het menselijk handelen in dit specifieke geval

51. Dit criterium is gebaseerd op sec. 851 van de Internal Revenue Code (V.S.).
52. Zie Asser-Scholten 1974, pagina 36.
53. Zie bijvoorbeeld Gribnau 2004, pagina 169.
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op detailniveau te normeren. Uit dit onderzoek blijkt echter dat een beleggingshan-

deling eigenlijk alleen subjectief kan worden gekwalificeerd. Alleen de kapitaalver-
strekker weet namelijk wat het oogmerk is waarmee hij het kapitaal heeft verstrekt.
Dat dit subjectieve beleggingsbegrip praktisch niet hanteerbaar is. wordt nog duide-
lijker als men zich bedenkt dat deze intentie kan wijzigen. Het oogmerk waarmee
een kapitaalverstrekker een activiteit financiert, kan snel en veelvuldig wijzigen.
Men kan bijvoorbeeld aandelen jarenlang als een ondernemer hebben aangehouden,
maar het juiste bod maakt van de ondernemer in 66n klap een belegger, ofjuist niet.
Dit oogmerk bepaalt uiteindelijk of een kapitaalverstrekker als een ondernemer, als
belegger of als een opportunist zal worden gezien. Voor een overheid zijn dergelijke
overwegingen niet bruikbaar bij het formuleren van een belastingobject. De belang-
rijkste uitkomst van dit onderzoek is daarom ook dat de overheid de objectivering
van dit subjectieve beleggingsbegrip meer in eigen hand moet nemen en zelf de ka-
ders moet formuleren waarbinnen de rechter het begrip nader kan invullen. Op het
moment dat de wetgever zijn motiveringsplicht nakomt, kan van de rechter een
minder casuistische interpretatie van het beleggingsbegrip worden verwacht. Op
termijn zal een dergelijke keuze voor transparantie de legitimiteit van het belasting-
recht ten goede komen.
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In deze dissertatie is onderzoek gedaan naar de wijze waarop de wetgever gebruik
maakt van het beleggingsbegrip in de directe belastingen. Daarbij is een onderscheid
gemaakt tussen het beleggende individu en het beleggende lichaam. Als uitgangs-

punt van dit onderzoek is de fiscale behandeling van'het beleggende individu' geko-
zen. Kenmerkend voor de huidige belastingheffing over het inkomen van natuurlijke
personen is dat verschillende vormen van inkomen geacht worden verschillend bij te
dragen aan de draagkracht van het individu. In de Wet IB 2001 heeft de wetgever
deze draagkrachtverschillen uitgewerkt in drie boxen. De keuze om in de wet een
onderscheid tussen verschillende vormen van inkomen te maken. levert automa-
tisch afbakeningsvraagstukken op. Om deze afbakeningsvraagstukken te regelen
heeft de wetgever een rangorderegeling in de Wet IB 2001 opgenomen. Daarbij staat
de inkomenscategorie winst uit onderneming centraal. Alleen als voordelen niet als
winst uit onderneming kunnen worden gekwalificeerd, kan het inkomenaan 66n
van de andere inkomenscategorieen worden toegerekend. Als gevolg van dit wette-

lijk primaat van de ondernemingssfeer is het logisch dat ook bij de afbakening tussen
de winst- en de vermogenssfeer de onderneming als uitgangspunt wordt genomen.

De invulling van deze grens heeft de wetgever van oudsher overgelaten aan de rech-
ter. De rechter onderzoekt daarbij of de activiteiten van de belastingplichtige als nor-
maal vermogensbeheer kunnen worden gezien. Voor de beantwoording van deze
vraag toetst de rechter zowel de omvang (kwantiteit) als de aard (kwaliteit) van de
activiteiten. Ter onderbouwing van het uiteindelijke oordeel gebruikt de rechter in
veel uitspraken daarnaast nog andere argumenten zoals het beoogde en het feitelijke
rendement, de wijze van financiering en de omloopsnelheid van het vermogen. Dit
heeft tot gevolg dat de invulling van het begrip normaal vermogensbeheer een zeer
casuestisch karakter heeft gekregen. Om de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid
van de rechterlijke uitspraken te vergroten, is in hoofdstuk 2. naar Duits voorbeeld,
een omstandighedencatalogus geformuleerd. Naar mijn mening zou de rechter met

behulp van deze omstandighedencatalogus zijn beslissingen met betrekking tot de

afbakening van de vermogenssfeer systematischer kunnen onderbouwen.

Uit hoofdstuk 3 komt vervolgens naar voren dat de beleggingsnorm niet alleen
wordt gebruikt om de verschillende inkomenscategorieen in de Wet IB 2001 af te ba-
kenen. De wetgever gebruikt het beleggingsbegrip verder zowel in box 1 als in box 3
bij het bepalen van het toepassingsbereik van verschillende belastingfaciliteiten. Zo
wordt het beleggingsbegrip in box 1 gebruikt om te voorkomen dat beleggers boek-
winsten op effecten door middel van de herinvesteringreserve kunnen uitstellen. In
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box 3 bakent de wetgever enerzijds de kunstvrijstelling van artikel 5.8 Wet IB 2001
door middel een beleggingseis af, terwijl hij het beleggingsbegrip anderzijds ge-
bruikt om de faciliteit voor sociaal ethische beleggingsvormen vorm te geven. Verge-
lijkt men de manier waarop het beleggingsbegrip in de regelingen van box 3 wordt
gebruikt. dan valt op dat het begrip in beide gevallen een specifieke functie vervult.
In de kunstvrijstelling beperkt de wetgever de toegang tot de faciliteit door voorwer-
pen van wetenschappelijke of artistieke waarde die hoofdzakelijk als belegging die-
nen uitdrukkelijk in de belastinggrondslag op te nemen. Feitelijk bakent de wetgever
de norm dus negatief af. Dit in tegenstelling tot de faciliteit voor sociaal ethische be-
leggingsvormen die door middel van beleggingstoets juist nader wordt ingevuld. De
functie van de beleggingsnorm is in genoemde regelingen van box 1 en box 3 steeds
zo specifiek. dat geen uniform beleggingsbegrip kan worden geformuleerd dat voor
de hele Wet IB 2001 geldt. Het beleggingsbegrip dient telkens normgerelateerd te
worden uitgelegd.

Ook in de vennootschapsbelasting maakt de wetgever gebruik van het beleggingsbe-
grip. In de meeste gevallen duidt een kwalificatie als'beleggend lichaam' erop dat de
wetgever van mening is dat het lichaam geen'echte' onderneming drijft. Het lichaam
is dan in een bepaalde zin passief. Met name binnen de deelnemingsvrijstelling en
de regeling met betrekking tot het tegengaan van de handel in verlieslichamen
maakt de wetgever in deze zin gebruik van het beleggingsbegrip. Als gevolg van het
overwegend formele en instrumentalistische karakter van de vennootschapsbelas-
ting is de betekenis van het beleggingsbegrip bij lichamen complexer vast te stellen
dan bij de inkomstenbelasting het geval is. Dit is vooral het gevolg van het feit dat de
vennootschapsbelasting geen zuivere draagkrachtheffing is. Om die reden geldt ze-
ker in de vennootschapsbelasting dat de beleggingsnorm slechts normspecifiek kan
worden ingevuld.

Deze gefragmenteerde invulling van het beleggingsbegrip wordt in hoofdstuk 4 ge-
demonstreerd aan de hand van de faciliteiten voor de vrijgestelde en fiscale beleg-
gingsinstellingen zoals deze zijn opgenomen in het voorgestelde artikel 6a en het ge-
wijzigde artikel 28 van de Wet Vpb 1969. Doel van deze bepalingen is om het collec-
tieve beleggen te stimuleren. Aan deze doelstelling heeft de wetgever inhoud gege-
ven door beleggingsinstellingen buiten de heffing van de vennootschapsbelasting te
houden. Om toegang totdeze faciliteiten te verkrijgen, moeten lichamen zich uitslui-
tend bezighouden met beleggen. Echter de inhoud van het beleggingsbegrip wijkt in
beide regelingen op een aantal punten af. Dit wordt het duidelijkst gerllustreerd
doordat fiscale beleggingsinstellingen wordt toegestaan om deel te nemen in
projectontwikkelingsdochtervennootschappen. terwijl wordt voorgesteld om vrijge-
stelde beleggingsinstellingen slechts in effecten te laten beleggen. De reikwijdte van
de faciliteit voor de fiscale beleggingsinstellingen is ten aanzien van dit aspect daar-
door veel ruimer dan die voor de vrijgestelde beleggingsinstellingen. Fiscale beleg-
gingsinstellingen hebben niet alleen een breder scala aan beleggingsmogelijkheden.
maar door het toestaan van een eigen belaste projectontwikkelingsdochter is het be-
stuursverbod voor deze beleggingsinstellingen deels komen te vervallen. Een fiscale
beleggingsinstelling zal namelijk direct invloed hebben op het beleid in deze doch-
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ter. Daarmee wordt het in een gegeven geval erg lastig om een onderscheid te maken
tussen een tegen 0% belaste beleggingsinstelling en een normaal belaste holding.
Daarom stel ik voor om de bestaande activiteitentoets in het fbi-regime te vervangen
door een inkomenstoets zoals deze in de V.S. bij Regulated Investment Companies
geldt.

Hoewel de uitzonderingspositie van de gefacilieerde beleggingsinstellingen steeds
minder helder is af te bakenen, heeft de regering ervoor gekozen om deze faciliteiten
vanuit het oogpunt van de internationale belastingconcurrentie te beschermen. Zo-
wei in de inkomsten- als in de vennootschapsbelasting heeft de wetgever daartoe
antimisbruikbepalingen opgenomen. Doel van deze regelingen is om de kapitaal-
vlucht naar laagbelastende jurisdicties tegen te gaan. Opvallend aan deze regelingen
is dat in beide wetten is gekozen voor een eigen methodiek om de kapitaalvlucht te-
gen te gaan. Dit heeft tot gevolg dat het uitmaakt of de aandelen in een laagbelast be-

leggingslichaam door een natuurlijke persoon of door een lichaam worden gehou-
den. Verder blijkt uit de analyse in hoofdstuk 5 dat de huidige opzet van deze rege-
lingen waarschijnlijk strijdig is met het EG-recht. Om deze problemen het hoofd te
bieden, stel ik voor om de antimisbruikregelingen te herzien en daarbij van een be-
perkter misbruikconcept uit te gaan.

Het gedifferentieerde beeld met betrekking tot de vraag welke activiteiten in een Ii-
chaam als beleggingsactiviteit kunnen worden gezien, komt ook in diverse andere
regelingen van de vennootschapsbelasting terug. Zo vindt men een activiteitentoets
bij de afbakening van de ondernemingssfeer van beperkt binnenlands belasting-
plichtige lichamen als stichtingen, verenigingen en overheidsbedrijven (§ 6.2.1 en
§ 6.2.2), de afbakening van de ondernerningssfeer van buitenlands belastingplichtige
lichamen (§ 6.2.3) en de regeling tegen de handel in verlieslichamen (§ 6.2.6). In elk
van deze regelingen wil de wetgever de reikwijdte beperken tot de ondernemings-
sfeer. Aangezien doel en strekking van al deze regelingen verschillend zijn, is de af-
bakening van de ondernemingssfeer bij al deze regelingen op detailniveau afwijkend
ingevuld.

Vergelijkbare normspecifieke afbakeningen van de ondernemings- en de vermo-
genssfeer vindt men bij de activiteitentoets in de limitation on benefits-clausule van
artikel 26 van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland
en de Verenigde Staten van Amerika en bij het onderscheid tussen de vrijheid van
vestiging (artikel 43 EG-verdrag) en de vrijheid van kapitaalverkeer (artikel 56 EG-
verdrag) in het EG-verdrag. Ook in deze regelingen worden bepaalde kwaliteiten aan
een ondernemer toegekend die zo specifiek zijn dat'passieve beleggingsactiviteiten'
anders moeten worden behandeld. In het Nederlands-Amerikaanse belastingver-
drag is daarbij gekozen voor een zeer gedetailleerde invulling van het onderne-
mingsbegrip, in het EG-verdrag is daarentegen gekozen voor een systeem met meer
open normen. Ondanks het feit dat beide verdragen principieel anders zijn vormge-
geven, bestaat er zowel voor het Nederlands-Amerikaanse belastingverdrag als voor
het EG-verdrag onduidelijkheid wanneer de activiteiten van een lichaam voldoende
actief zijn om als ondernemingsactiviteiten te kunnen worden aangemerkt. Om deze
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rechtsonzekerheid te beperken. hebben de verdragsluitende staten bij het Neder-
lands-Amerikaanse belastingverdrag ervoor gekozen om enkele safe haven bepalin-
gen op te nemen, waarbij de afbakening tussen actief en passief inkomen louter aan
de hand van objectief vast te stellen omstandigheden wordt ingevuld.

De wens om objectieve criteria te hanteren bij de afbakening van de ondernemings-
sfeer ziet men. overigens in mindere mate, evenzeer terug bij de Nederlandse wetge-
ver. Zo kiest hij bij recente wetswijzigingen regelmatig om de activiteitentoets te
vervangen door een activatoets. Bij een activatoets zijn niet langer de activiteiten van
een lichaam bepalend voor de fiscale kwalificatie. maar is deze afhankelijk van de sa-
menstelling van het vermogen. In paragraaf 6.3 worden de wettelijke regelingen be-
sproken waarin deze activatoets is opgenomen. Uit de analyse van deze regelingen
blijkt dat een dergelijke vormgeving alleen in een effectieve wettelijke regeling re-
sulteert als de wetgever daarmee een bepaalde soort activa isoleert. Dat gebeurt bij-
voorbeeld in artikel 3.30a Wet IB 2001, waar beleggingsvastgoed wordt onderschei-
den van vastgoed dat in de eigen onderneming wordt gebruikt. In die bepalingen
waar de activatoets dient om het karakter van een lichaam vast te stellen, blijkt deze
vorm van toetsen dezelfde problemen op te roepen als een activiteitentoets. Ook met
behulp van een activatoets kan de vraag of een lichaam actief is waarvan het over-
grote deel van het vermogen een vlottend karakter heeft, niet met zekerheid worden
beantwoord. Ondanks het gebruik van een activatoets heeft dit tot gevolg dat de
kwalificatie van bijvoorbeeld houdster-, vastgoed- en verzekeringslichamen voor zo-
wei de deelnemingsregeling als de bedrij fsopvolgi ngsfacil iteit i n de SW 1956 proble-
matisch is.

Het onderscheid tussen actieve en passieve vennootschappen komt in de vennoot-
schapsbelasting vervolgens terug in die regelingen waarbij de vermogens van ver-
schillende lichamen worden samengevoegd (hoofdstuk 7). In het kader van het anti-
kasgeldbeleid heeft de wetgever kasvennootschappen uitgesloten van de deelne-
mingsvrijstelling, de fusie- en splitsingsfaciliteiten en van het regime van de fiscale
eenheid. Gezien de wijzigingen in het aanmerkelijkbelangregime is deze beperking
systematisch niet meer te verklaren. Dat geldt evenzeer voor de strengere behande-
ling van beleggingsvennootschappen in de verliescompensatieregeling. Naar mijn
mening kan de beleggingstoets in deze bepalingen komen te vervallen.

Beziet men al deze regelingen in het licht van de centrale onderzoeksvraag: in hoe-
verre normen in de directe belastingen in Nederland effectief worden afgebakend
door middel van het beleggingsbegrip, dan blijkt alleen de beleggingsnorm van arti-
kel 3.30a Wet IB 2001 waarbij de afschrijvingsgrondslag voor beleggingsvastgoed
wordt beperkt, effectief te zijn. In paragraaf 8.4 zijn daarom een aantal aanbeveling
geformuleerd om het bestaande wettelijk kader aan te passen en de rechterlijke toet-
sing te systematiseren.

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de keuze voor een open norm (als
het beleggingsbegrip) in de directe belastingen een inspanningsverplichting voor
zowel de wetgever als de rechter meebrengt. Voor de wetgever houdt dit de ver-
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plichting in om de doelstellingen die hij met een regeling heeft zo zuiver mogelijk in
de wettekst te verwoorden. Om eventuele onduidelijkheden zoveel mogelijk op
voorhand weg te nemen zal hij de open norm dienen te omkaderen en waar mogelijk
zel f in te vullen. Voor de rechterlijke macht levert het gebruik van open normen de
autonome verplichting op om hun uitspraken uitgebreider te motiveren. Daarbij
zouden omstandighedencatalogi als hulpmiddel kunnen worden gebruikt. Naar mijn
mening zal een dergelijke principiele keuze voor transparantie de legitimiteit van
het belastingrecht ten goede komen.
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SUMMARY

The central issue of this thesis is the way the Dutch legislator uses the terms 'invest-
ment' and 'investment income' in its tax system especially in direct taxation. In this
study a distinction is made between the'investing individual' and the 'investing en-
tity'. This distinction is primarily based on the fact that income in the Netherlands is
taxed on the bases of two Tax Acts, namely; the Personal Income Tax Act (hence:
PITA) and Corporate Income Tax Act (hence: CITA). In this PITA the ability to pay
taxes is deduced from the income earned by an individual. Essentially, the Dutch
PITA is a schedular income tax system. in which three income 'boxes' and several
categories of income are distinguished. Within this system, the category business in-
come is dominant. This dominancy is explained by the fact that business income
contributes differently to the individuals ability to pay taxes than other forms of in-
come. It is commonly accepted that profits generate a lesser ability to pay taxes than
other forms of labour income. This is because entrepreneurs, in contrast to other
workers cannot consume their whole income because they are obliged to invest in
their businesses. Given the fact that the Dutch legislator chose this schedular ap-

proach, by introducing three boxes in its PITA, statutory classifications are inevitable.
In most cases this process of classification is straightforward but, in some cases, the
correct qualification of income is di fficult. This is especially the case with the distinc-
tion between capital income and business income. This seems to be inherent in the
economic character of both categories of income.

From an economic perspective, business income and capital income are very similar.
In both categories, the income arises from the combination of the production factors
capital and labour. The difference between the two kinds of income is the fact that.
with capital income the yield for the labour component is fully absorbed by the cap-
ital element. Looking at business income none of the production factors that are put
into the business activity is absorbed by the other.In fact, labour and capital are
fused in a way that a further distinction of the income that results from this activity
cannot be (easily) made. The problem of classification within the framework of the
Dutch tax system therefore comes down to the question to what extent the legislator
is willing to relate its legal qualification of income to the possibility of distinguishing
the economic yield of the production factors that are used in a certain economic ac-
tivity. Since the introduction of the PITA 2001, it is clear that a more pragmatic ap-
proach had to be chosen. Instead of taxing the real capital income, the legislator has
opted for a system where the income from capital is annually deemed to be 4% of the
average value of the assets. As a consequence of this choice. the way income is deter-
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mined and classified for PITA purposes is only loosely based on the compensation in-
dividuals receive for exploiting their economic resources.

In case law, the statutory distinction between capital income and business income is
hardly ever made on the basis of economic principles like the production factors and
the yield for exploiting economic resources. Instead the courts use the concept of
'normal asset management' to attribute income to one of the two categories. When
the income can be ruled to be the result of 'normal asset management'. the yields are
qualified as capital income. The case law concerning the normal asset management
test is of very factual nature: the courts have to decide whether the relevant activi-
ties go beyond those of a normal investor. With this activity test the courts not only
look at the quantity of the labour that was used in a certain case, but at the quality of
the labour as well.

This can be shown by a simple example. When an real estate agent sells his private
property, his knowledge of the marketplace puts him in an advantageous position.
For tax purposes this privileged position will not lead to the assessment that the
profit made on this property sale is automatically the consequence of his labour. On
the other hand. if this estate agent buys and sells his own real estate on a more reg-
ular basis, the profits will not be seen as coming from 'normal asset management' for
long. In this case, the quantity of labour is of less consequence than the quality of the
labour element.

Legal procedures concerning classifications like this one are surrounded with uncer-
tainties for all parties involved. To improve legal certainty. I formulated a test, that is
inspired by German case law, where all circumstances that are relevant for classifi-
cation as business or investment income are taken into account and are explicitly
stipulated in the courts decision. in this test three kinds of circumstances are distin-
guished: at first, circumstances concerning the labour element, secondly, circum-
stances concerning the capital involved. and, thirdly, all other corroborating circum-
stances. Using this test the courts interpretation of the statutory regulation will be
more systematic and probably better understood.

The distinction between active and passive forms of income is not only used in the
PITA but also in de Corporate Income Tax Act (hence: CITA). Although the meaning of
the terms 'investment' and 'investment income' are not the same for both Tax Acts.
the general concept of the qualification as an 'investment' and 'investment income' is
to emphasise that active income should be treated differently from passive forms of
income. In this study. it was shown that this concept is hard to insert into the regu-
latory framework of the CITA. Within the CITA, the meaning of the terms 'invest-
ment' and 'investment income' is strictly limited to that regulation. This is shown in
detail in Chapter 4-6 of this thesis. In these chapters, the way the legislator adopted
the terms 'investment' and 'investment income' in the statutory regulations con-
cerning investment companies, CFC (-like) regulations. group taxations regulations
(like the participation exemption, fiscal unity, and, the merger regulation), loss com-
pensation regulations, and profit accounting regulations are discussed and analysed.
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To determine whether an asset is held as an investment or the income derived from
an asset has to be qualified as investment income the legislator opted for two kinds
of tests. In the first place, there is the activity test. In which the question has to be
answered if the activities of an entity can be qualified as'normal asset management'.
This test is PITA-based and it was introduced into the CITA framework. Although this
activity test is hard to execute. it was introduced to define investment company
schemes in the Netherlands. Investment companies are tax-exempted or can make
use of the 0% tax rate. To qualify for these schemes, companies are only allowed to
carry out investment activities. The legislator is of the opinion that only activities
that can be qualified as 'normal asset management' can be seen as investment activ-
ities. According to the legislator this'normal asset management' test for investments

companies should be interpreted in the same way as it is used for individuals. There-
fore, even the activities of a listed investment company have to be comparable to the
activities of an individual investor before it can use the investment company
schemes of the CITA.

However the activity test is not only used for investment companies but is used in
many other CITA regulations as well.

To create practicable regulations, the tax administration issued several standard Ad-
vanced Tax Rulings (ATR's) concerning the activity test in international tax law. Most
famous in this respect is the holding ruling. On the basis of this ruling, flow-through
companies were deemed to carry a business when they preformed a material func-
tion within the multinational corporation. Therefore, dividend deriving from these

companies was fully exempted under the CITA.

Since an activity test hold many subjective elements, the legislator opted, in several

recently changed regulations. to convert this test into an assets test. As a result, some
tax advantages are available if the assets do not qualify as passive investments. In
many regulations, this test is inadequate, because the legislator tries to deduce the
character of the activities of an entity through an indirect assets test. For example,
the tax treatment of flow-through companies was changed following the introduc-
tion of an assets test in the participation regulation per 1 January 2007. To stand up
to tax holidays for investment companies and tax havens in general. the participa-
tion exemption is limited to companies that carry out an active business. When par-
ticipation in a low taxing jurisdiction is held as a passive investment, the gains are no
longer exempted in the Netherlands, but a tax credit is granted. How this test should
be executed cannot directly be derived from the CITA itself or its parliamentary his-
tory. Therefore. a new tax ruling is expected in the short term.

Given all these separate legal interpretations of the investment concept, the question
is whether all these statutory regulations and arrangements are effectively demar-
cated by using the terms 'investment' and investment income'. In Chapter 8 this
question is answered in the affirmative only once. This effectiveness test consists of
three steps. In the first place, I assess. from a tax system perspective, whether the
classification is necessary. or what more neutral alternatives are feasible. Subse-

quently. an evaluation is made whether the legislator achieved its objectives a par-

293



Summary

ticular regulation. In those cases where the terms investmene and 'investment in-
come' are not necessary or the objective of a regulation is not achieved, alternatives
are formulated. Some of these alternatives are inspired by regulations from foreign
jurisdictions and subsequently adapted to fit into the Dutch tax system.

During the second phase of this effectiveness test the regulations are tested against
the general legal principles like legal certainty, equality, neutrality and proportional-
ity. Only, if the regulations do not have any deficiencies concerning these principles
is next and third level of the test executed. With this third step, 1 assess the viability
and verifiability of the regulation. Only i f the regulation passes these tests on all
three levels, can it be considered an effective tax regulation.

In just one regulation. the term 'investment' is found to be effective. In article 3.30a
PITA 2001 the depreciation of commercial real estate is regulated. if the properties
are not used within the company or enterprise itself, they are deemed to be used as
an investment. The depreciation on these kinds of investment properties is limited.
The reason why this regulation is effective, lies in the fact that the legislator defines
the term investment property in the paragraph itself. In all other regulations, the leg-
islator refers to a vague. general investment concept. In Chapter 8, I have formulated
recommendations for adapting the PITA and CITA to make these Tax Acts clearer and
more effective. These adaptations will not only improve the quality of the tax legis-
lation but can also have an impact on the judicial interpretation of the fiscal legisla-
tion. As a consequence of better defined Tax Acts and more elaborately motivated
court decisions, the legitimacy of tax law as a whole will improve in time.
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Datum instantie vindplaats paragraaf

12 februari 1918 Raad van Beroep Amsterdam B 2034 § 2.3.1.1.E.

19juni 1929 Hoge Raad B 4527 § 2.3.2.2.

30 januari 1930 Raad van Beroep Zwolle BNB 1956/116 § 2.3.2.1.

18 november 1931 Hoge Raad B 5084 § 6.2.1.1.

30 maart 1932 Hoge Raad B 5194 § 2.3.1.1.D.

22 november 1933 Hoge Raad B 5508 § 2.3.1.1.A.

2 mei 1934 Hoge Raad B 5615 § 2.3.1.1.B.,

§ 2.3.1.1.E.

14 november 1934 Hoge Raad B 5726 § 2.3.1.1.A.,
§ 2.3.1.1.E.

24 juni 1936 Hoge Raad B 6133 § 2.3.1.1.E.

26 september 1936 Raad van Beroep Amsterdam MBR, jaargang 5, nr. 17      § 2.3.,
§ 2.3.1.1.B.

23 december 1936 Hoge Raad B 6277 § 2.3.1.1.A.,
§ 2.3.1.1.E.

3 maart 1937 Hoge Raad B 6365 § 2.3.1.1.A.,
§ 2.3.1.1.E.

24 maart 1937 Hoge Raad B 6382 § 2.3.1.1.C.

20 oktober 1937 Hoge Raad B 7027 § 2.3.2.2.

9 april 1938 Raad van Beroep Rotterdam B 6964 § 2.3.1.1.A.,

§ 2.3.1.1.C.,

§ 2.3.1.1.E

28 december 1938 Hoge Raad B 6832 § 2.3.1.1.A..
§ 2.3.1.1.D.

19 juni 1939 Raad van Beroep Amsterdam B 7268 § 2.3.1.1.D.

26juni 1940 Hoge Raad B 7189 § 2.3.1.1.E.

8 januari 1941 Hoge Raad B 7289 § 2.3.1.1.B.

19 maart 1947 Hoge Raad B 8330 § 2.3.1.1.D.

17 november 1948 Hoge Raad B 8552 § 2.3.1.2.

7 maart 1951 Hoge Raad 88963 § 2.3.1.1.B.
28 december 1951 Hoge Raad 8 9129 § 3.2.2.,

§ 8.3.
11 februari 1953 Hoge Raad BNB 1953/72 § 3.2.2.
11 maart 1953 Hoge Raad BNB 1953/119 § 3.2.2.
29 september 1954 Hoge Raad BNB 1954/333 § 2.3.1.2.

23 mei 1956 Hoge Raad BNB 1956/22 § 2.3.2.2.

12 juni 1956 Raad van Beroep Rotterdam BNB 1956/319 § 2.3.1.1.C.

5 september 1956 Hoge Raad BNB 1956/266 § 2.3.2.1.
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6 november 1957 Hoge Raad BNB 1957/320 § 2.3.1.2.

2 januari 1958 Hoge Raad BNB 1958/56 § 6.3.3.2.

26 maart 1958 Hoge Raad BNB 1958/186 § 2.3.2.1.

14 maart 1960 Hof Amsterdam BNB 1961/28 § 2.3.2.1.

11 mei 1960 Hoge Raad BNB 1960/171 § 2.3.1.2.

21 maart 1962 Hoge Raad BNB 1962/139 § 6.2.6.1.

7 november 1962 Hoge Raad BNB 1963/6 § 6.3.3.2.

20 maart 1963 Hoge Raad BNB 1963/205 § 2.3.1.2.

26 juni 1963 Hoge Raad BNB 1963/291 § 6.2.6.1.

26juni 1963 Hoge Raad BNB 1963/266a § 6.3.3.2.

26juni 1963 Hoge Raad BNB 1963/266b § 6.3.3.2.

11 augustus 1963 Bundesfinanzhof IV R 139/63 BRBL 111968,775 § 2.3.1.2..

§ 2.3.1.3.

1 juli 1964 Hoge Raad BNB 1964/259 § 2.3.1.2.

14juni 1965 Hof Arnhem WFR 1965/4774. p.863 § 2.3.1.1.8.
14 november 1967 Hof's-Gravenhage BNB 1968/192 § 2.3.2.1.

11 juni 1969 Hoge Raad BNB 1969/155 § 6.2.1.2.,

§ 6.2.3.2.

10 februari 1970 Hoge Raad BNB 1971/65 § 2.3.2.2.

3 juni 1970 Hoge Raad BNB 1970/155 § 2.3.2.3.

24 september 1970 Bundesfinanzhof I R 21/70 BStBL 111970,871 § 2.3.1.3.

26 november 1970 Hof Amsterdam BNB 1972/171 § 2.3.1.1.A.

23 maart 1971 Hof's-Gravenhage BNB 1972/11 § 2.3.1.1.C.

1 december 1971 Hoge Raad BNB 1972/171 § 2.3.1.1.E.

21 maart 1973 Hof Arnhem BNB 1974/85 § 2.3.1.2.

23 maart 1973 Bundesfinanzhof I R 153/71 BStBL 111973, 661 § 2.3.1.2.

7 november 1973 Hoge Raad BNB 1974/2 § 5.2.2..
§ 6.2.4.2.,
§ 6.3.5.2.,
§ 8.2.

19 maart 1975 Hoge Raad BNB 1976/13 § 6.1.
7januari 1975 HofAmsterdam BNB 1975/235 § 2.3.2.2.

26 maart 1976 Hof Amsterdam BNB 1977/78 § 2.3.2.2.

1 september 1976 Hoge Raad V-N 1976, p.860 § 4.3.
4 november 1976 Hof Amsterdam V-N 1978, p.713, pt.6 § 2.3.1.1.A.,

§ 2.3.1.1.E.

14 september 1977 Hoge Raad BNB 1978/15 § 6.2.1.2.

7 november 1978 Verwaltungsgerichtshof 2085,2139/78 § 2.3.1.3.

23 mei 1979 Hoge Raad BNB 1979/182 § 5.3.1.

28 januari 1981 Hoge Raad BNB 1981/128 § 2.3.2.2.

1 juli 1981 Hoge Raad BNB 1981/318 § 3.2.2.

22 juli 1981 Hoge Raad BNB 1982/42 § 6.2.1.2.

8 september 1981 Hof Arnhem V-N 1982 nr.1919/1979 § 2.3.1.1.A.
7 oktober 1981 Hoge Raad BNB 1981/299 § 2.3.1.1.B.,

§ 2.3.1.1.E.
23 december 1981 Hoge Raad BNB 1982/155 § 2.3.2.1.

17 februari 1982 Hof's-Gravenhage V-N 1983, p.230 § 2.3.1.1.B.

23 juni 1982 Hoge Raad BNB 1982/239 § 2.3.1.1.E.

22 september 1982 Hoge Raad BNB 1982/324 § 2.3.2.1.

3 november 1982 Hoge Raad BNB 1982/329 § 2,3.1.1.8.
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23 maart 1983 Hoge Raad BNB 1983/230 § 2.3.1.2.

31 mei 1983 Verwaltungsgerichtshof 82/14/0188 § 2.3.1.3.

22juni 1983 Hoge Raad BNB 1983/286 § 2.3.2.1.

25 juni 1984 Bundesfinanzhof GrS 4/82 BStBL 11 84, 751 § 2.3.1.2.

29 augustus 1984 Hoge Raad BNB 1985115 § 6.3.6.2.

14 november 1984 Verwaltungsgerichtshof 82/13/0242 § 2.3.1.3.

6 maart 1985 Hoge Raad BNB 1985/213 § 6.2.1.2.

13 maart 1985 Hoge Raad BNB 1986/232 § 2.3.2.1.

15 april 1985 Hof's-Gravenhage BNB 1987/13 § 2.3.2.1.

31 mei 1985 Hof 's-Hertogenbosch BNB 1987/48 § 6.2.1.2.

26juni 1985 Hof Amsterdam V-N 1986, p.868 § 2.3.1.1.B.

19 september 1985 Hof's-Gravenhage BNB 1987/141 § 2.3.1.1.D.
15 november 1985 Hof Amsterdam V-N 1986/885 § 6.2.1.2.

4 december 1985 Hoge Raad BNB 1986/86 § 2.3.2.1.

8 januari 1986 Hoge Raad BNB 1986/87 § 6.2.1.2.

14 februari 1986 Hof Arnhem FED 1986/1228 § 2.3.1.1.B.

10 september 1986 Hoge Raad BNB 1986/319 § 6.2.2.3.

24 juni 1987 Hoge Raad BNB 1987/264 § 6.2.1.2.

9 september 1987 Hoge Raad BNB 1988/15 § 2.3.2.1.

4 november 1987 Hoge Raad BNB 1988/32 § 7.4.4.

9 maart 1988 Hoge Raad BNB 1988/174 § 2.3.2.3.

27 september 1988 Hof van Justitie EG C-81/87 § 5.5.

17 februari 1989 Hof Amsterdam V-N 1989/2725. pt.3.8 § 2.3.1.1.8.

1 maart 1989 Hoge Raad BNB 1989/156 § 6.2.1.2.,

§ 6.3.4.2.

28juni 1989 Hof's-Gravenhage V-N 1990/1279, pt.11 § 2.3.1.1.8.,

§ 2.3.1.1.E.

20 oktober 1989 Hof Amsterdam V-N 1990/2917 § 2.3.2.2.

1 november 1989 Hoge Raad BNB 1990/62 §3.2.2.,
§ 3.2.3..

§ 8.3.
8 november 1989 Hoge Raad BNB 1990/73 § 4.3.,

§ 5.2.2.,
§6.3.6.2.

9 januari 1990 Hof 's-Gravenhage V-N 1990, p.3131 pt.12 § 2.3.1.1.B

6 maart 1990 Hof 's-Gravenhage V-N 1990, p. 2719 § 5.3.1.
18 april 1990 Hoge Raad BNB 1990/236 § 2.3.1.2.

24 april 1991 Hof's-Gravenhage BNB 1993/185 § 2.3.1.1.A.
16 april 1991 Bundesfinanzhof VI11 74/78 BStBL 11 91, 844 § 2.3.1.2.
20juni 1991 Hof van Justitie EG C-60/90 § 4.4.2.

25juli 1991 Hofvan Justitie EG C-221/89 § 5.5.

18 december 1991 Hoge Raad BNB 1992/41 § 6.2.1.2.
26 februari 1992 Hof's-Gravenhage V-N 1992/1804 § 2.3.2.2.

18 maart 1992 Hoge Raad BNB 1992/195 § Z4.4.
25 maart 1992 Hoge Raad BNB 1992/199 § 4.3.
2 juli 1992 Hof Amsterdam V-N 1994, p. 2158 § 6.3.6.2.

14 oktober 1992 Hoge Raad BNB 1993/6 § 2.3.2.2.

9 december 1992 Hoge Raad BNB 1993/94 § 2.3.1.2.

21 april 1993 Hoge Raad BNB 1993/185 § 2.3.1.1.A.

21 april 1993 Hoge Raad BNB 1993/187 § 2.3.1.1.8.
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17 augustus 1994 Hoge Raad BNB 1994/319 § 2.3.1.1.C.,

§ 2.3.1.1.E.,
§ 4.3.

9 november 1994 Hoge Raad BNB 1995/20 § 6.2.6.2.

30 november 1994 Hoge Raad BNB 1995/31 § 6.2.6.2.

1 februari 1995 Hoge Raad BNB 1995/79 § 2.3.1.1.B.,
§ 2.3.1.1.E.

10 april 1995 Hof's-Gravenhage V-N 1995/2799 § 2.3.1.1.A.
21juni 1995 Hoge Raad BNB 1997/72 § 5.3.1.

3 juli 1995 BundesfinanzhofGrS 1/93 BSt8111 95,617 § 2.3.1.3.
24 augustus 1995 Hoge Raad BNB 1995/320 § 2.3.1.2.

6 september 1995 Hoge Raad BNB 1995/298 § 2.3.2.2.

27 september 1995 Hoge Raad BNB 1996/18 § 6.3.5.3.

7 februari 1996 Hoge Raad BNB 1996/116 § 2.3.2.2.

29 mei 1996 Hoge Raad BNB 1996/232 § 4.3.
20juni 1996 Hof van Justitie EG C-155/94 § 4.4.2.

9 augustus 1996 Hoge Raad BNB 1996/333 § 2.3.2.1.

6 februari 1997 Hof van Justitie EG C-89/95 § 4.4.2.
12 februari 1997 Hoge Raad BNB 1997/173-176, § 2.3.1.2.

FED 1997/233
19 maart 1997 Hoge Raad BNB 1997/261 § 3.2.3.

19 maart 1997 Hoge Raad BNB 1997/162 § 6.3.3.2.

17 juli 1997 Hof van Justitie EG C-28/95 § Z3.1.,
§ 7.3.3.

22 augustus 1997 Hof Arnhem V-N 1997/4707 § 2.3.1.1.A.,

§ 2,3.1.1.E

5 november 1997 Hoge Raad BNB 1998/37 - 38 § 7.4.4.
16 januari 1998 HofAmsterdam V-N 1998/20.10 § 2.3.1.1.B.

18 februari 1998 Hoge Raad BNB 1998/178 § 6.2.2.3.

14 oktober 1998 Hof Amsterdam V-N 1999/9.15 § 6.2.6.2..
§6.3.6.2.

18 november 1998 Hof Amsterdam V-N 1999/15.25 § 6.2.6.2.

16 december 1998 Hoge Raad BNB 1999/104 § 6.3.6.2.

16 december 1998 Hoge Raad BNB 1999/145 § 3.2.4.

21 januari 1999 HofAmsterdam V-N 1999/2Z7 § 2.3.1.1.8.

16 maart 1999 Hof van Justitie EG C-222/97 § 6.2.5.2.

17 maart 1999 Hoge Raad BNB 1999/325 §5.4.2.

21 april 1999 Hof Amsterdam V-N 1999/34.1.1 § 6.2.6.2.

18 mei 1999 Hof 's-Gravenhage BNB 2000/201 § 3.2.4.

1 juni 1999 Hof van Justitie EG C-302/97 § 6.2.5.2.

23 juni 1999 Hoge Raad BNB 1999/321 § 3.2.2.

28 september 1999 Hof's-Gravenhage JOR 1999/252 § 6.3.4.3.

14 oktober 1999 Hofvan Justitie EG C-439/97 § 6.2.5.2.

20 oktober 1999 Hof Amsterdam V-N 2000/2.3.9 § 6.2.6.2.

26 oktober 1999 Hof van Justitie EG C-294/97 § 5.2.2.,

§ 5.4.2.,
§ Z4.2.

1 december 1999 Hoge Raad BNB 2000/111 § 7.3.2.

26 januari 2000 Hoge Raad BNB 2000/213 § 6.2.1.2.
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23 februari 2000 Hoge Raad BNB 2000/215-217 § 7.2.1.2..

§ 7.4.3.

13 april 2000 Hof van Justitie EG C-176/96 § 5.5.

13 april 2000 Hof van Justitie EG C-251/98 § 6.2.5.2.

16 mei 2000 Hof's-Gravenhage FED 2000/557 en 558 § 6.2.2.3.

30 mei 2000 Hof's-Gravenhage V-N 2000/40.18 § 6.3.6.2.

6juni 2000 Hof vanJustitie EG C-35/98 § 6.2.5.2.

11 oktober 2000 Hoge Raad BNB 2001/30 §6.3.5.3.

25 oktober 2000 Hoge Raad BNB 2000/388 § 6.2.6.2.

8 november 2000 Hoge Raad V-N 2000/51.10 § 2.3.2.1.

14 november 2000 HofvanJustitie EG C-142/99 § 4.4.2..
§ 6.3.4.3.

14 december 2000 Hof van Justitie EG C-110/99 § 5.5.,

§ 8.3.
14 maart 2001 Hoge Raad BNB 2001/210, § 7.4.4.

FED 2001/325
16 maart 2001 Hof Amsterdam FED 2001/250 § 2.3.2.2.

21 juni 2001 Bundesfinanzhof 111 R 27/98 BStBI 1102,537 § 2.3.1.3.

9 juli 2001 Hof Arnhem V-N 2002/4.14 § 6.2.1.2.

13 juli 2001 Hoge Raad BNB 2001/326 § 6.2.2.2..
§ 6.2.2.3.

13 juli 2001 Hoge Raad BNB 2001/327 § 6.2.2.3.

10 december 2001 Bundesfinanzhof GrS 1 /98 BStBI 02, 291 § 2.3.1.3.

15 januari 2002 Hof van Justitie EG C-43/00 § 7.3.2.

1 februari 2002 Hoge Raad BNB 2002/127-129 § 2.3.2.3.

5 maart 2002 Hof van Justitie EG C-515/99. § 6.2.5.2.

C-519/99-C-524/99.
C-526/99-C-540/99

4juni 2002 Hof van Justitie EG C-367/98 § 6.2.5.2.

4juni 2002 Hof van Justitie EG C-483/99 § 6.2.5.2.

4 juni 2002 Hof van Justitie EG C-503/99 § 6.2.5.2.

28 juni 2002 Conseil d'Etat 232276 § 5.4.3.

7 oktober 2002 Hof van Justitie EG C-79/01 § 6.2.5.1.

21 november 2002 Hof van Justitie EG C-436/00 § 6.2.5.2.

28 november 2002 HofArnhem BNB 2005/208 § 3.2.4.
7 februari 2003 Hoge Raad BNB 2003/173 § 2.3.3.,

§ 3.2.3..
§ 8.3.

14 februari 2003 Hoge Raad BNB 2003/174 § 5.2.2.

25 april 2003 Hof 's-Hertogenbosch LJN AH 9721 § 2.3.1.1.B.

9 mei 2003 Hoge Raad BNB 2003/331 § 7.3.2.

26juni 2003 Hof van Justitie EG C-442/01 § 4.4.2.

30 juli 2003 Bundesfinanzhof X R 7/99 BStBL 11 2004,408 § 2.3.1.3..

§ 2.3.4.

3 september 2003 Hoge Raad BNB 2003/362 § 6.3.6.2.

18 september 2003 Hof van Justitie EG C-168/01 § 7.5.1.,

§ 7.5.3..
§ Z5.4..
§ 8.3.

11 december 2003 Hofvan Justitie EG C-364/01 § 5.2.2.
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24 maart 2004 Verwaltungsgerichtshof 98/14/0179 § 2.3.1.3.

30 maart 2004 Hof Arnhem NTFR2004/648 § 2.3.1.2.

31 maart 2004 HofAmsterdam V-N 2004/57.9 § 5.5..
§ 7.3.2..
§ Z3.3..
§7.3.4

29 april 2004 Hof van Justitie EG C-77/01 §4.4.2.

29 september 2004 HofAmsterdam V-N 2005/6.1.8 §3.2.2.
21 oktober 2004 Hof van Justitie EG C-8/03 §4.4.2.

1 april 2005 Hoge Raad BNB 2005/208 § 3.2.2..
§ 3.2.4..
§6.3.3.3.

2 juni 2005 Hof van Justitie EG C-174/04 §6.2.5.2.

30 september 2005 Hoge Raad BNB 2006/53 § 3.2.2.

21 oktober 2005 Hoge Raad BNB 2006/126 § 5.2.2.
28 oktober 2005 Hoge Raad BNB 2006/80 § 6.2.6.3.

10 februari 2006 Hoge Raad BNB 2006/259 § 6.2.1.2.

21 februari 2006 Hof van Justitie EG C-255/02 § 5.5..

§ 8.3.
21 februari 2006 Hofvan Justitie EC C-419/02 § 5.5..

§ 8.3.
21 februari 2006 Hof van Justitie EG C-223/03 § 5.5.,

§ 8.3.
23 februari 2006 Hof van Justitie EG C-471104 §6.2.5.2.
23 februari 2006 Hof van Justitie EG C-513/03 §6.2.5.2.
10 maart 2006 Hoge Raad BNB 2006/246 § 3.2.2..

§ 3.2.4.

2 mei 2006 Hofvan Justitie EG C-341/04 § 5.5.

4 mei 2006 Hof van Justitie EG C-169/64 § 4.4.2.

12 mei 2006 Hoge Raad BNB 2006/269 § 3.2.4.

16juni 2006 Hoge Raad BNB 2007/17 § 3.2.2.

5juli 2006 Hof Amsterdam V-N 2006/54.15 § 2.3.1.1.B.,

§ 2.3.2.3.

14 juli 2006 Hoge Raad FED 2006/103 § 2.3.1.2.

12 september 2006 Hof van Justitie EG C-196/04 § 5.5..

§ Z3.4..
§ 7.4.2..

§ 8.3.
12 september 2006 Hof van Justitie EG C-231/05 § 6.2.5.2.

14 september 2006 Hof van Justitie EG C-386/04 § 5.5.,

§ 6.2.5.3.

3 oktober 2006 Hof van Justitie EG C-452/04 § 6.2.5.2..

§ 6.2.5.3..
§ 8.3.

8 december 2006 Hoge Raad BNB 2007/83 § 5.2.2..
§ 6.2.1.2..

§ 6.2.6.2.

12 december 2006 Hof van Justitie EG C-374/04 § 6.2.4.3.

12 december 2006 Hof van Justitie EG C-446/04 § 6.2.5.2.
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Er wordt verwezen naar onderdelen.

A
aandeelhouderseisen 4.2,5.4.1

aandeelhouderstoets 6.2.4.1,6.2.4.3
aandeelhoudersverhoudingen 6.2.6.1,6.3.2.3

aandelenruil 5.5,7.2.3,7.3.1,7.3.2,7.3.3
aanzienlijke adviseurskosten 6.2.6.2

aard en omvang van de activiteiten 2.3.1.1,2.3.4,7.3.3
ability to pay taxes 2.2

actief beleggingsbedrij f 4.3

actief 1.1,1.3.1.2,2.3.1.3,2.3.2.3,3.2.4,4.3,4.4.1,4.4.2,
5.2.2,5.2.3,6.2.4.1,6.2.4.2,6.3.4.4,7.1,7.2.1.2.
7.2.1.3, 7.2.2.1, 7.3.2, 7.4.4,15.1, 8.3

actieve concernfinancieringslichamen 5.2.2

actieve concernfinancieringsvennootschap 5.2.3

actieve holdingvennootschappen 6.3.2.2

actieve houdster 6.3.6.2

actieve houdsterstichting 6.3.4.2

actieve inkomsten 2.3,7.5.3

actieve tussenhoudster 5.2.2,5.2.3

actieve vastgoedexploitant 2.3.1.1

actieve werkzaamheden 13.1. 7.3.2

activatoets 1.4,5.2.2,5.2.3,5.3.2,5.3.3,6.1,6.2,6.3.2.1,6.3.6.2,

6.3.7,12.2.3.8.2
activiteiten bij aanschaf 2.3.2.1

activiteiten bij verkoop 2.3.2.3

activiteiten 1.1,1.3,1.4,2.3,2.3.1.1,2.3.1.3,2.3.2,2.3.2.1,2.3.2.2,
2.3.2.3,2.3.3.1,2.3.4,2.4,2.5,2.6,3.1,4.3,4.4,4.4.1,
4.4.2.4.5,5.2.2,5.2.3,5.2.4.5.3.2,5.3.3,5.3.4.5.4.2,
5.5,6.1,6.2.1.1,6.2.1.2,6.2.1.3,6.2.1.4,6.2.2.1,6.2.2.2,
6.2.2.3,6.2.2.4,6.2.3.3,6.2.3.4,6.2.4.1,6.2.4.2,

6.2.4.3,6.2.4.4,6.2.5.2,6.2.5.4,6.2.6.2,6.2.6.3.
6.3.2.2,6.3.4.1,6.3.5.2,6.3.6.2,6.3.6.3,6.3.7,7.2.1.3,
7.3.2,7.3.3,7.4.4,7.4.5,7.5.1,7.5.2.7.5.3,8.2.8.3,
8.4.2.8.5

activiteitentoets 1.4,2.3.1.1,2.3.1.2,2.3.4,3.4.2.1,4.4.3,5.3.2,5.3.3,
5.4.3,6.1,6.2.4.1,6.2.4.2,6.2.4.3,6.2.4.4,6.2.5.4,
6.3.1,6.3.2.1,6.3.5.3,7.2.2.3,7.5.2,8.4.2

afschrijving(en) 2.3.1.2,3.4.2.1,4.3,6.3.3.2,6.3.3.4.6.3.7
afschrijvingspotentieel 4.5

Agaathleningen 2.3.4,3.4.2.2

algemeen nut beogende activiteiten 6.2.1.4

algemeen nut 6.2.1.1,6.2.1.4

algemene rechtsbeginselen 8.3

als belegging 2.3.1.1,3.2.1,3.4.1.1,3.4.1.2,3.4.1.3,4.3,5.2.1,5.2.2,

5.3.2,5.3.3,5.4.2,6.1,6.2.2.1,6.3.2.2,6.3.3.3,6.3.4.4.
6.3.5.2,6.3.7,14.4.8.2

325



Trefwoordenregister

alternatiefaanwendbaar 2.3.1.1

anti-arbirrageregels 2.3.3

antikasgeldbeleid 7.2.1.2,7.3.2,7.4.3,7.6,8.4.1
antimisbruik 6.2.6.1

antimisbruikbepaling 2.3.3.1. 5.4.2. 7.3.1. 13.2, 7.3.4

antimisbruikmaatregel 6.3.2.3.6.3.5.2

antropomorf 6.2.1.2

arbeidersklasse 8.2

arbeidstoets 2.3.1.1

arrest Leur-Bloem 7.3.2,7.3.3

artikel 13g 5.2.2, Z4.2

autonomie 4.4.1.6.2.6.3

Autoriteit Financiele Markten 4.4.1

B
Baars 6.2.5.2,6.2.5.4

banken 5.3.4.6.2.4.2,6.3.2.2

Barbizon 2.3.1.2

BBM 1947 4.3

bedrijfsbegrip 6.2.2.2.6.2.2.3

bedrijfsmatige beleggers 6.2.4.4

bedrijfsmatige vermogensbeheer 2.3

bedrijfsmiddel 2.3.3.1,3.2.1,3.2.2,3.2.4,6.3.3.2,6.3.3.3,8.4.2

bedrijfsopvolgingsconstructie 4.3

bedrijfsopvolgingsfaciliteit 2.5,6.3.4.1,6.3.4.2,6.3.4.4,6.3.5.1,6.3.6.1,8.3,8.4.2

bedrijfstypologieen 4.5

beheer van beleggingen voor eigen rekening 6.2.4.2

beheerder(s) 4.2.4.4.1,6.2.4.4
belang 6.3.2.1

belang bij 2.3,2.3.1.1,2.3.3.1,2.4,3.4.1.2,4.4.1,5.4.1,5.4.2,

6.2.4.1.7.3.2,8.3

belang in 1.4,2.3.3.1,2.4.3.3,4.2,4.3,4.4.1,5.2.1,5.2.2,5.3.1,

5.3.2,5.4.2,5.4.3,5.5,6.2.2.3.6.2.4.2.6.3.2.3,

6.3.4.3.6.3.5.2.6.3.6.3,7.4.4,8.3,8.4.2
belastbaar inkomen uit sparen en beleggen 3.4

belastingarbitrage 2.3.3.2.3.3.1,3.4.2.2,8.3

belastingfraude 5.5,7.3.2,7.3.3,8.4.2
belastingontwijking 4.3,5.5,7.2.3,7.3.2,7.6,8.4.2
belastinguitstel 3.2.1. 13.2
belastingvlucht 5.1,5.2.1,5.2.2,5.4.1,5.4.4,5.5,8.4.2

beleggen 1.1,1.3.2.2,2.3,2.3.1,2.3.1.1,2.3.1.2,2.3.1.3,2.3.2,
2.3.3.2.3.3.1,2.3.4,2.4,2.5,2.6,3.1,3.2.3,3.4,3.4.1.1,
3.4.1.2,3.5,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.5,5.2.2,
5.3.2,5.3.3,5.4.1,5.4.2,5.4.3,5.5,6.2.1.1,6.2.1.2,
6.2.1.3,6.2.4.2,6.2.4.3,6.2.5.1,6.3.2.1,6.3.3.3,

6.3.4.1,6.3.5.2,6.3.5.3,6.3.6.2,7.2.1.1,7.2.2.2,7.3.1,
7.3.2,7.4.4,7.4.5,7.5.2.8.1.8.2,8.3,8.4.2,8.5

beleggingen 1.1,2.2,2.3.1.1,2.3.1.3,2.3.2,2.4,3.2.2,3.3,3.4.2.1,
3.4.2.2.4.2.4.3,4.4.1,4.5,5.2.2,5.2.3,5.2.4,5.3.2,
5.3.3,5.3.4,5.4.1,5.4.2,5.4.3,5.5,6.1,6.2.4.2,

6.2.4.3,6.3.2.1,6.3.2.2,6.3.2.3,6.3.4.2,6.3.5.2,

6.3.6.2,6.3.6.3,7.2.1.2,7.2.1.3,7.2.2.3,7.3.2,7.4.2,
8.2.8.3

beleggingsbedruf 4.4,4.4.1,6.2.2.4
beleggingsbelang 7.4.4
beleggingseis 3.4.1.1,3.4.1.3,4.2,4.3,4.4.1,5.2.1,5.2.2,6.2.4.2,

7.2.2.3,14.2,8.2,8.4.2
beleggingsfonds 3.4.2.1,4.2,4.3,4.4.4,5.3.2

beleggingshorizon 2.4

326



Trefwoordenregister

beleggingslich(a)am(en) 1.4,2.3,3.3,4.2,4.3,4.4.3,4.5,5.1,5.2.2,5.3,5.3.1,
5.3.2,5.3.3,5.3,4,5.4.2,6.2.6.3,6.3.2.1,6.3.2.3,

6.3.2.4,6.3.4.1,6.3.5.2,6.3.5.3,6.3.6.2,6.3.7,7.4.2,
8.4.1.8.4.2

beleggingsoogmerk 4.2,4.4.3,8.3

beleggingstoets 1.3,1.4,3.2.3,3.4.1.3,4.3,5.2.2,5.2.3,5.2.4,6.3.2.2,

6.3.5.3,6.3.6.2,8.3,8.4.1
beleggingsvastgoed 1.1,3.2.2,3.2.4.4.3,4.5,5.2.2,6.3.2.2.6.3.2.3,6.3.3,

6.3.3.2,6.3.3.3,6.3.3.4,6.3.7

beleggingsvennootschappen 2.4,5.3.1.5.3.2,5.3.3,5.4.4,5.5,6.2.6.2,6.2.6.3.

6.3.2.1,6.3.2.4,6.3.4.1,7.3.2,7.3.3,7.6,8.4.1,8.4.2

beleggingsvermogen 1.4,2.3.3.1,2.3.3.2,3.4.2.2,4.2,5.1.5.2.1,5.2.2,5.2.4.

5.3.1,5.3.3,6.3.2.1,6.3.2.2,6.3.3.3,6.3.4.1,6.3.4.2,

6.3.4.4,6.3.5.2,6.3.5.3,14.5,16,8.3,8.4.2
beoogd rendement 2.3.1.1

beperkt binnenlands belastingplichtig 6.2.2.1

beperkt binnenlands belastingplichtige lichamen    6.2.1.1,8.4.2

beschermingsfunctie                                     7.1
bestuurderseis 4.2

bestuursverbod 4.3

betalingscriterium 6.2.4.3

Beteiligung 2.3.1.3,2.4
bevrijdende vermogensbelasting 2.5

bewaarder 4.4.1

bezittende klasse 8.2

bezittingentest 5.3.2,5.3.3

bezittingentoets 5.3.2,5.3.3,6.1

bijzondere risico's 5.2.2

bijzondere winstaftrek 6.3.5.1

bloot vermogensrisico 2.3.1.1,2.3.2.3

BNB 1969/155 6.2.1.2,6.2.1.3,6.2.2.3,6.2.3.2

BNB 1974/2 5.2.2,6.2.4.2,6.3.5.2,8.2

BNB 1975/11 4.3,5.2.2,5.2.4,5.3.3,5.4.2,6.2.4.2,6.3.4.4,6.3.5.2,
6.3.6.1,6.3.6.2,7.5.2.8.2

BNB 1990/73 4.3,5.2.2.6.3.6.2

BNB 2005/208 6.3.3.3

BNB 2006/141 6.2.3.2,6.2.3.3,6.2.3.4

bodemwaarde 6.3.3.2,8.3

Bosal-arrest 7.5.1,7.5.3,7.5.4,8.3,8.4.2
bouwrecht 4.3

bron 2.2,2.3,2.3.1,2.3.1.2,2.3.2,2.3.2.1,2.3.2.3,2.3.3.

2.3.4,2.4,2.5,4.3,6.2.1.2,8.2

broncriteria 2.5

bronnenfictiestelsel 2.2

bronnenstelsel 1.4.2.2.2.3.2.3.1.3,2.3.2,2.3.2.3,2.5
bronstaar 6.2.3.1,6.2.4.2,6.2.4.3

buitenlandse belastingplicht 6.2.3.2

C

capitive insurance-lichamen 6.2.4.2

CFC-regeling 5.2.2,5.3.3,5.5

CFM-lichaam 5.2.2

civielrechtelijke entiteit 6.2.1.2,6.2.2.3

collectie(Ove beleggen 4.2,4.3,4.4.4,4.4.2,4.5

collectieve belegging 4.4.1

collectieve vaststellingsovereenkomst 4.2

Commissie Moltmaker 6.3.4.3

concernbeleggingsinstelling 4.3

concernbepalingen 11,7.4
concernfinancieringslicha(a)m(en) 5.2.2,5.2.3,5.3.3.5.3.4,6.3.5.2,7.5.2,7.5.3,7.5.4
concernfunctie(s) 5.2.2.5.3.3,5.4.2,5.4.3.6.2.1.2,6.2.4.2,6.3.4.4.7.1
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concernstichting 6.2.1.2.6.2.1.3

concerntoets 5.2.2.5.4.2.6.2.6.2
concern-vbi 4.3

concernverhoudingen 5.4.2,6.2.6.2,6.3.4.4,6.3.5.3. Z4.4
concurrentiecriterium 6.2.1.2

consistentie van het systeem 8.5

consolidatiebepalingen 1.4,7.1,7.4.7.6,8.3
constructies 2.2,2.3.3.1,2.5,3.4.1.2,4.3,5.2.2,6.2.3.4,6.3.5.2,

13.2. 8.4.2
Contourenschets 6.2.2.3,6.2.2.4

creditsysteem 5.2.2

cultuurfondsen 3.4.2.2

D
daytrader 2.3.4

deelnemingskosten 15.1
deelnemingsverrekening 5.1,5.2.2

dempingsmaatregel 74.4
deposito's 6.3.2.2,6.3.5.2

derdenwerking 6.2.5.1

derevative benefits-toets 6.2.4.1

derivative benefits-test 6.2.4.2,6.2.4.3

deskundigheid van derden 2.3.2.1

deskundigheid, ervaring of relaties 2.3.2.1

dienstverleningsvergoedingen 14.3
directe beurstoets 6.2.4.1

directe overheidsbedrijven 6.2.2.1

discriminatieverbod 6.2.5.1

doorschuiven 6.3.3.2,7.3.2
doorstootverplichting 4.2

doorstroomhoudsters 5.2.2

downstream 6.2.4.1

draagkracht 2.1,2.2,2.3.1.2,2.5,2.6,3.4.1.3,3.4.1.4,6.1,6.2.1.1,

8.2,8.4.1

Drei-Objekt-Grenze 2.3.1.1.2.3.1.3

duale inkomstenbelasting 2.2

durfkapitaal 2.3.3.2.3.4.2.2,8.3

duurzaamheidsvereiste Z3.2
duurzame kapitaalgoederen 3.2.2

duurzame organisatie 2.3.4

E

economische meerwaarde 1.1,4.4.1

effectenhandelaar 2.3.1.3.2.3.4,6.2.4.3

equivalent beneficiary 6.2.4.2

etiketteringsbepaling 6.3.1

etiketteringsnorm 3.2.1,5.3.3,6.2.3.2,6.2.6.2,6.3.7,8.3

etiketteringsvoorschrift                                 6.1
exploitatieactiviteiten 2.3.2.2,2.3.2.3

F

familieondernemingen 6.3.4.1

feitelijke bestuursinvloed 6.3.4.3

feiten van algemene bekendheid 2.3.2.1

fictief rendement 3.3.5.3,5.3.1

financiele activa 5.2.2

financifle diensten 2.5,5.1,7.2.1.3

financiele en bestuurlijke betrokkenheid 6.2.2.3

financiele instellingen 4.4.1.6.2.4.2,6.2.4.4

financiele instrumenten 4.2,4.3
financiele intermediair 4.4.1
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financieringslichamen 5.2.2,6.2.4.1,6.2.4.2.8.4.1

fiscaal transparant 4.4.3.6.2.1.2.6.2.2.3

fiscale beleggingsinstelling 3.2.3,3.2.4,4.2,4.2.4,4.3,4.4.3,4.5,5.2.1,5.3.2,

5.4.1,6.3.4.1,7.4,7.4.1,7.4.5.8.4.2
forfaitair verrekeningsstelsel 2.3.3,4.3

formeel                                                          6.1
formele ondernemingsbegrip 6.2.1.4.6.2.6.1

fraude 12.3

functies van het winstinkomen                              6.1
Fusierichtlijn 5.5,7.2.3,7.3.2,7.3.3

G

gebouw 6.3.3.2

gebruikelijkheidstoets 2.3.3.2

gelijke behandeling 5.2.4,6.2.3.4, 6.2.5.3,6.3.6.2,8.3

gelijkheidsbeginsel 1.3,8.3

genotsrechten 2.3.3.1

geobjectiveerd beleggingsbegrip 4.5

gesplitste inkomstenbelasting 2.2

goed koopmansgebruik 2.3.3.1,6.2.6.1,6.3.3.1,6.3.3.4,7.3.2

groene en sociaal ethische beleggingen 3.4.2.1

groepsintern 6.2.1.2

groepsvorderingen 5.2.2.5.2.3

grootkoopmanschap 2.3.1.3

grootonderhoud 2.3.2.4.3

grotendeelstoets 5.2.2

H
HalbeinkOnfteverfahren 2.3.2.3,2.4

handel in verlieslichamen 5.3.3,6.2.6.3.6.3.2.1,6.3.2.3

handel in verliesvennootschappen 1.4,6.2.6.1,6.3.2.3
handelsbedrijf 2.3.1.1,6.2.2.3.6.2.2.4
harde grens 7.4.4

herbeleggingsreserve 3.2.4,4.2,4.3,5.4.1,8.4.1

herinvesteringsreserve 1.4,3.2,3.2.1,3.2.2,3.2.4,3.3,3.5,7.3.2,8.3.8.4.1,
8.4.2

herontwikkelen 4.3

herstructureren van actieve werkzaamheden 7.3.1

holdingbeleid 5.2.2,5.2.4

holdingresoluties 6.3.4.4

Holmes 2.3.1.3

hoofdkantoor 6.2.4.1

hoofdkantoortoets 6.2.4.1

hoofdzakelijk ter belegging worden aangehouden   3.4.1.3

houdstervennootschap 4.3,4.4.2,5.2.2,6.2.4.2,6.2.4.3.6.3.2.2,6.3.4.2.

6.3.4.3,6.3.6.2.7.3.2,7.5.1,7.5.2,7.5.3.8.3
houdtermijnen 4.3

Immobilien Investment Fonds 4.4.3

income from trading 2.3.1.3

Indien en voorzover 6.2.1.1,6.2.1.3, 6.2.3.2,6.2.3.4
indirecte beurstoets 6.2A.1

indirecte overheidsbedrijven 6.2.2.1

individuele belang 1.1,8.5

individuele vermogensbeheer 4.4.1

inflatie 6.3.5.1

inkomenscategorieen 1.1,1.4,2.1,2.2,2.3.1,2.6,4.3,6.2.3.3,8.3
inkomenstoets 8.4.2

inkomsten uit sparen en beleggen 2.5

inkomstenconcept 2.6

329



Trefwoordenregister

institutionele beleggers 6.3.2.2

instrumentalistische karakter 3.4.2.4

intentie 2.3.1.1,8.5

intermediaire functie 4.3,4.4.2,6.2.1.2

intermediaire marktfunctie 4.3.8.4.2

internationale belastingconcurrentie 5.4.4.7.6

investmenttrusts 4.3

K

kapitaal import neutraliteit                                5.1
kapitaalsbelasting 13.2
kapitaalvrager 4.3

Karlsruher Entwurf 2.6,8.4.1

kasgeldvennootschappen 6.3.5.2,6.3.6.2,7.1,7.2.1.3,7.2.3,7.3.2,7.6,8.3

Kirchhof 2.6,8.4.1
klassieke stelsel 4.2.4.3.4.5.5.3.1,5.4.1,6.1,6.3.5.2

klassieke systeem                                             4.1
koopopties 2.3.3.1

kunstarbirrage 3.4.1.1,3.4.1.4

kwalificatieneutrale inkomstenbelasting 8.4.1

kwalitatieve samenhang 6.2.4.1

kwaliteit van de werkzaamheden 2.3.4

kwantitatieve afl)akening 2A
kwantiteit van de werkzaamheden 2.3.4

L

laagbelaste beleggingsdeelneming 5.2.1,5.5,7.4.2
laagbelaste beleggingsdochter 4.5,5.2.2,5.2.3.5.4.3.8.2.8.3

legitimiteit 8.5

Leidraad IB 1941 2.2

Leistungsfdhigkeitsprinzip                              6.1
liberalisering van de financiele markten 8.2

lijfrente-bv 6.3.5.2,6.3.6.2,6.3.6.3

limitation on benefits-clausule 6.2.4.6.2.4.1.6.2.4.2,6.2.4.3

liquidatiesaldo 2.3.1.2

M
maatschappelijk ongebruikelijk 2.3.3.2

maatschappelijke beleggingen 3.4.2.1
management-bv Z5.2
managementovereenkomst 6.3.4.3

man-vrouw-vennootschap 2.3.1.2

markttoegang 6.2.5.1,6.2.5.2,6.2.5.3

Master-feeder-constructie 4.2.4.3

materieel ondernemingsbegrip 3.2,8.4.2

materieel partnerbegrip 2.3.3.2

materiele ab-toets 2.5

materiele fusie-eis 7.3.2
materitle onderneming 2.4,2.6,3.2.2,4.3,5.2.2,5.3.3,6.2.1.2,6.2.1.4,6.2.6.1,

6.2.6.2,6.2.6.3,6.3.2.1,6.3.4.2,6.3.5.2,6.3.6.2,
6.3.6.3,6.3.7,7.1,7.2.1.1,7.2.1.2,7.3.2,7.4.3,8.2,8.3

materiele ondernemingsbegrip 6.3.4.2,7.3.2,8.3
medebeleidsbepaler 6.3.4.3

medegerechtigde 2.3.1.2,2.6,3.4.2.2,6.2.1.4,8.3
medegerechtigdheid 2.3.4,3.4.2.2,6.2.1.2.6.2.2.3.6.2.3.2,8.3

meerwaardecreatie 2.3.1.1,4.4.1
meerwaardecreatietoets 8.2

meetrek- en meesleepregelingen 2.3.3.1

meetrekregeling 7.4.4

Memorandum of understanding 6.2.4.1

minderheidsbelang 2.4,6.2.5.2
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Mitunternehmer 2.3.1.3

moeiende houdster 5.3.3

N

ne-bis-in-idem-beginsel 5.2.2,14.5
ne-bis-in-idem-gedachte 5.2.2,7.4.4
Nederlandse maatstaven 5.2.2,5.3.2,7.4.2
neutraliteit 2.3.1.1,2.3.3.1,2.3.4,2.4,5.1

niet-ter-beleggingseis 3.4.1.3,5.2.2,7.4.2,8.2

non-discriminatiebepalingen 6.2.3.2

norm 1.1,1.3,1.4,2.3,2.3.1.1,2.3.1.3,2.3.2.2,2.3.2.3,2.3.3.

2.3.3.1,2.3.3.2,2.3.4,3.1,3.2.1,3.2.2,3.2.3,3.4.3.5,

4.3,4.4.1,4.4.3,4.5,5.2.2,5.2.4,5.3.2,5.3.3,5.5,

6.2.1,6.2.1.2,6.2.1.3,6.2.4.2,6.2.4.3.6.2.6.2,6.2.6.3,

6.3.3.3,6.3.3.4,6.3.5.2,6.3.5.3,7.3.2,7.4.4,7.5.2.8.1,
8.2,8.3,8.4,8.4.1

norma(a)1(e) vermogensbeheer 1.1,2.3,2.3.1.1,2.3.2,2.3.2.1,2.3.4,2.4,2.5,2.6,3.1,
4.3,5.2.2,5.3.3,6.2.1.2,6.2.2.3,6.2.4.2,6.2.6.2,

6.3.2.3,6.3.4.4,6.3.5.2,6.3.6.2,7.1,7.3.2.8.2.8.3
normaal, periodiek onderhoud 4.3

normspecifiek 1.1,6.2.1.2,6.3.2.3

normspecifieke invulling 3.5.6.2.6.3.8.2

0
object 6.3.1

objectieve onderneming 2.3.1.1,2.3.1.2,2.3.1.3,2.3.2.2,2.3.4,2.4,2.6,4.3.
6.2.1.2,6.2.2.2,6.2.2.3,6.2.3.2,6.2.6.1,6.2.6.2,8.2,

8A.2
objectieve ondernemingsbegrip 2.3.1.1.6.2.2.2

objectieve systeem 3.4.2.3

obligaties 3.3.2,4.3,5.2.2.5.4.1.6.3.2.2,6.3.5.2

omloopsnelheid 2.3.1.1,2.3.1.3,2.3.4,4.3,4.4.3
omstandighedencatalogus 2.3.4,2.6,3.2.4.8.4.2

omvang van een vermogen 2.3.1.1

omvangscriterium 2.3.1.1.2.4
ondergrond 6.3.3.2
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