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De materie behelst voor de adviseur een voortdurende uitdaging. Hij moet daarbij voor ogen houden
dat de fi scaliteit weliswaar belangrijk is, maar niet leidend mag zijn. Door de toegenomen specialisatie 
onder belastingadviseurs kan de helicopterview in het gedrang komen. Daar bestaat echter juist grote 
behoefte aan. Welke adviseur kan het geheel nog overzien? Henry Meijer probeert met dit werkboek en 
bijbehorende cursus hier een bijdrage aan te leveren. De cursus start op 6 september te Breda. 
Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.mfas.nl onderdeel cursussen.
Bestel uw exemplaar op: www.mfas.nl/bestellen 
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Voor deze aflevering van Het Register had ik aanvankelijk een column gereed liggen 
waarin het voornamelijk ging over het wagenpark van de redactie. Intrigerend ge-
noeg, want dat bestaat namelijk uit een Maserati, twee Porsches, twee buitenmo-
del Volvo’s en een brave Ford. Een ‘verstandige keuze’ noemt men dat laatste bij 
Albert Heijn. Die autokeuze vertelt zonder twijfel veel over het karakter (en fisca-
le hoedanigheid) van de desbetreffende automobilist. Maar helaas, u zult het zon-
der mijn gedachten hieromtrent moeten doen, want hoe kan een column in deze 
tijden over iets anders gaan dan over Panama. Tot voor kort vulde u als ik ‘Panama’ 
zei, dit natuurlijk aan met ‘kanaal’. Maar als ik dat nu zeg, roept u PAPERS! Door 
die papers is heel fiscaal Nederland – en de rest van de wereld – weer eens in rep en 
roer. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken dat het leuk is om in de (roddel)pers 
te kunnen lezen over de fiscale perikelen van Messi, Poetin, BN’ers en zelfs een 
oud-lid van de Belastingkamer van de Hoge Raad. Al dient natuurlijk eerst nog wel 
te worden bewezen wat deze en gene dan zouden hebben misdaan, zoals staatsse-
cretaris Wiebes terecht heeft opgemerkt. Dat de Belastingdienst op basis van ge-
hackte en dus gestolen informatie gaat onderzoeken of er sprake is van informatie 
die bruikbaar is voor de belastingheffing, zijn we inmiddels normaal gaan vinden. 
Al staat het me nog steeds tegen.
Maar hoe spannend zijn de Panama Papers eigenlijk? Mwah, dat kon nog wel eens 
tegenvallen. Natuurlijk, Panama klinkt exotisch en is spannender dan Zwitserland 
of Luxemburg. Maar geld stallen in een belastingparadijs is niet verboden. Dat geld 
vervolgens verzwijgen voor de vaderlandse fiscus natuurlijk weer wel, maar in dat 
verband zijn de verschillen tussen exotische en minder exotische oorden niet rele-
vant. Dat (sommige) presidenten en oligarchen fiscaal frauderen, kan u niet verba-
zen. En dat het in die gevallen om groot geld gaat evenmin. Over de fiscale perike-
len van topsporters kan een boek geschreven worden. Misschien zegt de naam Uli 
Hoeneß in dit verband nog iets? Hij is sinds kort weer vrij man.
Nee, wat voor mij de Panama Papers echt bijzonder maakt, is de vermeende be-
trokkenheid van het mkb. Van uw en mijn klanten dus. Volgens Het Financieele 
Dagblad – een van de twee Nederlandse kranten die de papers kregen toegespeeld 
– zou binnen het Nederlandse kleinbedrijf ‘van plantenkwekers tot café-eigenaars’ 
het gebruik van offshore-vennootschappen en trusts ‘tamelijk wijdverbreid’ zijn. 
Ook een krantenkop in datzelfde dagblad als ‘De slager stalt zijn geld op de Baha-
ma’s’ spreekt tot de verbeelding. Nu is het mkb natuurlijk een ruime doelgroep, 
die varieert van papa-en-mamabedrijven tot (net) niet-beursgenoteerde familiebe-
drijven, maar toch. Mocht op deze manier daadwerkelijk en op tamelijk grote 
schaal door het mkb inkomen en/of vermogen voor de fiscus worden verzwegen, 
dan hebben we met z’n allen toch iets gemist, zo vrees ik. Maar geen nood; ook 
hier geldt de Eerste Wet van Cruijff: ‘Ieder nadeel heb zijn voordeel’. Want in dat 
geval ligt het thema voor de RB-dag 2017 meer dan voor de hand!  <<<

Mr. S.F.J.J. (Sylvester) Schenk RB
hoofdredacteur Het Register en directeur wetenschappelijk bureau  
bij Flynth te Arnhem

Alle eerder verschenen exemplaren van Het Register vindt u op www.rb-plaza.nl

De stille wateren van 
het Panamakanaal

http://www.rb-plaza.nl
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Tweederde familiebedrijven overleeft overdracht niet
De eerste generatiewisseling van familiebedrijven gaat in bijna 
zeven op de tien gevallen mis. Oprichters houden vaak te veel 
macht in handen, waardoor de nieuwe generatie niet effectief kan 
ondernemen. Veel nieuwe bestuurders zijn daarnaast te voorzich-
tig om het bedrijf winstgevend te houden. Door vroegtijdig plan-
nen te maken, te blijven investeren in innovatie en de 
besluitvaardigheid op peil te houden, zijn veel verbeteringen te 
behalen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de studie Nieuw 
bloed, nieuwe koers van Rotterdam School of Management, Eras-
mus University (RSM), in samenwerking met de Rabobank en BDO 
Accountants & Adviseurs.
Bij veel generatiewisselingen dragen de oprichters het bedrijf 
over zonder de opvolgers echt te vertrouwen. Er blijft vaak een 

scala aan beschermingsconstructies bestaan, waardoor de feitelijke zeggenschap bij de oudgedienden blijft. Dat is funest voor 
het ondernemerschap van de volgende generatie, die toch al de neiging heeft zich eerder rentmeester dan ondernemer te voe-
len. Ook het dividendbeleid wordt voor veel familiebedrijven steeds zwaarder met de generaties. Naarmate de familie met de 
generaties groter wordt, stijgt ook het aantal mensen dat recht heeft op dividenduitkeringen, en zo raken bedrijven steeds meer 
gericht op het genereren van een stabiele geldstroom. Dat gaat ten koste gaat van onderzoek en ontwikkeling.

n BDO Accountants & Adviseurs, Rabobank en Rotterdam School of Management, 7 april 2016

Minimumjeugdloom  
gaat op de helling
Jongeren verdienen een eerlijke kans in 
de samenleving en kabinet en sociale 
partners vinden dat daar een fatsoenlijk 
loon bij hoort. De huidige vormgeving van 
het minimumjeugdloon past niet meer bij 
de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van 
werkende jongeren. Ook loopt Nederland 
internationaal uit de pas. De komende ja-
ren gaat het minimumjeugdloon daarom 
in stappen omhoog, zodat jongeren vanaf 
21 jaar het wettelijk minimumloon (WML) 
gaan verdienen. Het loon van jongeren 
van 18, 19 en 20 jaar zal meestijgen om 
het risico te beperken dat de verschillen-
de leeftijden een rol gaan spelen bij het 
aannemen van mensen. Om baanverlies 
te voorkomen, neemt het kabinet com-
penserende maatregelen. Daarnaast 
wordt de stukloonbepaling gewijzigd; be-
taling op basis van stukloon blijft moge-
lijk, maar werknemers gaan ten minste 
het WML verdienen.

n �Ministerie van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid, 21 april 2016

Wiebes verdubbelt boete voor 
belastingontduikers
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft belastingontduikers maar weer 
eens opgeroepen hun verborgen vermogen in het buitenland snel op te geven 
bij de Belastingdienst. Per 1 juli 2016 verdubbelt namelijk de boete voor be-
lastingontduikers die zichzelf melden bij de Belastingdienst, en wel van 60 
naar 120%. Voor belastingontduikers die door de Belastingdienst worden ont-
dekt, geldt al enige tijd een boete tot 300% over het verschuldigde belasting-
bedrag. Dergelijke boetes komen bovenop de belastingschuld.
De komende jaren gaan de belastingdiensten van 100 landen onderling bank-
gegevens uitwisselen. Volgens Wiebes lopen mensen die geld verborgen hou-
den in het buitenland, daardoor onherroepelijk tegen de lamp.

n Ministerie van Financiën, 12 april 2016

http://www.bdo.nl/nl/publicaties/Documents/Onderzoek-strategieverandering-na-generatiewisseling-in-familiebedrijven.pdf
http://www.bdo.nl/nl/publicaties/Documents/Onderzoek-strategieverandering-na-generatiewisseling-in-familiebedrijven.pdf
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Vertrekregeling te populair: 
Belastingdienst loopt leeg
Voor de Belastingdienst dreigt een braindrain en een financiële strop, vanwege 
het ‘grote enthousiasme’ voor een vertrekregeling waarvan iedere medewerker 
gebruik kan maken. Die regeling moet ervoor zorgen dat de Belastingdienst 5000 
man inkrimpt én dat 1500 frisse krachten kunnen instromen, om de organisatie 
opnieuw vorm te geven. Maar nu willen ook werknemers vertrekken die werk heb-
ben dat niet verdwijnt. En blijven er mensen achter van wie het werk juist wel 
wordt geschrapt.
Albert van der Smissen, voorzitter van vakbond NCF, kreeg te horen dat er al 4200 
werknemers van de Belastingdienst – met inbegrip van FIOD en douane – interes-
se hadden getoond. Daardoor wordt gevreesd dat de uitstroom te snel gaat: het 
was de bedoeling dat de inkrimping geleidelijk tot aan 2023 zou plaatsvinden. En 
dan is er ook nog het risico dat de regeling wordt opgevat als vroegpensioen, 
waarop een ‘straf’ van 52% staat. Daarmee zou de Belastingdienst zich wel heel 
erg in de eigen staart bijten.

n Algemeen Dagblad, 16 april 2016

Belastingdienst 
hervormt
De hervorming van de Belastingdienst komt 
op gang. De dienst met ruim 30.000 medewer-
kers heeft een enorme veranderingsopgave en 
moet slimmer, moderner en goedkoper gaan 
werken, met een betere dienstverlening en 
een hogere belastingopbrengst. Verder is 
vooral gewerkt aan nieuwe datatechnieken 
voor slimmere controle en handhaving. Speci-
ale operationele inzet gaat de komende tijd 
uit naar het terughalen van zo veel mogelijk 
premie- en belastingschuld in het buitenland, 
zo blijkt uit de 17e Halfjaarrapportage van de 
Belastingdienst.
De Investeringsagenda is een ingrijpend her-
vormingsprogramma van minstens vijf jaar dat 
bestaat uit tientallen deelprojecten. Doel is 
een kleinere Belastingdienst die meer op-
brengsten genereert, meer ‘in control’ is en 
Nederlanders betere dienstverlening biedt. 
Onderdeel van de Investeringsagenda is de 
zogenoemde Broedkamer, waar pilots met 
nieuwe datatechnieken en andere systemen 
worden ontwikkeld en bij succes uitgerold.
In de Halfjaarrapportage van voorjaar 2015 
lag de focus op de aanpak invordering toesla-
gen in het buitenland. De logische volgende 
stap is het terughalen van belasting- en pre-
mieschulden in het buitenland. Staatssecreta-
ris Wiebes wil hier met eenzelfde stevige inzet 
achteraan.

n Ministerie van Financiën, 12 april 2016

Flexwerker niet meer weg te denken
Een op de zes werknemers van 25 jaar of ouder had in 2015 een flexibele arbeidsrelatie. 
Voor de meesten van hen is dat uit noodzaak: ze zijn nieuw bij hun huidige werkgever of 
hebben geen vaste baan kunnen vinden. En bijna een op de vijf van deze flexwerkers 
zegt behoefte te hebben aan flexibiliteit, c.q. geen behoefte te hebben aan zekerheid. 
Vergeleken met andere werknemers zijn ze vaker tevreden met hun werk en melden ze 
minder vaak burn-outklachten. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandighe-
den (NEA) 2015 van TNO en CBS en de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van CBS.
Het CBS constateert verder dat werknemers met een flexibel dienstverband vaker aan 
het werk blijven dan twee jaar geleden. Het deel dat na drie maanden werkloos wordt, 
was in het eerste kwartaal van 2014 nog ruim 5 procent en twee jaar later minder dan 4 
procent. Het totaal aantal mensen met een flexibele arbeidsrelatie blijft overigens groei-
en. In het eerste kwartaal van 2016 had een kwart van alle werknemers, ruim 1,7 miljoen, 
een flexibel dienstverband. Twee jaar eerder waren dat er nog ruim 1,6 miljoen.

n Centraal Bureau voor de Statistiek, 17 mei 2016
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Werkgever zoekt  
personeel vaker via  
sociale media
Steeds meer bedrijven zetten sociale media in om 
personeel te werven. Dit blijkt uit een enquête van 
UWV onder 4700 bedrijven die vorig jaar vacatures 
hebben vervuld. Bijna een op de vijf bedrijven zet 
sociale media, zoals LinkedIn of Facebook, in bij 
het zoeken naar personeel; in 2013 was dat nog 
minder dan een op de tien. Sociale media worden 
vooral ingezet door de sectoren communicatie en 
informatie en de horeca en bij het werven van ho-
ger opgeleid personeel. Voor kwetsbare groepen 
op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschool-
den, blijken relaties en open sollicitaties een goe-
de toegangspoort tot werk. De krantenadvertentie 
verliest steeds meer terrein; slechts voor negen 
procent van de vervulde vacatures wordt die als 
wervingskanaal gebruikt.

n UWV, 10 mei 2016

Hogere boetes voor overtreden 
regels financiële markten
De boetes voor het overtreden van de Wet op het financieel toezicht 
(Wft) gaan omhoog. Dat blijkt uit het wetsvoorstel ter implementatie 
van de verordening en richtlijn marktmisbruik dat minister Dijssel-
bloem van Financiën, mede namens minister Van der Steur van Vei-
ligheid en Justitie, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De 
maximumboete voor ernstige overtredingen gaat omhoog van 4 mil-
joen naar 5 miljoen euro, en bij herhaalde overtredingen wordt deze 
verdubbeld tot 10 miljoen euro. Voor grote ondernemingen wordt bij 
ernstige overtredingen een maximumboete ingevoerd van 10 pro-
cent van de netto-omzet. In gevallen waarbij Europese regels nog ho-
gere boetes vereisen, kan de maximale boete worden verhoogd tot 
20 miljoen euro of, wanneer de maximumboete aan de omzet is ge-
relateerd, tot 15 procent van de netto-omzet.

n Ministerie van Financiën, 19 april 2016

Zelfstandigen positief  
over eigen inzetbaarheid
Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ervaren 
minder werkdruk dan werknemers. Ze geven minder 
vaak aan heel veel werk te hebben, extra hard te 
moeten werken of erg snel hun werk te moeten 
doen. Ook rapporteren ze minder vaak burn-out-
klachten dan werknemers. Waar ruim 7 procent zich 
ten minste enkele keren per maand opgebrand voelt 
door het werk, is dat onder werknemers ruim twee 
keer zo veel. Dit melden TNO en CBS in een groot-
schalig, vergelijkend onderzoek naar de duurzame 
inzetbaarheid van zzp’ers en werknemers.
Zzp’ers melden meer dan werknemers bevlogen te 
zijn in hun werkzaamheden. Bijna driekwart zegt re-
gelmatig helemaal op te gaan in zijn werk; van de 
werknemers is dat 60 procent. Zelfstandigen voelen 
zich doorgaans ook fitter en sterker tijdens het werk. 
Ook gevarieerd werk draagt hieraan bij; vier op de 
vijf zzp’ers vinden hun werkzaamheden vaak of al-
tijd gevarieerd, tegen tweederde van de werkne-
mers. Daar tegenover geven zzp’ers vaker dan 
werknemers aan dat ze niet gemakkelijk kunnen vol-
doen aan de fysieke eisen die het werk aan hen 
stelt. Gemiddeld zeggen zzp’ers tot hun 67e te wil-
len blijven werken, terwijl werknemers verwachten 
gemiddeld tot 63 jaar te zullen doorwerken.

n �TNO, Centraal Bureau voor de Statistiek,  
24 mei 2016

Eerste Kamer steunt versterking 
aanpak faillissementsfraude
De Eerste Kamer heeft twee wetsvoorstellen aanvaard die de bestrijding 
van faillissementsfraude versterken. Beide maatregelen, die naar verwach-
ting op 1 juli 2016 in werking treden, maken deel uit van het wetgevings-
programma ‘Herijking Faillissementsrecht’. Het ene wetsvoorstel regelt dat 
een malafide bestuurder maximaal vijf jaar geen rechtspersoon meer mag 
besturen – of daar commissaris mag blijven of worden – als de rechter een 
civiel bestuursverbod heeft opgelegd. Het andere wetsvoorstel verruimt de 
strafrechtelijke mogelijkheden om effectiever en harder op te treden tegen 
frauduleuze faillissementen. Fraudeurs ontspringen nu nog vaak de dans 
als de curator een lege boedel aantreft.

n Ministerie van Veiligheid en Justitie, 5 april 2016

https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2016/21/zelfstandigen-positief-over-eigen-inzetbaarheid/burn-outklachten
https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2016/21/zelfstandigen-positief-over-eigen-inzetbaarheid/burn-outklachten
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Na een korte inleiding geeft dagvoorzitter 
Peter Furer, hoofd Bureau Vaktechniek van 
het RB, het woord aan RBvoorzitter Wil 
Vennix. Geen spannende verhalen over de 

toekomst van het RB deze keer, maar meteen to the 
point met een schets van waar het deze middag om gaat. 
En dat is de wijze waarop het beroep zelf wordt uitgeoe
fend. De RB’er, zegt Vennix, streeft naar langjarige en 
duurzame klantrelaties, waarbij hij niet alleen als advi
seur optreedt, maar zich ook betrokken weet bij de klant 
zelf, zijn bedrijf en zijn familie. Talrijk zijn de life events, 
zowel zakelijk als privé, waarvoor de klant bij hem zal 
aankloppen; denk aan bedrijfsopvolging, huwelijk, sa
menwonen, kinderen krijgen, schenken, overlijden en 
soms helaas ook scheiding. Je kunt het eigenlijk zo gek 
niet bedenken of de RB’er is erbij, zegt Vennix, ook als 
praatpaal en steun in de rug.
Het is daarom ook dat de RBadviseur niet met korteter
mijnoplossingen wil werken en dus vaak ook niet met 
een advies op het scherp van de snede komt aanzetten. 
Altijd zal hij zich (moeten) afvragen of hij zich voluit 
achter het advies kan scharen en of de klant er gelukkig 
van wordt. Het gaat bij de fiscaal adviseur, misschien wel 
vooral, over zijn beroepshouding, zijn ethiek en zijn ei
gen kwaliteitsnormen. Bovendien moet het advies ook 

op wat langere termijn zijn waarde behouden en de 
klant niet gevangen zetten in een door veranderde om
standigheden of nieuwe wetgeving hem onwelgevallig 
geworden constructie. Iedere keer, besluit Vennix, moet 
de adviseur zich afvragen: zou ik dit mijn eigen ouders 
of kinderen ook adviseren? En zo niet, waarom zou ik er 
dan mijn klant mee opzadelen?

Van de wieg tot het graf
Het morele dilemma van Vennix is natuurlijk een kolfje 
naar de hand van hoofdspreker Bernard Schols, hoogle
raar successierecht aan de Radboud Universiteit. Guitig 
als altijd pikt hij aan met de stelling dat een nog objec
tiever norm is: zou ik het mijn schoonouders adviseren? 
Met andere woorden, wat mag ethisch nog wel? Maar 
Schols zou Schols niet zijn als hij er niet nog een schepje 
bovenop doet: deze middag is volgens hem de ultieme 
norm: wat zou Wil gewild hebben, immers de hoogste 
representant van het RBgilde? Een kwinkslag die nog 
een paar keer terug komt.
In de estate planning, zegt Schols, heeft men bij uitstek te 
maken met ‘levenskwesties’, waarbij het zoeken naar con
crete oplossingen zelden los kan worden gezien van emo
ties en menselijk drama. Zo zei ooit een RB’er tegen hem: 
‘Schols, wij zijn vaak de eersten die weten dat iemand gaat 

De onverminderd populaire RB-dag – op 3 juni jl., wederom in het 
NBC Congrescentrum te Nieuwegein – was dit jaar gewijd aan de stel-
ling dat de RB-adviseur een ‘levenslange’ relatie met zijn klant heeft, 
en zelfs nog langer dan dat. Want ook na het overlijden van die klant 
vallen er nog bergen werk te verzetten, benadrukte meesterverteller 
Bernard Schols in het plenaire gedeelte. En daarbij moet de adviseur 
over veel meer vaardigheden beschikken dan puur fiscaaltechnische. 
In het tweede deel van de middag splitste men zich op in groepen om 
zich te laven aan wat de diverse workshops te bieden hadden.

Verslag: Ton Kamminga | foto’s: Raphaël Drent

Bij ‘de adviseur voor het 
leven’ draait het om veel 
meer dan fiscale techniek
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scheiden; de partner weet nog van niets.’ Volgens hem is de 
adviseur er overigens niet alleen voor het leven, maar ook 
voor daarna: ‘Als ik er niet meer ben, ben je er dan ook nog 
voor mij?’ Pas op dat moment kan worden vastgesteld wie 
de ultieme prijs voor beste adviseur verdient.
Dan verschijnt op het scherm de onlangs overleden zanger 
Prince met een gedeelte uit diens kaskraker Purple Rain. 
Daarboven de tekst: ‘Prince, waar is je testament?’ Dat had 

hij dus niet, en daarom lijkt de miljoenenerfenis nu naar 
zijn zus te gaan. Met het bekende ritueel van anderen die 
er ook recht op menen te hebben tot gevolg. Tja, dat krijg je 
ervan, meent Schols. Had Prince een real buddy (RB) gehad, 
dan was dit allemaal niet gebeurd. Veel testamenten wor
den volgens hem mede om fiscale redenen opgemaakt. Als 
in de advisering het randje wordt opgezocht, is dat vaak in 
de successierechtelijke sfeer. Zo memoreert hij een voorval 

Bernard Schols: de grootste prijs voor de adviseur is: heb ook het 
vertrouwen van uw klant in het hiernamaals

Wil Vennix: iedere keer moet de adviseur zich afvragen: zou ik dit mijn eigen 
ouders of kinderen ook adviseren?
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Schols’ laatste punt is de beneficiaire aanvaarding. En 
dan zijn we weer terug bij de vraag wie na het overlijden 
de adviseur is. En wie dus moet waarschuwen voor 
eventuele gevaren. Tot besluit een paar sterke staaltjes 
van pogingen tot het ontlopen van belastingheffing. Een 
vader overlijdt en zijn hele hebben en houden is met on
middellijke ingang een levensverzekeringsmaatschappij 
geworden, waarmee acht miljoen buiten het erfrecht 
wordt gehouden. Ander voorbeeld: iemand zou in Puerto 
Rico wonen, maar overlijdt als hij tijdelijk in Nederland 
verblijft. Omdat zijn horloge en het boek waarin hij aan 
het lezen was, op het nachtkastje in Puerto Rico liggen, 
oordeelt de rechter dat hij aldaar woonde en er dus in 
Nederland geen erfbelasting is verschuldigd.
Nadat het lachen is verstomd komt Schols met zijn laat
ste aanbeveling: de grootste prijs voor de adviseur is: heb 
ook het vertrouwen van uw cliënt in het hiernamaals.

De workshops
De vorig jaar voor het eerst georganiseerde combinatie 
van een plenaire bijeenkomst met daarna een opdeling 
over diverse workshops, is goed bevallen en wordt dan 
ook herhaald. Opnieuw kan er dus, verdeeld over twee 
sessies, worden gekozen uit negen, zeer uiteenlopende 
onderwerpen. Maar alle hebben uiteraard van doen met 
het beroep van fiscaal adviseur in de breedste zin van 
het woord. Een impressie.

Familiebank: droom of drama?
In een aanstekelijk betoog brengt Johan van den Belt de 
voors en tegens van de familiebank voor het voetlicht. 
Hij begint met twee ‘gouden lessen’: (1) doe het nooit en 
(2) vergeet les 1 nooit. Gekheid natuurlijk, maar er zitten 
bij het spelen voor familiebank wel degelijk de nodige 
adders onder het gras. Zo moeten het wel leningen zijn, 
en geen schenkingen; het geld moet in beginsel terugko
men. Er zitten dan ook heel wat zakelijke kanten aan. 
Gaat het bijvoorbeeld om een lening voor het eigen huis 
van het kind, dan krijg je te maken met het bepalen van 
de hoogte van de rente, het al dan niet notarieel vastleg
gen van de leningsovereenkomst, of het risico van over
lijden en/of arbeidsongeschiktheid moet worden afge
dekt, hoe om te gaan met betalingsachterstanden, hoe te 
voorkomen dat de koude kant ermee vandoor gaat, en zo 
nog wat voetangels en klemmen. Van den Belt verhaalt 
bijvoorbeeld van een vader die zijn zoon geld had ge

uit 1926 waarin iemand, om de successierechtelijke dans te 
ontspringen, bepaalde: ‘Mijn genot eindigt drie dagen voor 
mijn overlijden.’ Een van de redenen waarom we tegen
woordig de 180dagenregel kennen.

Johan en Panenka
Het volgende filmpje toont Johan Cruijff die van alles brab
belt over zijn fiscale problemen medio jaren zeventig van 
de vorige eeuw; zijn uitleg daarvan is als vanouds onna
volgbaar. Het is de inleiding voor een vergelijking van twee 
historische penalty’s: het stiftje van Panenka op een cruci
aal moment en het eentweetje van Cruijff met Jesper Ol
sen. Beide zijn geniale bedenksels, maar de eerste is buiten
gewoon risicovol, terwijl de tweede volgens Schols een 
trefkans van 99% heeft. En dat is nu precies wat de advi
seur zich ook telkens moet afvragen, zegt hij: kies ik voor 
een uiterst risicovolle oplossing of speel ik op zeker? Een 
voorbeeld van het eerste zagen we vorige zomer in een 
krantenartikel onder de kop: ‘De directeur zit nog in de lui
ers, maar omzeilt de erfbelasting.’ Vader had de boreling 
meteen voor honderd procent eigenaar gemaakt van een 
eigen bv, waarin vader zijn activiteiten vervolgens ging on
derbrengen. Dat gaat wel erg ver, vindt Schols.
Zo kan men zich ook de vraag stellen waar de grenzen lo
pen bij constructies rond het huwelijksvermogensrechte
lijk aanmerkelijk belang. Bij een boedelmenging moet er 
voor toepassing van de abregels nog enig teken van leven 
zijn, hetgeen Schols illustreert met een plaatje van twee 
bedlegerige oudjes waarbij nog net een onder de dekens uit
stekende voet lichtjes beweegt. Waarbij hij zich afvraagt: is 
dit nu een Johan of een Panenka? Uiteraard laat hij het 
thans populaire levenstestament niet onvermeld en stipt 
hij ook de vrijstellingsmogelijkheden van opa’s en oma’s 
voor het successierecht aan. Het is de vergaande wetgeving 
die zorgt voor ingewikkelde technieken, verzucht hij.

Jubelton
Met de uitroep: ‘Hij komt weer terug, de jubelton!’ wil 
Schols een waarschuwing afgeven aan de adviseur om 
zijn advisering over dit douceurtje toch vooral goed voor 
te bereiden. Wees bedacht op vragen als: ‘Kunnen opa en 
oma, als ze zijn gescheiden, allebei een ton schokken?’ 
En: ‘Kan vader zijn schoonzoon ook een oprotpremie 
van een ton bezorgen?’ Hij waarschuwt: de joker krijg je 
maar één keer. En laat een kind bovendien nooit over de 
datum heen schieten.

Johan van den Belt 
( familiebank)

Theo Hoogwout 
(financiële planning)

Peter ter Beest 
(pensioen dga)

Paul Schut 
(estate planning)

 Marian Bruggink 
(estate planning)
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staatssecretaris Wiebes het PEB wil afschaffen, en mis
schien ook nog de mogelijkheid van oudedagssparen in 
eigen beheer (OSEB) wil openhouden. Daarbij is ook 
voorzien in een afkoopregeling, die een acute IB/LBlast 
oplevert. Vooral het toekomstige overgangsrecht en de 
positie – lees: bescherming – van de partner spelen een 
belangrijke rol in dit dossier.

Estate planning en life events
Opnieuw is het trouwe RBduo Paul Schut en Marian 
Bruggink van de partij. Zij staan ‘op zijn Schols’ stil bij 
een aantal life events. Daar zitten voor de fiscale advi
seur lastige onderwerpen bij, want die heeft vaak wat 
moeite met het civiele recht. Toch doet hij er goed aan 
om ook eens buiten de fiscale kaders te denken. Veel 
aandacht gaat uit naar de gevolgen voor de RBadviseur 
van de bijna beklonken wijziging van het huwelijksver
mogensrecht, die maakt dat alleen nog de tijdens het hu
welijk opgebouwde vermogens gemeenschappelijk zijn. 
En ook het complexe overgangsrecht van de schenkings
vrijstelling mag zich in een grote belangstelling verheu
gen, getuige het feit dat het door Schut en Bruggink ter 
beschikking gestelde stroomschema gretig aftrek vindt. 
Er is ook nog de vraag of het RB ook op dit terrein wel
licht specifieke opleidingen kan verzorgen.

Bedrijfsopvolging voor de dga
Voor veel dga’s uit de babyboomgeneratie komt de pen
sioendatum in zicht en is het de vraag wie de onderne
ming gaat voortzetten en hoe dat het beste kan worden 
geregeld. ‘Gefundenes Fressen’ voor Edwin Heithuis, die 
aan de hand van recente jurisprudentie een aantal dis
cussiepunten doorneemt. Gedoeld wordt op de jurispru
dentie over de in 2010 vernieuwde bedrijfsopvolgingsre
geling (BOR). Die begint langzaamaan vorm te krijgen, 
mede doordat de Belastingdienst de regels soms anders 
uitlegt dan de belastingplichtige en diens adviseur. Ter 
sprake komen onder meer de kwalificatie van een indi
rect aandelenbelang van minder dan 5% als onderne
mingsvermogen, de vraag of soortaandelen ook onder 
het begrip aanmerkelijk belang vallen en de kwalificatie 
van ondernemingsactiviteiten bij de exploitatie van on
roerend goed. Ook problemen rond de voortzettingseis 
en de bezitseis komen voorbij.
Heithuis heeft nog wel een paar tips. Let bijvoorbeeld op 
de aanstaande wijziging van het huwelijksvermogens

leend voor de aankoop van een huis zonder dat hypothe
cair te hebben vastgelegd. Met dat voor de bank schul
denvrije huis als onderpand is zoonlief vervolgens een 
lening aangegaan, en met dat geld gaan speculeren op de 
beurs. Resultaat: alles foetsie.
Conclusie van Van den Belt: weet waar je aan begint en 
doe het alleen als je kunt bogen op een zekere welstand. 
In elk geval moet worden voorkomen dat de familiever
houdingen eronder gaan lijden, bijvoorbeeld doordat er 
scheve gezichten ontstaan omdat de een wordt bevoor
deeld boven de ander.

Financiële planning
Theo Hoogwout begint zijn presentatie met het voorleg
gen van een viertal prikkelende stellingen. Vervolgens 
gaat hij onder meer in op de dga en zijn bv, waarbij hij 
wijst op de structurering van kasstromen; denk aan de 
bijtelling privégebruik auto of dividend en salaris/pensi
oen of dividend. Ook blikt hij vooruit op de gevolgen 
van de vermogensrendementsheffing met ingang van 
2017 en schetst hij voorbeeldsgewijs wat dat betekent 
voor de keuze voor beleggen in de bv of in de vbi.
Als mogelijk alternatief noemt Hoogwout het boxhoppen 
via een agiostorting. Verder wijst hij, aan de hand van 
voorbeelden over particulieren en dga’s, op de problemen 
die zich kunnen voordoen bij een finaal verrekenbeding. 
Conclusie is in ieder geval dat financiële planning niet 
ziet op een incidenteel advies, maar dat het vraagt om een 
continu proces waarbij duurzaamheid en flexibiliteit van 
de oplossingen belangrijke aandachtspunten zijn.

De dga en zijn toekomstvoorziening
Vorig jaar luidde in ditzelfde verslag het eerste zinnetje 
over de gelijknamige workshop: ‘Dat is nou jammer, 
moet Bas Kortenbach hebben gedacht toen de brief van 
Wiebes er ook op de RBdag nog steeds niet was.’ Dat 
ging natuurlijk over het pensioen in eigen beheer, en Pe
ter ter Beest, die deze workshop dit jaar voor zijn reke
ning neemt, kampt met hetzelfde probleem. Het is een 
gebed zonder end; weliswaar zijn we twee brieven ver
der, maar die blijven maar richtingen aangeven; iets con
creets, laat staan wetgeving, is er nog steeds niet.
Intussen duren de problemen rond het PEB maar voort. 
In de loop der jaren zijn de duimschroeven steeds verder 
aangedraaid, waardoor veel dga’s behoorlijk klem zijn 
komen te zitten. Duidelijk is nu wel, zegt Ter Beest, dat 

Edwin Heithuis 
(bedrijfsopvolging dga)

Sylvester Schenk 
(help, ik wil stoppen)

Arend Jan van Lint 
(help, ik ben gestart)

Gerard Staats 
(oude dag zelfstandigen)

Frederike Mewe 
(dertigersdilemma)
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geen beletsel om hem toch privé te etiketteren en 19 
cent per zakelijke kilometer af te trekken. Het huur
recht kan zakelijk worden geëtiketteerd, maar hierover 
loopt nog een procedure bij de Hoge Raad. Let dus nog op 
de uitkomst hiervan. En zo loopt Van Lint in een uitge
breide sessie diverse aspecten van het ondernemerschap 
van de jonge vrouw na.

Zelfstandigen en hun oude dag
Het is echt niet alleen de dga die zich zorgen mag maken 
over zijn toekomstige inkomen; het geldt evenzeer voor 
het almaar uitdijende leger zzp’ers, stelt pensioen en 
lijfrentespecialist Gerard Staats. Ook die zzp’er moet al
les zelf regelen, middels het opbouwen van een oude
dagsreserve of het aankopen van lijfrenten, bij een bank 
of een verzekeraar. Ook kan hij zijn toekomstige koop
kracht op peil houden door zijn hypotheek af te lossen, 
zelf een reserve bij elkaar te sparen en/of (gedeeltelijk) 
te blijven doorwerken. De zelfstandige ziet zich daarbij 
wel geconfronteerd met een verwarrende en complexe 
hoeveelheid regelingen, die vanwege het systeem van 
eerbiedigende werking ook nog eens uit vroeger tijden 
kunnen stammen. Zo hebben we pensioen, allerlei soor
ten lijfrente, stamrechten en kapitaalverzekeringen met 
en zonder lijfrenteclausule. Word daar nog maar eens 
wijs uit. Volgens Staats vereist dat uiterste oplettend
heid van de adviseur. Die mag zijn klant wat hem betreft 
met enige regelmaat met de neus op het belang van 
diens oudedagsvoorzieningen drukken.

Het dertigersdilemma
Komen we bij de laatste workshop, die over het derti
gersdilemma. In wat Tilburgeconoom Lans Bovenberg 
alweer jaren geleden heeft gemunt als het ‘spitsuur van 
het leven’, lijkt het er voor de huidige dertigers steeds 
hectischer aan toe te gaan. In een workshop met een be
trekkelijk bescheiden aantal dertigers probeert Frede
rike Mewe het probleem te duiden en oplossingen aan te 
reiken. Kernbegrippen zijn volgens haar keuzestress, so
ciale vergelijking, vastzitten in het zohoorthetsys
teem, ervaren van tijdsdruk en de mythe van het perfec
te leven. Er is eigenlijk maar één remedie om een 
burnout voor te zijn, zegt ze: neem tijd voor bezinning 
en introspectie, en onderzoek wie je bent en wat je wilt. 
Waarschijnlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Slotakkoord
Aan de vooravond van het genoeglijke werk, de afsluiten
de borrel, doet cabaretier Coen Jutte onder meer verslag 
van een minienquête onder zegge en schrijve zes RB’ers. 
Hij zegt daar een stuk wijzer van te zijn geworden, al zijn 
er ook antwoorden bij als: ‘Dank voor je prikkelende vra
gen, maar ik heb hier helaas geen tijd voor. Succes met de 
voorbereiding.’ Stoom afblazen mag de zaal als Jutte een 
opsomming presenteert van klanten die je liever kwijt 
dan rijk bent: er klinkt een massaal ‘weg ermee’. Klapstuk 
is een RBadviseurslied op de klanken van ‘geef mij maar 
Amsterdam’. En daar komen de eerste schalen met bitter
ballen en vlammetjes al.  <<<

recht, zegt hij, en let er bij de splitsing van een holding 
op dat de juiste delen worden afgesplitst, namelijk de 
nietondernemingsdelen. Verder verwacht hij nog veel 
meer jurisprudentie rond de bedrijfsopvolging.

Help, ik wil stoppen, wat nu?
Min of meer in het verlengde van de workshop van Heit
huis gaat het ook bij Sylvester Schenk om de vraag hoe je 
van je onderneming af komt. Talloze knopen moeten 
daarbij worden doorgehakt: wanneer is het juiste mo
ment om te stoppen, welke fiscale problemen moeten 
worden opgelost, welke financieringsvorm kan of moet 
het gaan worden en last but not least, aan wie moet de 
onderneming worden verkocht: familie, personeel of 
willekeurig? Ook is er kans dat een onderneming geen 
koper kan vinden, dan wel om een andere reden onver
koopbaar is.
Vooral het aspect ouderdom is problematisch, van de on
dernemer zelf, van zijn personeel, van zijn klanten en 
zelfs van de business die wordt bedreven. Verder blijken 
familieoverdrachten niet erg succesvol, zeker niet bij een 
tweede opvolgende overdracht. En vanzelfsprekend zijn 
financieringsproblemen ook nooit ver weg. Volgens 
Schenk geniet overdracht binnen de onderneming – aan 
vennoten of personeel – de voorkeur. Ook valt te denken 
aan nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals een coöpera
tie of samenwerkende zzp’ers. Het is in elk geval zaak om 
zorgvuldig en tijdig alle problemen in kaart te brengen.

Help, ik ben gestart, wat nu?
Arend Jan van Lint hangt zijn workshop op aan een jon
gedame die tamelijk onvoorbereid aan het ondernemen 
slaat. Uiteraard loopt ze op enig moment tegen een was
lijst van problemen aan, maar gelukkig kan de adviseur, 
die pas dan in beeld komt, haar uit de brand helpen. Al
lerlei vragen dienen te worden beantwoord: is ze wel on
dernemer – voor de IB en/of de OB – hoe moet of kan ze 
haar auto etiketteren, hoe zit dat met de huurwoning 
van waaruit ze werkt, enzovoorts? In Van Lints casus 
rijdt ze met haar auto minder dan 10% privé, maar dat is 

Cabaretier Coen Jutte presenteert zijn RB-adviseurslied
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‘Jongeren zijn de ouderen van de toekomst’, is een bekende uitdrukking. Maar voor
lopig zijn ze dat nog (lang) niet. De fiscale jong professional in de praktijk is er ook zo 
eentje. Vaak wordt deze doelgroep getypeerd als Generatie Y, de Einsteingeneratie 
of een andere typering waarover inmiddels boeken vol geschreven zijn. Een popu
lair thema voor een gemiddelde management of vaardigheidstraining.
De algemene opvatting lijkt onze hang naar flexibiliteit en vrijheid. Door de verre
gaande digitalisering is de jong professional niet meer gebonden aan plaats en tijd of 
andere beperkingen. Snelle communicatie staat centraal. Tel daar de persoonlijke 
ontwikkelingsbehoefte en een torenhoog ambitieniveau bij op, minus het gebrek 
aan loyaliteit of respect voor gezag, en het algemene beeld is compleet.

De vraag is of dit ook geldt voor de fiscale jong professional in uw praktijk. Onze 
Jong RBbijeenkomsten laten in ieder geval wel een aantal overeenkomsten zien. Zo 
bleek uit onze eerste bijeenkomst, onder de titel ‘Maak werk van jouw werk’, dat er 
behoefte bestaat aan een eigen speelruimte op de werkvloer. Inhoudelijke vrijheid 
in het advies, een eigen rol in het gesprek met de klant. Verreweg de meeste deelne
mers vinden het belangrijk om te mogen meedenken over de invulling over het 
werk. In korte tijd veel kennis opdoen, snel leren en willen begrijpen.
Daarmee is echter niet gezegd dat dit een vrijbrief moet zijn om de jong professional 
dan maar los te laten. Dat wordt dan weer ervaren als onvoldoende betrokkenheid 
van de baas en gebrek aan samenhorigheidsgevoel. Regelmatige feedback en korte 
coachingmomenten helpen de fiscale jong professional in zijn of haar gewenste per
soonlijke ontwikkeling op maat. Samen leren luidt daarbij het advies. Het omgaan 
met jong professionals in uw organisatie is daardoor in de huidige tijd een uitdaging 
te noemen.

Voor ons als jong professionals is het omgekeerd net zo uitdagend. Dat bleek ook 
wel uit de workshop invloed uitoefenen van Jong RB. Vragen als: Welke rol wij jij 
binnen jouw organisatie gaan vervullen en hoe ga jij daarvoor zorgen? en: Hoe ma
nage jij jouw manager? stonden daarbij centraal. Maar ook de workshop stress – ook 
die welke je jezelf oplegt – en het vinden van een goede work-life balance bleken ac
tuele thema’s.
Toegegeven, wij willen ook best veel. En het liefst meteen, goed en misschien wel 
perfect. Uitdagend werk met goede arbeidsvoorwaarden, een prettige werksfeer, 
vrijheid, invloed op onze dagelijkse werkzaamheden, doorgroeimogelijkheden, een 
goede worklife balance, een partner, een gezin en noem maar op. Een quarterlife cri-
sis – of het dertigersdilemma – ligt op de loer. Keuzes maken lijkt dan ook het advies 
voor ons te zijn.
Met het jongerenbeleid als belangrijk speerpunt binnen het RB zal de jongerencom
missie van het RB het accent nog meer gaan leggen op de persoonlijke en vakinhou
delijke ontwikkeling van fiscale jong professionals, waarbij we kennis en ervaring 
met elkaar kunnen delen. Deelname aan onze Jong RBbijeenkomsten biedt daar
voor een uitgelezen mogelijkheid. Maar dat is dan ook weer een keuze... <<<

Keuze

R.L.A. (Ralph) Rijnders 
MSc RB

Belastingadviseur bij Govers 
Accountants/Adviseurs en 

voorzitter Jong RB
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deze papers zullen de aandacht voor belastingontwij
king en de rol van de adviseur bepaald niet doen af
zwakken.

De inkeerregeling
De fiscale wet kent een inkeerregeling voor de belasting
plichtige. Art. 67n AWR bepaalt kort gezegd dat geen, 
dan wel een gematigde boete wordt opgelegd als de be
lastingplichtige alsnog een juiste en volledige aangifte 
indient voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoe
den dat de Belastingdienst met de onjuistheid bekend is 
of bekend zal worden. Art. 69, lid 3 AWR kent een verge
lijkbare bepaling voor de strafrechtelijke sfeer, die ertoe 
strekt dat onder deze omstandigheden en voorwaarden 
het recht tot strafvervolging vervalt.
Art. 67n AWR bepaalt dat, wanneer de belastingplichtige 
binnen twee jaar na de onjuiste aangifte alsnog inkeert, 
geen boete wordt opgelegd. Keert hij later in dan na 

De groep facilitators die het OM op het oog 
heeft is bijzonder groot, nu het zowel de ‘ac
tieve’ als de ‘passieve’ facilitator erin be
trekt. In beeld komen banken, accountants, 

notarissen, financieel adviseurs, trustmaatschappijen, 
beleggingsmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen 
en ook de belastingadviseur. Actief zijn volgens het OM 
de facilitators die actief hebben meegewerkt en passief 
degenen die hebben meegewerkt door in feite weg te kij
ken terwijl zij moet hebben gezien dat de cliënt onver
klaarbaar welgesteld is. Het betekent in feite dat iedere 
dienstverlener van een zwartspaarder in de spiegel zal 
moeten kijken op het moment dat bekend wordt dat de 
klant zwart vermogen heeft of heeft gehad. Of meer in 
het algemeen bij iedere klant waarvan bekend wordt dat 
deze fiscaal een scheve schaats heeft gereden, al houd ik 
het in deze bijdrage bij het zwartsparen.
Daarbij zal de facilitator zich tevens moeten afvragen of 
hij zijn dienstverlening aan de cliënt wel kan voortzet
ten. De vertrouwensrelatie met die cliënt heeft immers 
een deuk opgelopen. Bovendien kunnen de belangen 
tegengesteld raken. Het elkaar de schuld in de schoenen 
schuiven is zo oud als de weg naar Rome. Dit soort be
langentegenstelling neemt toe, nu zwartspaarders niet 
meer volledig boetevrij kunnen inkeren en de hoogte 
van de boetes blijft toenemen. Zoals per 1 juli a.s. naar 
aanleiding van de Panama Papers. De onthullingen uit 

In Het Financieele Dagblad van 31 december 2015 heb ik de moge-
lijkheid tot boetevrije inkeer van de adviseur bepleit. Directe aanlei-
ding was de ronkende taal van het Openbaar Ministerie bij de behan-
deling van zwartspaarders. Het gaf aan de aanval te openen op de 
‘facilitators’ die zwartspaarders hebben geholpen. Niet alleen dege-
nen die actief hebben meegewerkt, maar ook degenen die dat passief 
hebben laten gebeuren door weg te kijken. Het ontbreken van eigen 
inkeermogelijkheden zal de adviseur echter niet aanmoedigen zijn 
klanten tot inkeer te bewegen. Terwijl dat laatste toch het doel zou 
moeten zijn. In deze bijdrage pel ik de inkeer voor de adviseur wat 
verder af en ga ik in op de uitgestoken hand van de Hoge Raad.

De inkeer voor 
de adviseur

Jits Berns
Mr. J. Berns is 

verbonden aan 
Jaegers & Soons 

Advocaten

De adviseur is slechts 
boeteplichtig als sprake is 
van een in de wet genoemde 
deelnemingsvorm
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twee jaar, dan wordt de boete gematigd. In het verleden 
is er beleid geweest voor zwartspaarders dat inhield dat 
bij een inkeer helemaal geen boetes werden opgelegd. 
Dat beleid gold tot 1 juli 2014. De boete bedraagt thans 
60% bij een inkeer na twee jaar en wordt per 1 juli a.s. 
verhoogd naar 120%.
Deze inkeerregeling geldt alleen voor de belastingplich
tige. De adviseur of facilitator kan hier in beginsel geen 
aanspraak op maken. Voor de facilitator is wettelijk noch 
beleidsmatig een inkeerregeling gecreëerd. Hierna zal ik 
uiteenzetten waarom een zodanige regeling ook niet 
valt te verwachten, onder meer vanwege de vele facet
ten die bij een facilitator aan de orde zijn, ook buiten het 
fiscale. Dat laat onverlet dat een facilitator naar mijn me
ning in bepaalde gevallen wel kan meeliften met de be
lastingplichtige.

Diverse aansprakelijkheden
De adviseur die te maken krijgt met een zwartspaarder, 
doet er verstandig aan direct zijn aansprakelijkheidspo
sitie te taxeren op het moment dat het zwartsparen van 
de klant bekend wordt. Of eerder nog, als er vermoedens 
van zwartsparen ontstaan. Deze positie beslaat diverse 
aansprakelijkheden. In beeld komen een fiscale aanspra
kelijkheid, de strafrechtelijke, de tuchtrechtelijke, de 
bestuursrechtelijke en de civielrechtelijke. Een breed 
palet derhalve. Inkeer voor de facilitator speelt vooral bij 
die aansprakelijkheden die voortvloeien uit een vorm 
van vervolging.

Eigen verantwoordelijkheden facilitator
De voor een inkeer relevante aansprakelijkheden laten 
zich globaal opdelen in twee groepen: aansprakelijkhe
den die zien op de positie van de facilitator en aanspra
kelijkheden die zien op de de betrokkenheid van de faci
litator bij de praktijken van de klant.
Bij de eerste groep gaat het louter om de eigen positie 
van de facilitator; de klant speelt daarin geen rol. Het 
gaat hierbij om voorschriften en bepalingen die betrek
king hebben op het eigen handelen van de adviseur als 
zodanig en op wat ik noem de eigen huishouding van de 
adviseur. De Wet op het financieel toezicht (Wft) be
paalt bijvoorbeeld in art. 3:17 dat diverse financiële in
stellingen de bedrijfsvoering zodanig inrichten dat deze 
een beheerste en integere uitoefening van hun bedrijf 
waarborgt. Het lijkt buiten twijfel dat de toezichthou
ders belastingontwijking onder de reikwijdte van dit ar
tikel scharen. Verder kan als voorbeeld worden gewezen 
op alle verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terroris
me (Wwft).
Dit type regelingen tracht te voorkomen dat de klant 
en de adviseur zich inlaten met praktijken als 
zwartsparen. Behalve het voorkomen hebben de bepa
lingen tevens tot doel het aan het licht brengen van 
deze praktijken. Een inkeer die de adviseur ontslaat 
van een naleving van deze bepalingen of een vervol
ging wegens schending daarvan, laat zich moeilijk 
voorstellen. Zo is de meldingsplicht uit hoofde van de 

Wwft geïntroduceerd om (mogelijke) onoorbare prak
tijken aan het licht te brengen. Het is dan vreemd om 
niet meer te hoeven melden omdat zich een onoorbare 
praktijk heeft voorgedaan, een praktijk waarbij moge
lijk de facilitator betrokken was. Een inkeer met vrij
waring van boetes of vervolging zie ik op dit vlak dan 
ook niet van de grond komen. Geconfronteerd met 
een boete of vervolging zal een inhoudelijk verweer 
soelaas moeten bieden.

Betrokkenheid facilitator bij klant
Inkeer is wel aan de orde als het gaat om de tweede 
groep van aansprakelijkheden. Te weten de aansprake
lijkheden die voortvloeien uit de betrokkenheid van de 
facilitator bij de klant (de belastingplichtige). In welke 
vorm dan ook, actief of passief. Ik beperk me in deze bij
drage verder tot de fiscale en strafrechtelijke aansprake
lijkheid. Geen van beide regimes kent de term actief en 
passief als zodanig. Deze termen komen echter wel min 
of meer tot uitdrukking in de hierna uit te werken deel
nemingsvormen.

Fiscale aansprakelijkheid
Als uitgangspunt voor fiscale boetes geldt dat elk subject 
(elke persoon) zelfstandig moet worden beoordeeld op 
de eigen verwijtbare gedraging. Zo zal bij zwartsparen 
als regel de belastingplichtige in aanmerking komen 
voor de boete voor het indienen van de onjuiste aangif
tes en het feit dat aanvankelijk te weinig belasting is ge
heven. Opzet en schuld van de adviseur zijn op grond 
van rechtspraak van de Hoge Raad niet toerekenbaar aan 
de belastingplichtige. Weet de belastingplichtige de op
zet en schuld volledig in de schoenen van de adviseur te 
schuiven, dan ontkomt hij mogelijk aan een boete. De 
adviseur dient daarop bedacht te zijn. Het betekent 
evenwel niet dat de boete naar de adviseur verhuist. 
Deze is slechts boeteplichtig als sprake is van een in de 
wet genoemde deelnemingsvorm: medeplegen, feitelijk 
leiding geven, opdracht geven, medeplichtigheid, uit
lokking of doen plegen. Oftewel: de adviseur als ‘mede
dader’.

Medeplegen en medeplichtigheid
De beboetbaarheid van de medepleger is geregeld in art. 
5, lid 2 Awb. Van medeplegen is sprake als twee personen 
gezamenlijk een feit plegen waarvoor een vergrijpboete 
kan worden opgelegd. Het is niet nodig dat ieder afzon
derlijk alle bestanddelen van de delictsomschrijving ver
vult. Voldoende is dat ze bewust en min of meer op voet 
van gelijkwaardigheid samenwerken. Een samenwer
king bij alle verschillende handelingen is niet vereist.
Medeplichtigheid is geregeld in art. 67o AWR. Deze 
vorm bestaat eruit dat de pleger van een delict wordt ge
holpen en dat de totstandkoming van het delict aldus 
wordt bevorderd en begunstigd. De medeplichtige on
dersteunt en is vanwege zijn secundaire rol geen dader. 
Medeplichtigheid kan ook bestaan uit een nalaten en 
kent een lagere boete dan de overige deelnemingsvor
men.
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waardelijk. Het is buiten twijfel dat een belastingplichti
ge aanspraak kan maken op de inkeerregeling als hij zelf 
initiatiefnemer tot de melding bij de fiscus is geweest.
Dit roept de vraag op of, en zo ja, in hoeverre de adviseur 
bij aansprakelijkheid op grond van deelneming niet 
eveneens aanspraak op de inkeerregeling zou kunnen 
maken. De wetgeving maakt immers geen onderscheid 
naar kwaliteit van de persoon. Inkeer door de belasting
plichtige betekent in mijn ogen dan ook inkeer voor de 
adviseur, zeker voor medeplegen vanwege de vereiste 
gelijkwaardigheid. Een van de eigenschappen van deel
nemen is het min of meer inwisselbaar zijn van de ver
schillende rollen. Ik vermag niet in te zien dat de ene 
partij vervolgens wel wordt gevrijwaard en de andere 
niet. Dat geldt mutatis mutandis ook voor de ‘lichtere 
variant’ medeplichtigheid.
Hoewel de situatie bij uitlokking en doen plegen wel
licht genuanceerder ligt vanwege het initiatief van de 
adviseur, vormt dit mijns inziens geen onderscheid dat 
een andere uitkomst rechtvaardigt.

Strafrechtelijke aansprakelijkheid
De zwartspaarder die inkeert zal niet strafrechtelijk 
worden vervolgd voor zover het belastingdelict als zoda
nig ook een strafrechtelijk delict vormt. Denk hierbij 
aan het bepaalde in de artikelen 68 en 69 AWR, maar 
evenzeer aan commune delicten als witwassen, al kent 
het laatste een wat wankele basis. Deze inkeerregeling 
geldt echter niet voor de facilitator. Dat betekent dat hij 
in beginsel strafrechtelijk kan worden vervolgd, als me
depleger of als ‘zelfstandige’ dader.

Uitlokking en doen plegen
De wetgever heeft in art. 67o AWR ook beboetbaar gesteld 
het doen plegen en het uitlokken. Beide deelnemingsvor
men vertonen een grote mate van verwantschap. De uit
lokker en de doen pleger – lees: de adviseur – worden ge
zien als initiatiefnemer tot het beboetbare feit. Het grote 
verschil tussen beide vormen is dat bij het doen plegen de 
feitelijke pleger – lees: de belastingplichtige – straffeloos 
is. Bijvoorbeeld omdat deze volledig onwetend is.
Van belang voor beide deelnemingsvormen is dat de advi
seur als initiatiefnemer is te duiden: de auctor intellectualis.

Fiscaalrechtelijke inkeer
De zwartspaarder die zich bij de fiscus meldt voordat 
deze hem op het spoor is, kan aanspraak maken op de in
keerregeling. Dat betekent dat alsnog de juiste belasting 
wordt geheven, zulks met matiging van de boete en in 
het verleden zelfs zonder boete. De aanspraak op de in
keerregeling is voor het overige min of meer onvoor

Het grote verschil tussen 
uitlokking en doen plegen is dat 
bij het doen plegen de feitelijke 
pleger – lees: de belasting-
plichtige – straffeloos is
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heden van de facilitator nog een rol? Of diens verwijt
baarheid? Deze vragen zal de feitenrechter verder moe
ten invullen. Het laat fier overeind de conclusie dat de 
Hoge Raad de mogelijkheid tot een inkeer voor de facili
tator openhoudt en niet categorisch afwijst. Dat is een 
grote winst voor de praktijk. Een welkome winst ook, 
omdat ik meen dat de wetgever en instanties als de Be
lastingdienst en het OM zich onvoldoende rekenschap 
geven van de benarde positie waarin de facilitator kan 
geraken. In ieder geval de zogenoemde passieve facilita
tor. Voor de actieve facilitator gelden andere wetten, al 
staat de deur van de Hoge Raad in beginsel ook voor 
hem open. Nogmaals, dit alles mits de facilitator een ac
tieve bijdrage levert aan de inkeer van de belasting
plichtige!

Inkeer en strafvermindering
Al het voorgaande richt zich op een inkeer aan de voor
kant: een vrijwaring van boetes of vervolging voor de fa
cilitator bij een inkeer. Mocht het toch tot een boete of 
vervolging komen, dan is een inkeer toch niet voor niets 
geweest wanneer de facilitator een positieve bijdrage 
aan de inkeer heeft geleverd. Het lijkt mij namelijk niet 
voor twijfel vatbaar dat deze bijdrage van invloed is op 
de straftoemeting. Komt het tot een straftoemeting, dan 
is er wel een schuldigverklaring, maar blijft in het gun
stigste geval een sanctie achterwege.

Conclusie
Voor de belastingadviseur bestaat geen algehele inkeer
regeling. Daarvoor is het spectrum van verantwoorde
lijkheden van de facilitator simpelweg te groot en te di
vers. De inkeerreglingen in de artikelen 67n en 69 AWR 
zijn voor de belastingplichtige geschreven en niet voor 
de adviseur. Toch ben ik van mening dat de adviseur in 
sommige gevallen op grond van deze bepalingen kan 
meeliften op de inkeer van de belastingplichtige. Dat is 
met name het geval in deelnemingssituaties als mede
plegen en uitlokking. Vindt buiten deze deelnemings
vormen een zelfstandige ‘vervolging’ van de adviseur 
plaats binnen het strafrecht, dan biedt de Hoge Raad de 
helpende hand; mogelijk blijft de adviseur gevrijwaard 
van vervolging als hij een bijdrage heeft geleverd aan de 
inkeer van de belastingplichtige. En anders zal deze bij
drage zonder meer een positieve invloed op de straftoe
meting (moeten) hebben.  <<<

Strafrechtelijke deelnemingsvormen
De bij de fiscaalrechtelijke aansprakelijkheid genoemde 
deelnemingsvormen medeplegen, medeplichtigheid, 
uitlokking en doen plegen zijn afkomstig uit het straf
recht. Hetgeen ik hiervoor heb geschreven, geldt als uit
gangspunt evenzeer voor de strafrechtelijke aansprake
lijkheid wanneer de facilitator wordt vervolgd op grond 
van een van deze deelnemingsvormen. De facilitator 
zou dus moeten kunnen meeliften, ook op de inkeerre
geling als bedoel in art. 69, lid 3 AWR.

Eigen strafrechtelijke aansprakelijkheid
Buiten deze deelnemingsvormen kan de adviseur zelf
standig strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. 
Denk aan het niet nakomen van de meldingsplicht uit 
hoofde van de Wwft. En dichter bij het delict zelf, aan 
witwassen. Iemand die redelijkerwijs moet vermoeden 
dat enig voorwerp afkomstig is uit enig strafbaar feit en 
die meewerkt aan het verbergen of het verhullen van dit 
vermogen, maakt zich schuldig aan ‘schuldwitwassen’. 
Als daarbij sprake is van weten in plaats van redelijker
wijs vermoeden, kwalificeert het delict als opzettelijk 
witwassen. Verder is een vervolging wegens valsheid in 
geschrifte bij een onjuiste aangifte geen onbekend feno
meen.
Voor deze aanspraken verwacht ik geen inkeerregeling 
voor de adviseur. Omdat het gaat om ‘zelfstandige delic
ten’ kan hij niet zonder meer meeliften op de inkeer van 
de zwartspaarder. Dit vindt bevestiging in een arrest van 
de Hoge Raad van 18 maart 1997, ECLI:NL:HR:ZD06959, 
en in het hierna te behandelen arrest.

Hoge Raad biedt hulp
Op 5 april 2016 heeft de Hoge Raad een belangrijke uit
spraak gedaan (ECLI:NL:HR:2016:555), welke uitspraak 
in lijn ligt met die van 19 december 2006 
(ECLI:NL:HR:2006:AY6710). In deze procedure ging het 
onder meer om een vervolging van witwassen in ver
band met zwart geld in het buitenland. De verdachte, 
zaakwaarnemer namens de erfgenamen in een nalaten
schap, bepleitte de nietontvankelijkheid van de Officier 
van Justitie, omdat de belastingplichtige inmiddels was 
ingekeerd.
Volgens de Hoge Raad kan in beginsel slechts de schuldi
ge aan de strafbare gedraging – in de regel de belasting
plichtige – profiteren van de inkeerregeling en niet de
gene die kennelijk op enigerlei wijze heeft bijgedragen 
aan de aan de schuldige verweten gedraging. Bijzondere 
omstandigheden, waarbij te denken valt aan een inkeer 
die is bevorderd door degene die op enigerlei wijze heeft 
bijgedragen aan de aan de schuldige verweten gedraging, 
kunnen evenwel tot een ander oordeel leiden.
De Hoge Raad zet hiermee expliciet de deur open voor 
een inkeer van de facilitator, als deze tenminste op eni
gerlei wijze bijdraagt aan de inkeer van de belasting
plichtige. Veel meer schrijft de Hoge Raad ook niet. Zo
doende blijven vooralsnog wel de nodige vraagtekens 
staan. Zoals: in welke mate moet de facilitator hebben 
bijgedragen? Spelen de eigen rol en verantwoordelijk

De Hoge Raad zet expliciet de deur 
open voor een inkeer van de facilitator, 

als deze tenminste op enigerlei wijze 
bijdraagt aan de inkeer van de 

belastingplichtige
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Als vertegenwoordiger van de VLB, de vereni
ging van accountants en belastingadviesbu
reaus met een landbouwspecialisatie, be
moeit Bert van den Kerkhof zich al vijfen

twintig jaar lang intensief met de totstandkoming van 
de Landelijke Landbouwnormen. Die normen harmoni
seren de fiscale behandeling van agrarische bedrijven. 
Voor zijn verdiensten voor de agrofiscale regelgeving 
kreeg hij eind april een lintje.
Van den Kerkhof haalde in 1979 zijn tuinbouwdiploma 
aan de Hogere Agrarische School en trad vervolgens in 
dienst bij de voorganger van ABAB accountants en belas
tingadviseurs. In de avonduren volgde hij de FBoplei
ding en een universitaire studie fiscaal. Als fiscaaljurist 
werd hij vijftien jaar geleden voorzitter van de Vakgroep 
recht van de VLB.

Uitprocederen

Van den Kerkhof: ‘In wezen is het uniek dat kantoren 
die in oorsprong elkaars concurrenten zijn, elkaar toch 
weten te vinden om een maatschappelijk belang te die
nen. De VLB is in 1926 opgericht door de agrarische 
standsorganisaties. Agrarische ondernemers moesten 
voor de inkomstenbelasting een boekhouding gaan bij
houden en de boekhoudbureaus vroegen zich af hoe je 
die boekhouding en de aangifte van landbouwbedrijven 
het beste kon inrichten. Om daarover samen te kunnen 
overleggen met de Belastingdienst werd de VLB opge

richt. Toen de Belastingdienst geen regionale afspraken 
meer mocht maken, ging het overleg ook over landelijke 
landbouwnormen.’

Hoe komen die normen tot stand?
‘Een werkgroep van belastingadviseurs en mensen van 
de Belastingdienst stelt de normen vast. Zo bepalen we 
op basis van diverse bronnen per diersoort wat de norm 
is voor de balanswaardering aan het einde van het jaar. 
Ook stellen we percentages vast waarmee je gebouwen, 
machines en dier en fosfaatrechten mag afschrijven.’

Worden jullie het altijd eens?
‘Nee. De afgelopen tien jaar hebben we een discussie ge
voerd over installaties, gebouwen en aanhorigheden. 
Over het laatste blijven we van mening verschillen. We 

Voor de verkoopwinst op cultuurgrond zou de landbouwvrijstelling in ieder 
geval moeten blijven bestaan. Anders dreigt het platteland te ontvolken en 
het landschap te verloederen. En om horizonvervuiling tegen te gaan, zou je 
de belasting moeten afschaffen voor energie die wordt opgewekt met zon-
nepanelen op bedrijfsgebouwen, zegt Bert van den Kerkhof, hoofd vaktech-
niek bij ABAB en voorzitter van de Vakgroep recht van de VLB.

Door Lex van Almelo en Sylvester Schenk | foto’s: Raphaël Drent

Handen af van de 
landbouwvrijstelling!

‘Agro-ridder’ Bert van den Kerkhof:

90 jaar VLB
De VLB is de vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus 
die (mede) gespecialiseerd zijn in landbouwvraagstukken. De vereni-
ging werd in 1926 opgericht. Door schaalvergroting heeft ze thans 
nog maar vijf leden: Flynth, Countus, Alfa, Accon avm en ABAB. Samen 
hebben ze 6500 werknemers.
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In de partijprogramma’s van de PvdA en de SP staat dat de 
vrijstelling moet worden afgeschaft...
‘Ik vind het niet gepast om die vrijstelling voor cultuur
grond af te schaffen. Er valt nog over te discussiëren of 
het erfperceel en de ondergrond van de bedrijfsgebou
wen onder de vrijstelling moeten blijven vallen, omdat 
andere bedrijven daarvoor ook geen vrijstelling hebben. 
Maar voor de echte cultuurgrond moet de vrijstelling 
zonder meer blijven bestaan. Die grond is er voor de pro
ductie van voedingsmiddelen en voor de natuur of het 
natuuronderhoud. Gezien de schaarste aan grond moet 
je woekeren met die twee functies. En door die schaarste 
staat de prijs van landbouwgrond ook niet meer in ver
houding tot de opbrengst. Als je dan de landbouwvrij
stelling gaat afschaffen, zou dat heel vreemde effecten 
kunnen hebben. Dan moeten de agrarische ondernemers 
belasting betalen over de winst op de grond en wordt het 
niet gestimuleerd die te verkopen. Terwijl de behoefte 
aan landbouwgrond juist groeit vanwege de noodzaak 
van schaalvergroting.’

Zegt u nu dat de grondprijs omhoog gaat als de landbouw-
vrijstelling wordt afgeschaft?
‘Op korte termijn wel. Op langere termijn is dit moeilijk 
in te schatten. Vroeger wilden mensen nog wel in de bui
tengebieden wonen, maar als je zeventig bent, is het 
handiger om alle voorzieningen bij elkaar in een stad te 
hebben. Je loopt dus het risico dat het platteland ont
volkt.’

Het Franse schrikbeeld dreigt?
‘Kijk ook naar de vrijkomende agrarische bedrijfsgebou
wen. Er zijn geen middelen om die gebouwen te slopen, 
waardoor het landschap verloedert. Zonder landbouw
vrijstelling heb je daar nog minder geld voor. Laat de on
dernemer dus profiteren van deze vrijstelling.’

Maar over de vrijstelling voor erfpercelen zou je nog kunnen 
discussiëren?
‘Ik heb de waarheid niet in pacht. Er is in ieder geval een 
overgangsregeling nodig. Maar dan blijft het probleem 
dat je moet bepalen wat de waarde in het economisch 
verkeer is bij voortgezet agrarisch gebruik en wat de ver
wachtingswaarde is. Over het verschil daartussen betaal 
je belasting. Maar alleen de staatssecretaris weet wat de 
waarde in het economisch verkeer is bij voortgezet agra
risch gebruik. Ik heb meer dan honderd taxateurs ge
sproken en die hebben geen van allen een idee hoe je de 
waarde bepaalt in een gebied waar al jaren sprake is van 
een hogere verwachtingswaarde.’
Van den Kerkhof wijst vanuit de kantoortoren bij Til
burg naar het landschap: ‘Aan deze kant is de verwach
tingswaarde misschien 60 duizend euro per hectare, 
maar aan de andere kant loopt hij misschien wel op 
naarmate je dichter bij De Efteling komt.’

Hoe moet je als adviseur omgaan met de onzekerheid over de 
landbouwvrijstelling?
‘Als goed adviseur ploeg je de stille reserve naar voren 

vinden dat je afzonderlijke bouwwerken mag afschrij
ven tot de restwaarde en dat mest en sleufsilo’s geen 
aanhorigheid van het bedrijfsgebouw zijn. We hebben 
nu met de Belastingdienst afgesproken dat we dit bin
nenkort gaan uitprocederen.’

Zijn die normen bindend?
‘De VLB heeft van de ondernemer geen volmacht gekre
gen om normen vast te stellen. Daarom mag je er als in
dividuele belastingplichtige van afwijken. Je moet dan 
wel duidelijk op de aangifte aankruisen dat jouw situatie 
zo specifiek is dat de normberekening geen goed uit
gangspunt is. Je moet dus óf de normberekening toepas
sen óf aannemelijk maken dat jouw berekening gerecht
vaardigd afwijkt van de norm.

Er zijn ook richtlijnen, bijvoorbeeld voor privégebruik?
‘Ja, zo weet je hoe je de richtbedragen moet toepassen. 
De VLB wil bij een gecombineerde nota voor de admi
nistratie en de aangifte ook graag een standaardbedrag 
van 150 euro hanteren voor de privéaangifte. En voor de 
agrarische ondernemer die bedrijfsdiesel tankt voor zijn 
privéauto, hanteert de VLB een standaardcorrectie van 
700 à 800 euro per jaar. Maar de Belastingdienst wil 
hierover geen afspraken maken. Want waarom zouden 
die richtlijnen alleen gelden voor de agrarische sector 
en niet voor andere sectoren? Misschien is die opvat
ting vanuit hun perspectief wel terecht. Maar wij zeg
gen: we moeten aan de voorkant een beslissing nemen 
en wees niet verbaasd dat je dit terugvindt in de admi
nistratie.’

Landbouwvrijstelling

U heeft ook afgesproken dat de bedrijfsopvolging in beginsel 
ook moet zijn  te regelen zonder dat er erf- en schenkbelasting 
wordt geheven.
‘Ja. Door die regeling is bedrijfsopvolging nog enigszins 
mogelijk, anders wordt die ondenkbaar. Het grote pro
bleem in de agrarische sector is namelijk dat de grond
waarde stijgt door de schaarste, terwijl het opbrengend 
vermogen van de grond niet in relatie staat tot de waar
de in het economisch verkeer en je de grond dus pas lo
nend kunt exploiteren bij een veel lagere waarde. De 
Hoge Raad heeft op 30 oktober 1985 gezegd dat de prijs 
voor lonende exploitatie lager kan zijn dan de waarde in 
verpachte staat. In 1972 is de oplossing gezocht in het 
achterwege laten van de invordering van een afzonder
lijke erf en schenkbelasting.’

Adviseurs vertrouwen er niet helemaal meer op dat de land-
bouwvrijstelling overeind blijft en gaan de grond herwaar-
deren in de boeken, om te voorkomen dat de ondernemer la-
ter belasting moet betalen over de boekwinst bij overdracht.
‘In 2010 en 2013 schreef zowel de commissieVan Weeg
hel als de commissieVan Dijkhuizen dat je de vrijstel
ling moet afschaffen om tot hogere belastingopbreng
sten te komen. Maar in 2015 heeft de staatssecretaris 
gezegd: voorlopig doen wij er niets mee.’
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Volgens de fiscus wordt er dan een nieuwe onderneming 
gestart. De VLB heeft ervoor gepleit dat ook later kan 
worden afgerekend met de fiscus, omdat je nu als boer 
eerst schulden moet maken om de belasting te kunnen 
betalen.’

Hoe ziet de toekomst van de VLB eruit?
‘We gaan de bedrijfseconomische en juridische advise
ring uitbreiden, terwijl de fiscale advisering gewoon 
blijft doorlopen. Verder blijven we de belangen van de 
agrarische sector behartigen. Er liggen nog voldoende 
items. Zo zijn er nog allerlei vragen over bioenergie en 
kunnen we nog stappen zetten met de digitalisering van 
de administratie. Er wordt in de agrarische sector zoveel 
geadministreerd – het moet mogelijk zijn om vanuit de 
ingevoerde gegevens aan de bron een aanvaardbare aan
gifte te doen.’

Zonder mensen?
‘Met een beperkt aantal mensen. Als de processen op 
orde zijn, kan in die stroom van gegevens niet zo veel 
fout gaan. De VLB wil de sector helpen de gegevensstro
men te combineren, zodat de ondernemers op een juiste 
manier aangifte bij de verschillende instanties kunnen 
doen en het bedrijf op basis van die gegevens kunnen 
sturen. De agrarische sector kan daarin voorop lopen.’

Als de VLB honderd jaar is, bent u zeventig. Wat doet u dan?
‘Over vijf à zes jaar vind ik het wel genoeg. Dan heb ik er 
ruim veertig jaar opzitten en moet een ander het voor
touw nemen. Maar ik hoop wel dat die er flink aan blijft 
trekken.’  <<<

toe, zodat de boekwaarde hoger wordt en de ondernemer 
bij de overdracht of de inbreng in een vennootschap of 
maatschap minder boekwinst maakt. De bedrijfsopvol
gingsproblemen schuilen overigens niet zozeer in de be
lastingheffing – alleen bij slecht fiscaal advies betaal je 
erf of schenkbelasting – maar met name in de markt
waarde die hoger is dan het opbrengend vermogen van 
de grond. Er gaat steeds meer geld in landbouwgronden 
zitten, geld dat de landbouw verlaat. Daardoor stijgt de 
financiële druk op de agrarisch ondernemer. Iedere dag 
stoppen twee à drie ondernemers. De prognose is dat er 
in 2030 nog zo’n 30 tot 35 duizend agrarische onderne
mers over zijn.’

Zijn er dan minder adviseurs nodig?
‘Nou... Er komen steeds meer regels bij en het wordt 
steeds complexer om die juist toe te passen. Zo mag je 
melkveefosfaatrechten volgens de fiscale regels overdra
gen aan iedereen, maar volgens de milieuregels alleen 
aan familie. Ook de welzijnseisen maken de naleving van 
regels complex. Er is dus steeds meer expertise nodig.’

Windmolens

Heeft de boer een toekomst als leverancier van bio-energie?
‘In Nederland zou je minder horizonvervuiling hebben 
als boeren zonnepanelen op hun stallen mochten aan
brengen en die energie dan zouden leveren aan dorpsbe
woners. Nu roomt de fiscus de winst daarop af met ener
giebelasting. Volgens de staatssecretaris zou afschaffing 
van die heffing ongeoorloofde staatssteun zijn. In Duits
land is het kennelijk geen ongeoorloofde staatssteun, 
want daar wordt het gesubsidieerd. Je mag bepaalde mi
lieudoelen nastreven. Een ander punt is dat je in Neder
land in beginsel meteen moet afrekenen als de grond 
meer waard wordt omdat je investeert in windmolens. 

Mr. ing. H.J. (Bert) van den Kerkhof RB
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In genoemde vergelijking probeer ik te onderzoe
ken of er een gemene deler is te vinden tussen de 
doorschuiffaciliteit van art. 3.63 Wet IB 2001 en de 
overgang van een algemeenheid van goederen ex 

art. 37d Wet OB 1968. Ik richt me daarbij in het bijzon
der op de begrippen ‘onderneming’, ‘geheel of een ge
deelte’ en het aan beide faciliteiten verbonden voort
zettingsvereiste. Ik vraag de lezer op voorhand begrip 
voor het feit dat deze bijdrage – gezien mijn achter
grond niet geheel onbegrijpelijk – vanuit het perspec
tief van de omzetbelasting is geschreven.

De doorschuiffaciliteit
Art. 3.63 Wet IB 2001 bevat een doorschuiffaciliteit voor 
de belastingplichtige die winst uit onderneming geniet 
en de onderneming overdraagt. Bij het bepalen van de in 
het kalenderjaar van de overdracht genoten winst wordt 
de onderneming geacht niet te zijn gestaakt. Afrekenen 
over de stakingswinst is dan dus niet aan de orde; degene 
aan wie de onderneming is overgedragen, wordt geacht 
in de plaats te zijn getreden van de overdrager. Om voor 
de doorschuiffaciliteit in aanmerking te komen, moet 
aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
n� er moet sprake zijn van een overdracht van een (zelf

standig deel van een) onderneming of medegerech
tigdheid;

n� de overdracht moet plaatsvinden aan een werkne
mer of een medeondernemer;

n� de overnemer moet minimaal drie jaar werknemer 
en/of medeondernemer zijn geweest;

n� de overnemer moeten de onderneming voortzetten;
n� de overnemende en de overdragende partij moeten 

een verzoek indienen bij de aangifte van de overdra
ger.

De ratio van art. 3.63 Wet IB 2001 is een waarborging 
van de continuïteit van de onderneming en is erop ge
richt de overdracht van een onderneming te flexibilise
ren. De werkgroep Oort II schrijft hierover: ‘Het tweede 
betreft de beperking tot de kring van (directe) verwan
ten in de doorschuiffaciliteit van artikel 17 van de Wet 
op de inkomstenbelasting 1964. Naar het oordeel van 
de werkgroep is deze beperking archaïsch. Deze facili
teit zou derhalve een generiek karakter moeten krijgen. 
Argument voor een generiek karakter is dat een door
schuiffaciliteit in het belang is van het voortbestaan 
van de onderneming. De continuïteit van de onderne
ming komt in gevaar indien door de afrekening van de 
belastingclaim als gevolg van de bedrijfsoverdracht li
quiditeitsproblemen ontstaan. Dit kan het geval zijn in
dien de overdrager bijvoorbeeld een vordering op de ko
per ontvangt. Bij een geruisloze overdracht wordt de 
fiscale afrekening over de stille en fiscale reserves uitge
steld, hetgeen een prijsdrukkend effect heeft. Indien de 
verkoper dit financiële voordeel (deels) doorgeeft aan 
de koper, zullen diens financieringslasten lager uitval

Een onderneming overnemen vergt van de overnemer veelal een forse 
financiële investering. De overdragende partij wil immers zijn inspan-
ningen over het verleden te gelde maken. En als die ook nog eens 
fiscaal moet afrekenen, wordt het er voor de overnemer alleen maar 
kostbaarder op. Gelukkig zijn er faciliteiten die ervoor zorgen dat de 
onderhandelingen over de overname van de onderneming niet spaak 
zullen lopen op de financiering van de fiscalelastendruk. In deze bij-
drage maak ik een vergelijking tussen twee van die faciliteiten.

Ad Fruijtier
Mr. A.F. Fruijtier 
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Volgens de Raad van State zou 
de doorschuiffaciliteit alleen 

moeten worden toegestaan als 
afrekening daadwerkelijk op 

liquiditeitsproblemen stuit

len.’ In het rapport ‘Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw’ 
wordt hier vervolgens op voortgebouwd met de beper
king dat de doorschuiffaciliteit budgettair haalbaar 
wordt geoordeeld voor medeondernemers.1 Art. 3.63 
Wet IB 2001 is de opvolger van art. 17 Wet IB 1964. Waar 
onder art. 17 Wet IB 1964 doorschuiven alleen binnen 
de familiekring mogelijk was, is dat onder art. 3.63 Wet 
IB 2001 ook mogelijk naar medeondernemers en werk
nemers.
Dat de faciliteit niet vrij van kritiek is, blijkt wel uit het 
advies van de Raad van State.2 Die stelt namelijk dat de 
faciliteit alleen zou moeten worden toegestaan als de 
afrekening bij een bedrijfsoverdracht daadwerkelijk op 
liquiditeitsproblemen stuit. Eenzelfde geluid laat Y.M. 
TigelaarKlootwijk horen.3 Volgens haar is bij een ver
koop in contanten doorgaans geen ruimte voor de door
schuiffaciliteit, omdat de overdragende partij de belas
ting kan voldoen. En M.J. Hoogeveen vindt de 
doorschuiffaciliteit weinig effectief en een inbreuk op 
het draagkrachtbeginsel zonder dat daarvoor een recht
vaardigingsgrond bestaat.4

De overgang van een algemeenheid 
van goederen
De gedachte achter art. 37d Wet OB 1968 is dat er bij 
een overgang van het geheel of een gedeelte van de al
gemeenheid van goederen – al dan niet tegen vergoe
ding of in de vorm van inbreng in een vennootschap – 
geen leveringen of diensten geacht worden plaats te 
vinden.5 Dit is het zogenoemde nietleveringsbeginsel. 
De overnemer treedt, voor het berekenen van de door 
hem verschuldigde belasting wat betreft de onderne
ming of het gedeelte daarvan, in de plaats van de over
drager.6

De ratio van art. 37d Wet OB 1968 is goed verwoord in 
het Zita Modus arrest van het Europese Hof van Justitie:7

39. Gelet op de context van artikel 5, lid 8, 
van de Zesde richtlijn – thans art. 19 btw-
richtlijn, AF – en de doelstelling van deze 
richtlijn, zoals beschreven in punten 36 tot 
en met 38 van het onderhavige arrest, is het 
duidelijk dat deze bepaling ertoe strekt de 
lidstaten in staat te stellen de overdrachten 
van ondernemingen of delen daarvan te 
vergemakkelijken, door ze te vereenvoudi-
gen en te vermijden dat de financiële toe-
stand van de verkrijger onder een buiten-
sporige fiscale druk komt te staan, nu hij 
deze belasting later hoe dan ook zou heb-
ben gerecupereerd via een aftrek van de als 
voorbelasting betaalde BTW.’

Met andere woorden, art. 37d Wet OB 1968 heeft, net 
als art. 3.63 Wet IB 2001 tot doel de overgang van een 
onderneming financieel te vergemakkelijken en de con
tinuïteit van de onderneming te borgen. De belasting
heffing mag geen belemmering vormen bij de over
dracht.

Onderneming, c.q. geheel of gedeelte 
van de onderneming
Anders dan art. 37d Wet OB 1968 spreekt art. 3.63 Wet 
IB 2001 expliciet van het overdragen van een onderne
ming, c.q. de overdracht van een gedeelte van een on
derneming. De uitwerking is vervolgens dat bij de be
lastingplichtige de stakingswinst onder voorwaarden 
buiten beschouwing blijft. Het is daarmee een subjec
tieve vrijstelling, waarbij er voor de belastingplichtige 
nog een keuze bestaat. Blijft namelijk het gezamenlijke 
verzoek daartoe achterwege, dan is de stakingswinst ge
woon belast.
Van het begrip onderneming sec is in de Wet IB 2001 
geen definitie te vinden. Er moet worden aangesloten 
bij de criteria voor het begrip onderneming zoals deze 
worden gehanteerd bij de uitleg van onder andere art. 
3.4 Wet IB 2001: onder ondernemer wordt verstaan de 
belastingplichtige voor wiens rekening een onderne
ming wordt gedreven. In het kader van deze bijdrage 
hanteer ik de volgende definitie: een onderneming is 
een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, waar
mee wordt beoogd om, door deelname aan het maat
schappelijke productieproces, winst te behalen.8 Ver
volgens moet de belastingplichtige aan de hand van een 
groot aantal criteria bepalen of de inkomsten die uit de 
duurzame organisatie van kapitaal en arbeid worden ge
noten, onder de bron ‘belastbare winst uit onderne
ming’ vallen.
In mijn ogen is dat een tweetrapsraket: eerst onder
zoekt de belastingplichtige objectief of de materiële 
kant van het verhaal – kapitaal en arbeid – er is, en ver
volgens moet hij een hoop vragen langs om vast te stel
len of aan het subjectieve element wordt voldaan, te 

De faciliteit van art. 3.63 Wet IB 
2001 is een subjectieve vrijstelling, 

waarbij er voor de belastingplichtige 
nog een keuze bestaat
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overdrager (art. 3.63, lid 2 Wet IB 2001). De beoordeling 
of een zelfstandig deel van een onderneming wordt 
overgedragen vindt plaats vanuit de overdrager. Bij de 
overnemer hoeft het overgedragen deel geen zelfstandi
ge onderneming te vormen; van belang is slechts dat 
het tot zijn ondernemingsvermogen gaat behoren.9 Het 
in de plaats treden betekent echter wel dat de overne
mer met het overgenomen deel winst uit onderneming 
moet gaan genieten.

Geheel of gedeelte van een 
algemeenheid van goederen
Zoals gezegd beoogt ook art. 37d Wet OB 1968 de over
gang (het doorschuiven) van een onderneming of zelf
standig deel daarvan te faciliteren. Dat het begrip on
derneming, hoewel niet met zoveel woorden genoemd, 
wel wordt bedoeld, blijkt uit de eerder aangehaalde pas
sage uit het Zita Modes arrest van het Europese Hof van 
Justitie. Ook in r.o. 40 van dat arrest is het Hof daar dui
delijk over:

40. Gelet op deze doelstelling moet het be-
grip overgang van het geheel of een gedeel-
te van een algemeenheid van goederen on-
der bezwarende titel, om niet of in de vorm 
van een inbreng in een vennootschap aldus 
worden uitgelegd dat daaronder valt de 
overdracht van een handelszaak of van een 

weten het beogen van winst. Dat subjectieve element 
kan worden ingevuld door antwoord te geven op vragen 
als: Maakt u winst? Zo ja, hoeveel? Hoe zelfstandig is 
uw onderneming? Beschikt u over kapitaal (in de vorm 
van geld)? Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden? 
Wie zijn uw opdrachtgevers? Hoe maakt u uw onderne
ming bekend naar buiten? Loopt u ondernemersrisico? 
Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderne
ming? Het moge duidelijk zijn dat het bepalen of er 
sprake is van een onderneming al vrij snel wordt gekop
peld aan het antwoord op de vraag of de inkomsten on
der de bron winst uit onderneming vallen.
Als dan de onderneming of het gedeelte van de onder
neming wordt overgedragen (doorgeschoven), wordt de 
nieuwe eigenaar voor het bepalen van de winst van de 
onderneming geacht in de plaats te zijn getreden van de 

Of sprake is van een onderneming 
wordt al vrij snel gekoppeld aan het 
antwoord op de vraag of de 
inkomsten onder de bron winst uit 
onderneming vallen
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plaats treden volgt automatisch dat er sprake is van een 
voortzetting. Het een kan nu eenmaal niet zonder het 
ander. Het Europese Hof heeft dit duidelijk verwoord in 
de overwegingen 42 tot en met 44 van het Zita Modes 
arrest:

42. In de tweede plaats moet aangaande 
het gebruik dat de verkrijger van de overge-
dragen algemeenheid van goederen moet 
maken, worden vastgesteld dat artikel 5, lid 
8, van de Zesde richtlijn – thans art. 19 btw-
richtlijn, AF – geen uitdrukkelijke voorwaar-
de inzake dit gebruik oplegt.
43. Wat het feit betreft dat volgens dit lid 8 
de verkrijger in de plaats treedt van de over-
drager, moet worden vastgesteld dat, zoals 
de Commissie terecht heeft opgemerkt, blij-
kens de bewoordingen van dit lid deze 
voortzetting geen toepassingsvoorwaarde 
ervan is, maar zonder meer een gevolg van 
het feit dat geen levering wordt geacht te 
hebben plaatsgevonden.
44. Uit het doel van artikel 5, lid 8, van de 
Zesde richtlijn en de eruit voortvloeiende 
uitlegging van het begrip overgang van het 
geheel of een gedeelte van een algemeen-
heid van goederen onder bezwarende titel, 
om niet of in de vorm van een inbreng in 
een vennootschap, zoals in punt 40 van het 
onderhavige arrest uiteengezet, blijkt inder-
daad dat deze bepaling doelt op de over-
drachten waarbij de verkrijger de bedoeling 
heeft om de handelszaak of het overgedra-
gen bedrijfsonderdeel te exploiteren, en 
niet om de betrokken activiteit onmiddellijk 
zonder meer te vereffenen en in voorko-
mend geval de voorraden te verkopen.

Overeenkomsten en verschillen
Een analyse van beide faciliteiten brengt mij tot de con
clusie dat er veel overeenkomsten zijn en één groot ver
schil. Eerst bespreek ik kort de overeenkomsten, of be
ter gezegd, de raakvlakken. In zowel de Wet IB 2001 als 
de Wet OB 1968 wordt geen definitie gegeven van het 
begrip onderneming, terwijl in beide bepalingen de 
overdracht van (een gedeelte van) de onderneming cen
traal staat. We hebben daarom bijna een bedrijfsecono
mische benadering nodig om tot een definitie van het 

autonoom bedrijfsonderdeel met lichamelij-
ke en eventueel ook onlichamelijke zaken, 
welke tezamen een onderneming of een ge-
deelte van een onderneming vormen waar-
mee een autonome economische activiteit 
kan worden uitgeoefend, en dat daaronder 
niet valt de verkoop van goederen zonder 
meer, zoals de verkoop van een voorraad 
producten.

Ook de Wet OB 1968 kent geen definitie van het begrip 
onderneming. Ook hier hebben we dus weer meerdere 
stappen nodig om tot een definitie van het begrip on
derneming te komen. Omdat de Wet OB 1968 bol staat 
van begrippen die communautair, dat wil zeggen ‘Euro
pees’, moeten worden uitgelegd, benader ik het begrip 
onderneming vanuit de systematiek van de Europese 
btwrichtlijn.10 In deze richtlijn wordt in art. 9 als belas
tingplichtige aangemerkt eenieder die, ongeacht welke 
plaats, zelfstandig een economische activiteit verricht, 
ongeacht het oogmerk of het resultaat van die activi
teit, waarbij als economische activiteiten worden be
schouwd alle werkzaamheden van een fabrikant, han
delaar of dienstverrichter, met inbegrip van de winning 
van delfstoffen, de landbouw en de uitoefening van 
vrije of daarmee gelijkgestelde beroepen. Als economi
sche activiteit wordt in het bijzonder beschouwd de ex
ploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak 
om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. In onze na
tionale Wet OB 1968 wordt in art. 7 het ondernemer
schap opgehangen aan het zelfstandig uitoefenen van 
een bedrijf. Hierbij wordt opgemerkt dat onder het be
grip bedrijf mede te scharen valt een beroep of de ex
ploitatie van een vermogensbestanddeel om er duur
zaam opbrengst uit te verkrijgen.
Naar mijn mening moet het begrip onderneming wor
den uitgelegd in de context van het communautaire be
grip economische activiteit en het nationale begrip be
drijf. Dat beide begrippen op dezelfde wijze moeten 
worden ingevuld, heeft de Hoge Raad onder andere al in 
1985 beslist.11 Het begrip wordt in nationale jurispru
dentie vaak omschreven als een organisatie van kapi
taal en arbeid die erop is gericht om in een duurzaam 
streven door deelneming aan het maatschappelijk ver
keer maatschappelijke behoeften te bevredigen.
Net als de doorschuiffaciliteit van de Wet IB kan ook 
deze faciliteit worden toegepast op de overdracht van 
een gedeelte van de algemeenheid. Aan deze partiële 
overdracht is één eis verbonden, namelijk dat met het
geen is overgedragen een autonome economische acti
viteit kan worden uitgeoefend. Met andere woorden, de 
overnemer moet met hetgeen is overgenomen een be
drijf voeren, een beroep uitoefenen of een vermogens
bestanddeel exploiteren.
Dat er sprake moet zijn van een vorm van continuïteit, 
is niet meer dan een logisch gevolg van het vorenstaan
de. Hierbij treedt de overnemer ten aanzien van het
geen is overgenomen, voor de heffing van de omzetbe
lasting in de plaats van de overdrager. Uit het in de 

Ook de Wet OB 1968 
kent geen definitie van 

het begrip onderneming
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mingsvermogen voor de inkomstenbelasting wordt ge
kwalificeerd, of dat er aan de zijde van de overnemer 
enkel nog sprake is van louter vermogensbeheer (box 
3). De overnemer zal het vereiste verzoek dan niet kun
nen medeondertekenen. Aan de feitelijke inhoudelijke 
exploitatie van de vermogensbestanddelen wijzigt 
niets; de huurders blijven in het pand en de huurpen
ningen vloeien toe aan de eigenaar. Echter, de fiscale 
positie van de overnemer verhindert de toepassing van 
de faciliteit aan de zijde van de overdrager. Onder ande
re afrekenen over de stille reserves is dan het gevolg. 
Daarentegen zal voor de heffing van de omzetbelasting 
geen levering plaatsvinden en kan eventueel opteren of 
afrekenen over de resterende herzieningstermijn ach
terwege blijven.

Conclusie
De conclusie moet luiden dat de faciliteit van art. 3.63 
Wet IB 2001, meer dan die van art. 37d Wet OB 1968, 
een subjectief ingegeven faciliteit is. De posities van de 
belastingplichtigen (overdrager en overnemer) spelen 
een belangrijke rol en er bestaat zelfs een keuze. Onge
wenste sfeerovergang kan de faciliteit zelfs blokkeren. 
Feitelijk exact dezelfde situaties – overgang van een 
zelfstandig deel van een onderneming met ongewijzig
de voortzetting/aanwending – worden fiscaal verschil
lend behandeld. Voor de omzetbelasting is dit niet aan 
de orde. Is er eenmaal sprake van (een gedeelte van) sa
menhangende goederen die van de ene op de andere 
partij overgaan, waarbij de kopende partij de exploitatie 
voortzet, dan werkt de omzetbelasting in alle gevallen 
hetzelfde uit. Het nietleveringsbeginsel van art. 37d 
Wet OB 1968 is immers dwingend van aard en de voort
gezette exploitatie door de koper betrekt deze gewild of 
ongewild binnen de reikwijdte van het btwonderne
merschap en alles wat daarmee samenhangt.  <<<
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begrip onderneming te komen. Elementen als kapitaal 
en arbeid, zelfstandig en duurzaam spelen voor het be
grip onderneming in zowel de inkomsten als de omzet
belasting een belangrijke rol. Maar de belastingplichtige 
moet wel eerst als ondernemer kwalificeren, wil er 
sprake zijn van een onderneming. Onderneming, of lie
ver gezegd economische activiteit, wordt enkel ge
bruikt om het begrip ondernemer (de persoon) nader in 
te vullen.
Beide faciliteiten behandelen ook de partiële overgang 
van delen van de onderneming en kennen een vorm 
van voortzettingsvereiste. Maar hier kom ik ook gelijk 
bij het grote verschil tussen beide faciliteiten. En dat 
verschil vloeit voort uit de toch verschillende definities 
van het ondernemersbegrip. Ik zal het proberen te ver
duidelijken aan de hand van een voorbeeld uit de btw
jurisprudentie. Uitgangspunt is dat voor de toepassing 
van art. 3.63 Wet IB 2001 de overnemende partij met 
hetgeen is overgenomen winst uit onderneming moet 
(blijven) genieten en dat voor de toepassing van art. 37d 
Wet OB 1968 de overnemende partij met hetgeen is 
overgenomen een autonome activiteit moet blijven uit
oefenen.
In 2008 heeft de Hoge Raad al besloten dat de over
dracht van een bedrijfsverzamelgebouw met een aantal 
huurders erin, kan delen in de toepassing van art. 37d 
Wet OB 1968 (toentertijd  art. 31 Wet OB 1968).12 On
danks dat er sprake is van een zogenoemd quasionder
nemerschap – de exploitatie van een vermogensbe
standdeel – kon de nietleveringsbepaling niet terzijde 
worden geschoven. Een duidelijke uitspraak, maar se
dertdien zie ik in de praktijk meer en meer verhuurde 
panden onder toepassing van art. 37d Wet OB 1968 wor
den overgedragen (civielrechtelijk wel levering, btw
technisch niet geleverd). Uiteraard moet de overnemer 
de exploitatie wel voortzetten.
Ik vraag mij af of deze situatie onder art. 3.63 Wet IB 
2001 goed uitpakt voor de overdrager. Stel, het verhuur
de bedrijfsverzamelgebouw maakt deel uit van een voor 
de inkomstenbelasting gedreven onderneming aan de 
zijde van de overdrager. Overdracht van een dergelijk 
pand zou voor de omzetbelasting goed gaan, zolang de 
exploitatie maar wordt voortgezet. Voor de inkomsten
belasting moet, wil de overdrager de doorschuiffaciliteit 
kunnen toepassen, worden gekeken of het overgeno
men pand aan de zijde van de overnemer als onderne

Het grote verschil tussen beide 
faciliteiten zit hem in de 
verschillende definities van het 
ondernemersbegrip

file:///Volumes/TIJDSCHRIFTEN/REGISTER/20165414_Het_Register_03_2016/5414_aangeleverd/javascript:showNDFR_ID('HR21608');


Inkomstenbelasting

2016/24 Uitstel HIR-afrekening bij 
emigratie naar Duitsland
In een procedure bij Hof ArnhemLeeuwarden was de vraag aan de 
orde of een echtpaar bij de verplaatsing van zijn melkveehouderij 
van Nederland naar Duitsland, op 2 mei 2005, met de fiscus moest 
afrekenen over een openstaande herinvesteringsreserve (HIR). 
Het echtpaar had vanaf september 2004 delen van zijn melkquo
tum verkocht en de boekwinst aan de HIR gedoteerd. In april 2005 
had het de melkveehouderij in Nederland verkocht en vrijwel alle 
bedrijfsmiddelen verkocht of naar Duitsland overgebracht (machi
nes en koeien). Vóór hun emigratie hadden ze daar een onderne
ming gekocht. Na hun verhuizing gingen ze er weer een melkvee
houderij exploiteren, waarbij het aantal koeien werd verdubbeld. 
In Nederland hadden ze nog enkele hectares weiland voor jongvee, 
maar vanaf 2007 werd daarvan alleen gras gewonnen, dat naar de 
onderneming in Duitsland werd gebracht.
De inspecteur accepteerde de in 2004 gevormde HIR niet, omdat 
volgens hem sprake was van een staking van de onderneming. 
Maar volgens de Hoge Raad was hier sprake van een bedrijfsver
plaatsing en was afrekening niet aan de orde. In 2005 liet de in
specteur de resterende HIR alsnog vrijvallen en ook daartegen ging 
het echtpaar in beroep. Rechtbank NoordNederland vond dat de 
inspecteur terecht had afgerekend, en wel op grond van art. 3.60 
Wet IB 2001.
In hoger beroep oordeelde Hof ArnhemLeeuwarden daarentegen 
dat de HIR niet een vermogensbestanddeel in de zin van art. 3.60 
Wet IB 2001 was waarover bij de emigratie moest worden afgere
kend. Het toepassingsbereik van die bepaling was beperkt tot ver
mogensbestanddelen die konden worden verplaatst naar het bui
tenland – wat vóór de emigratie inderdaad was gebeurd – en die 
naar hun aard konden worden vervreemd. Daarvan was volgens 
het hof in dit geval geen sprake. Een nog niet afgeboekte HIR was 
immers geen actief of passief vermogensbestanddeel dat overging 
naar het buitenland, maar vertegenwoordigde een al behaalde 
winst waarover fiscaal nog moest worden afgerekend. Die afreke
ning kon onder voorwaarden worden uitgesteld.
Het hof was het ook niet eens met de inspecteur dat in dit geval 
art. 3.61 Wet IB 2001 kon worden toegepast. Aangezien het echt
paar winst uit onderneming genoot, waarbij een deel van die on
derneming in Nederland lag (de achtergebleven weilanden), was 
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het volgens het hof niet (volledig) opgehouden in Nederland uit de 
onderneming winst te genieten. Tot slot oordeelde het hof dat art. 
3.61 Wet IB 2001 na de invoering van art. 3.60 Wet IB 2001 geen 
ruimte meer bood voor partiële eindafrekening. Dat had de wetge
ver namelijk expliciet geregeld in art. 3.60 Wet IB 2001. Het hof 
verminderde de aanslag IB 2005 van het echtpaar.

■  Hof Arnhem-Leeuwarden 1 maart 2016, nr. 15/00028, ECLI:NL:GHARL:2016:1536

2016/25 Terrein ondernemings-
vermogen door onderhuur
Een vader exploiteerde tot 1996 in maatschapsverband met zijn 
zoon een onderneming op een terrein (terrein 1) met bedrijfsruim
te, dat deel uitmaakte van een groter complex. Hij huurde deze be
drijfsruimte en verhuurde deze onder aan de maatschap. In 1995 
kocht de zoon het hele complex, inclusief de lopende huurover
eenkomsten. Hierdoor ontstond een situatie waarin de zoon als ei
genaarverhuurder de bedrijfsruimte verhuurde die de maatschap 
als onderhuurder binnen de onderneming gebruikte. De zoon ver
huurde vanaf dat moment naast terrein 1 nog een ander deel van 
het complex (terrein 2) aan de maatschap. Met ingang van 1 janua
ri 1996 dreef hij de onderneming als eenmanszaak. In 2008 ver
kocht hij het complex met winst aan een derde. Volgens de inspec
teur was de winst die kon worden toegerekend aan beide 
terreinen, belast als winst uit de door de zoon gedreven onderne
ming. Die stelde echter dat hij had gehandeld als particuliere be
legger.
Rechtbank ZeelandWestBrabant volgde het standpunt van de in
specteur, maar Hof Den Bosch vond dat de terreinen verplicht pri
vévermogen waren, omdat de zoon deze alleen als belegging had 
aangekocht en ze als particulier had verhuurd aan zijn vader. De 
staatssecretaris was het niet met het hof eens dat ook de winst op 
terrein 2 onbelast was en ging in cassatie.
De Hoge Raad stelde voorop dat voor de vraag of een vermogensbe
standdeel deel uitmaakt van het ondernemings of privévermo
gen, in het algemeen de wil van de belastingplichtige beslissend is, 
zoals die tot uiting is gekomen in zijn boekhouding of op andere 
wijze, tenzij daardoor de grenzen van de redelijkheid zouden zijn 
overschreden. Wanneer een belastingplichtige een onderneming 
uitoefent, zou een ter belegging aangeschafte onroerende zaak of 
een zelfstandig rendabel te maken gedeelte daarvan volgens de 
Hoge Raad meestal tot het verplichte privévermogen moeten wor
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den gerekend, omdat het beleggen van gelden in het algemeen on
voldoende raakvlakken heeft met de bedrijfsuitoefening om een 
keuze tot bedrijfsvermogen te rechtvaardigen. De Hoge Raad ver
wees hiervoor naar zijn arrest van 29 juni 2012 (nr. 11/03295, 
ECLI:NL:HR:2012:BV8954).
Dit is volgens de Hoge Raad evenwel anders wanneer een belas
tingplichtige met een onderneming een zelfstandig rendabel te 
maken deel van een onroerende zaak na de aanschaf weliswaar 
verhuurt, maar over dat deel toch duurzaam kan blijven beschik
ken op grond van een overeenkomst van onderhuur, en dat deel 
feitelijk gebruikt voor de door hem gedreven onderneming. In zo’n 
geval moet het desbetreffende deel van de onroerende zaak tot het 
ondernemingsvermogen worden gerekend. Het oordeel van het 
hof was daarom onjuist en daarom verwees de Hoge Raad de zaak 
naar Hof ArnhemLeeuwarden. Omdat de staatssecretaris zijn be
roep in cassatie had beperkt tot terrein 2, moet het verwijzingshof 
zich beperken tot de beoordeling van de vermogensetikettering 
van dat terrein en de gevolgen daarvan voor de aanslag.

■  Hoge Raad 25 maart 2016, nr. 14/06280, ECLI:NL:HR:2016:477

2016/26 Verlies op werkgevers-
aandelen negatief loon
Een werknemer die bij het einde van zijn dienstbetrekking de certi
ficaten van aandelen moest aanbieden aan zijn werkgever waardoor 
hij een fors vermogensverlies leed, mocht dat verlies als negatief 
loon in aanmerking nemen. Tot dit oordeel kwam de Hoge Raad in 
een zaak van een werknemer die op 1 december 2009 ontslag had 
genomen. Dit was binnen de driejaarsperiode waarin de certificaten 
niet mochten worden verhandeld en bij beëindiging van de dienst
betrekking aan de werkgever moesten worden aangeboden. De man 
nam het verlies op de certificaten in zijn aangifte IB 2009 in aan
merking als negatief loon, maar de inspecteur weigerde de aftrek. 
Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam waren het daarmee eens, 
maar in cassatie had de voormalige certificaathouder wel succes.
Als een werknemer op grond van een beding in een overeenkomst 
met (een concernmaatschappij van) zijn werkgever bij beëindiging 
van zijn dienstbetrekking een transactie moet verrichten, en hij 
met die transactie een nadeel in de vermogenssfeer lijdt, moet dat 
nadeel volgens de Hoge Raad worden toegerekend aan de dienstbe
trekking. Het nadeel moet als gevolg daarvan als negatief loon in 
aanmerking worden genomen. De Hoge Raad deed de zaak zelf af. 
De omvang van het nadeel bedroeg het verschil tussen de beurs
waarde van de aandelen en de voor de certificaten verkregen prijs. 
Tussen partijen stond vast dat dit nadeel € 289.611 was. De Hoge 
Raad verminderde daarom het belastbaar inkomen uit werk en wo
ning van de exwerknemer met dit bedrag.

■  Hoge Raad 15 april 2016, nr. 14/06257, ECLI:NL:HR:2016:635

2016/27 Successierecht over kapitaal-
uitkering niet aftrekbaar in IB
Een vrouw was de enige erfgename van haar in februari 2009 over
leden broer. Na zijn overlijden kwam een kapitaalverzekering met 
lijfrenteclausule tot uitkering. De vrouw gebruikte de uitkering 

echter niet voor de aankoop van een lijfrente, maar ontving op 
30 juli 2009 een uitkering ineens van € 186.337. In de aanslag suc
cessierecht belastte de inspecteur die uitkering als fictieve verkrij
ging, waarop hij de latente IB van 30% in mindering bracht. In haar 
aangifte IB 2009 claimde de vrouw aftrek van het over de uitke
ring geheven successierecht van € 56.906. Rechtbank Haarlem 
vond dat terecht, maar Hof Amsterdam niet. 
De zaak kwam uiteindelijk bij de Hoge Raad. Die oordeelde dat het 
besluit van de vrouw om de lijfrenteclausule te laten voor wat ze 
was en de verzekeringsovereenkomst in zoverre dus niet uit te voe
ren, niet kon worden aangemerkt als of worden gelijkgesteld met de 
uitoefening van een wilsrecht in de zin van art. 45, lid 3 SW. Het 
niet uitvoeren van de lijfrenteclausule was niet een ten tijde van de 
erfrechtelijke verkrijging bestaand wilsrecht dat voortvloeide uit de 
verzekeringsovereenkomst, aangezien de lijfrenteclausule ver
plichtte tot aankoop van een lijfrente. Volgens de Hoge Raad was 
het successierecht niet geheven over een bate die was belast met IB. 
Als opbrengsten niet waren toe te rekenen aan een periode die op de 
sterfdag al was verstreken, voorzag het wettelijk stelsel niet in enige 
aftrek wegens samenloop van successierecht en IB. De enige uitzon
dering was de aftrek van een latente IBschuld, zoals deze met in
gang van 1981 was opgenomen in art. 20, lid 5 en lid 6 SW. Door het 
forfaitaire karakter van die regeling was er volgens de Hoge Raad 
geen plaats voor een verdergaande aftrek, ook niet als de daadwer
kelijk verschuldigde IB over de stamrechttermijnen of de afkoop
waarde meer dan 30% bedroeg. De Hoge Raad verklaarde het beroep 
in cassatie van de vrouw ongegrond.

■  Hoge Raad 18 maart 2016, nr. 15/01984, ECLI:NL:HR:2016:430

Vennootschapsbelasting

2016/28 Kosten deelneming aftrek-
baar in oriënterende fase verkoop
Aan en verkoopkosten van deelnemingen vallen onder de deelne
mingsvrijstelling en zijn daarom niet aftrekbaar. In een procedure 
bij Rechtbank NoordNederland verschilden een bv en de inspec
teur van mening over de hoogte van het bedrag dat was aan te mer
ken als verkoopkosten in de zin van art. 13, lid 1 Wet Vpb. De bv 
claimde in haar aangifte Vpb 2008 aftrek van haar deel (46%) van 
de kosten van in totaal € 1.022.350 in verband met de verkoop van 
de aandelen in een holding. Volgens haar waren alleen de kosten 
van een advocaat voor het opstellen van de koopovereenkomst en 
het verstrekken van juridisch advies (€ 41.861) nietaftrekbare 
verkoopkosten. De inspecteur vond echter dat alle uitgaven ver
koopkosten waren en weigerde de aftrek.
Rechtbank NoordNederland stelde voorop dat volgens de jurispru
dentie sprake is van verkoopkosten als er een rechtstreeks oorza
kelijk verband bestaat tussen de kosten en de vervreemding van de 
deelneming. Het ging volgens haar om kosten die de bv had moe
ten maken om de door haar beoogde vervreemding van de deelne
ming te verwezenlijken. Ze besliste vervolgens dat de kosten die 
waren opgekomen vanaf het moment dat potentieel geïnteres
seerde partijen concreet waren benaderd voor de overname van de 
holding of de onderliggende deelnemingen, waren aan te merken 
als nietaftrekbare verkoopkosten. De daaraan voorafgaande kos
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ten hadden betrekking op oriënterende activiteiten, verkenning 
van de mogelijkheid van een management buyout, verkenning 
van een mogelijke verkoop aan een partij die was gelieerd aan een 
van de aandeelhouders en werkzaamheden van voorbereidende 
aard. De rechtbank kwam tot de conclusie dat een bedrag van  
€ 73.112 aftrekbaar was. Het omslagpunt legde ze bij 1 juli 2008, 
toen derde partijen waren benaderd als potentiële koper. Op dat 
moment was sprake van een redelijke verwachting over het door
gaan van de verkoop.

■  Rechtbank Noord-Nederland 21 januari 2016, nr. 14/3447, ECLI:NL:RBNNE:2016:1419

2016/29 Fiscale eenheid zuster-bv’s 
met moeder in Israël toegestaan
Een Israëlische vennootschap (Ltd) vroeg de inspecteur in maart 
2013 om de dochterbv’s van haar twee in Israël gevestigde en naar 
Israëlisch recht opgerichte dochtermaatschappijen (Ltd’s) per 1 ja
nuari 2013 te voegen in een fiscale eenheid voor de Vpb, eventueel 
samen met haar. De inspecteur wees het verzoek af, waarna de 
Ltd’s en de bv’s in beroep gingen. Ze stelden dat de vorming van 
een fiscale eenheid niet kon worden geweigerd, en wel op grond 
van de nondiscriminatiebepaling in het belastingverdrag tussen 
Nederland en Israël (art. 27, lid 4).
Hof ArnhemLeeuwarden oordeelde dat onder de nondiscrimina
tiebepaling ook consolidatieregels konden vallen als daarbij werd 
voldaan aan de voorwaarden. Hiertoe moesten de Nederlandse bv’s 
anders of zwaarder worden belast dan soortgelijke ondernemingen 
in Nederland. Dat geen fiscale eenheid op zusterniveau kon wor
den aangegaan, kon er volgens het hof onder omstandigheden toe 
leiden dat de bv’s meer of eerder belasting betaalden dan wanneer 
wel zo’n fiscale eenheid kon worden gevormd. Volgens het hof was 
daarom voldaan aan het criterium van ‘zwaarder of anders’. Voor 
de toepassing van art. 27, lid 4 van het belastingverdrag moest de 
situatie van de bv’s – Nederlandse dochtermaatschappijen met een 
in Israël gevestigde gezamenlijke moedermaatschappij – worden 
vergeleken met die van Nederlandse dochtermaatschappijen met 
een in Nederland gevestigde gezamenlijke moedermaatschappij.
Het hof vond geen rechtvaardiging voor het verschil in behande
ling in de omstandigheid dat in de zuiver binnenlandse situatie de 
gezamenlijke moedermaatschappij wel (verplicht) was opgeno
men in de consolidatie – en werd voldaan aan het ‘ononderbroken 
keten vereiste’ – terwijl daaraan in de situatie van de bv’s niet was 
voldaan, en gezien de wettelijke vereisten ook niet kon worden 
voldaan. Het hof was het met de bv’s eens dat geen betekenis toe
kwam aan de verplichte voeging van de moedermaatschappij. Als 
fiscale voeging van de bv’s zou worden toegestaan, werden volgens 
het hof in beide situaties namelijk alleen de concernresultaten ge
consolideerd die binnen de Nederlandse jurisdictie vielen. Het hof 
kwam tot de slotsom dat de bv’s anders werden behandeld dan 
soortgelijke ondernemingen, alleen omdat hun aandeelhouders 
niet in Nederland waren gevestigd, maar in Israël. Het hof hono
reerde daarom het beroep van de bv’s op de nondiscriminatiebe
paling en wees het verzoek van de Ltd toe om met ingang van 1 ja
nuari 2013 een van de bv’s als moedermaatschappij te voegen in 
een fiscale eenheid met de drie andere bv’s.

■  Hof Arnhem-Leeuwarden 26 april 2016, nr. 15/00206, ECLI:NL:GHARL:2016:3320

Omzetbelasting

2016/30 Btw-voordeel uitgesloten bij 
kennis van fraude
Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 18 december 2014 (nrs. 
C131/13, C163/13 en C164/13) na prejudiciële vragen van de 
Hoge Raad dat de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties 
het btwnultarief, de aftrek van voorbelasting of de teruggaaf van 
btw mochten weigeren aan een belastingplichtige die fraudeerde, 
of wist of had moeten weten dat hij met zijn handelingen deelnam 
aan btwfraude ‘in het kader van een keten van leveringen’. Dat 
gold volgens het Hof ook als de nationale wet niet voorzag in der
gelijke bepalingen.
De Hoge Raad heeft nu eindarrest gewezen in de drie zaken van 
V.o.f. Italmoda Mariano Previti, Turbu.com BV en Turbu.com Mobi
le Phone’s BV (TMP). In lijn met het arrest van het Hof oordeelde 
hij dat de inspecteur of de rechter een in de Wet OB neergelegd 
voordeel – ongeacht of het gaat om een recht op aftrek, een nulta
rief of een teruggaaf van btw – moet weigeren als de belasting
plichtige wist of had moeten weten dat hij met de desbetreffende 
handeling deelnam aan btwfraude in het kader van een keten van 
leveringen. Dit geldt volgens de Hoge Raad ook als in het kader van 
een keten van leveringen de btwfraude niet in Nederland, maar in 
een andere lidstaat had plaatsgevonden. Hof Amsterdam had in de 
zaak van Italmoda daarom niet in het midden mogen laten wat 
haar betrokkenheid bij de btwfraude in Italië was geweest. De 
Hoge Raad verwees de zaak van Italmoda voor verder onderzoek 
naar Hof Den Haag en de zaken van Turbu.com en TMP naar Hof 
ArnhemLeeuwarden.

■  Hoge Raad 18 maart 2016, nrs. 11/01551bis, 11/01624bis en 11/02825bis, 

ECLI:NL:HR:2016:440/441/442

Erf- en schenkbelasting

2016/31 BOF voor geschonken aan-
deel in vastgoedconcern
De Belastingdienst neemt als standpunt in dat de (erfrechtelijke) 
verkrijging van vastgoedaandelen niet kwalificeert voor de be
drijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) van art. 35b SW. Onlangs is echter 
beslist dat de BOF wel kon worden toegepast op een geschonken 
aandeel in een vastgoedconcern. Dit concern had diverse 100% en 
minderheidsdeelnemingen en een 50%belang in een bv. Bij die bv 
waren 16 personen in dienst en vond onder meer projectontwikke
ling plaats. De tot het concern behorende vennootschappen had
den samen 350 onroerende zaken op 143 locaties met bijna 900 
huurcontracten. De aandelen van het vastgoedconcern waren in 
handen van een stichting, met een echtpaar als certificaathouders 
en bestuurders. Op 31 december 2009 schonk dit echtpaar 1/100 
deel van een certificaat aan hun zoon. Voor het schenkingsrecht 
gaf deze een waarde van € 20.000 aan en deed hij een beroep op de 
BOF. De inspecteur ging echter uit van een waarde van € 35.762, 
omdat hij meende dat 90% van het concern bestond uit beleggings
vermogen.
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Op het beroep van de zoon stelde Hof ArnhemLeeuwarden voorop 
dat het bij het begrip ondernemingsvermogen in art. 35b, lid 3 SW 
ging om vermogen dat behoorde tot een onderneming in materiële 
zin. Bij exploitatie van onroerende zaken moet de verrichte arbeid 
naar aard en omvang meer omvatten dan bij normaal vermogensbe
heer gebruikelijk is, met als doel een rendement te behalen dat ho
ger is dan het rendement dat opkomt bij normaal vermogensbeheer. 
Het jaarlijks door het vastgoedconcern behaalde rendement van cir
ca 20% was volgens het hof hoger dan bij normaal vermogensbeheer 
en de binnen het concern te verrichten of verrichte arbeid omvatte 
naar aard en omvang ook meer dan bij normaal vermogensbeheer 
gebruikelijk was. Het hof oordeelde dan ook dat de zoon recht had 
op de BOF. De staatssecretaris ging hiertegen tevergeefs in cassatie. 
Volgens de Hoge Raad was het hof uitgegaan van een juist uitgangs
punt voor het begrip ondernemingsvermogen in art. 35b, lid 3 SW 
en had het terecht geoordeeld dat het concern met zijn hele vermo
gen een materiële onderneming dreef.

■  Hoge Raad 15 april 2016, nr. 15/02829, ECLI:NL:HR:2016:633

2016/32 BOF voor geërfd indirect  
belang van minder dan 5%
Hoewel een erflater via een houdstermaatschappij een indirect be
lang van minder dan 5% in een buitenlandse werkmaatschappij 
had en niet werd voldaan aan de voorwaarden van art. 35c, lid 5, 
onderdeel b SW, verklaarde de Hoge Raad de bedrijfsopvolgingsfa
ciliteit (BOF) van toepassing op de erfrechtelijke verkrijging van 
(een deel van) dit belang door de echtgenote. De Hoge Raad kwam 
hiertoe op grond van de vermogensetiketteringsregels. De zaak be
trof een aanmerkelijk belang (ab) van 6,89% in een bv, een houd
stermaatschappij met belangen in diverse actieve vennootschap
pen (werkmaatschappijen) over de hele wereld. Een daarvan was 
een Ltd, waarvan de bv 70,6% van de aandelen hield. De inspec
teur wilde de BOF niet toepassen op het door de erfgename verkre
gen belang van de bv in de Ltd van 4,86% (70,6% van 6,89%). Vol
gens hem had de erfgename geen indirect ab in de Ltd en bood de 
wet in dat geval geen mogelijkheid om het belang in de Ltd of de 
bezittingen en schulden van de Ltd toe te rekenen aan de bv.
Op het beroep van de erfgename oordeelde Rechtbank Den Haag 
dat het aandelenbelang in de Ltd ten minste kwalificeerde als keu
zevermogen en daarom voor de toepassing van de BOF kon worden 
aangemerkt als ondernemingsvermogen, zodat de vrouw recht 
had op de BOF. Hof Den Haag dacht daar echter anders over. Vol
gens het hof was niet voldaan aan de voorwaarden van art. 35c, lid 
5, onderdeel a of b SW, zodat toerekening van het indirecte belang 
in de Ltd aan de bv niet mogelijk was en de vrouw geen recht had 
op de BOF.
De vrouw wendde zich tot de Hoge Raad. Die oordeelde dat uit art. 
35c, lid 5, onderdeel a SW voortvloeit dat de bezittingen en schul
den van de lichamen waarin de bv belangen aanhield die voor de 
overleden echtgenoot van de vrouw indirect gehouden ab’s vorm
den, voor de toepassing van hoofdstuk IIIA van de SW moesten 
worden toegerekend aan de bv. Dit gold voor de bezittingen en 
schulden van alle werkmaatschappijen, behalve de Ltd. En dat be
tekende dat voor de toepassing van de BOF ervan moest worden 
uitgegaan dat de bv een (materiële) onderneming dreef in de zin 
van art. 3.2 Wet IB 2001. Tot het ondernemingsvermogen van de 

onderneming die de bv na de toerekening geacht werd te drijven, 
konden volgens de Hoge Raad op grond van de vermogensetikette
ringsregels ook vermogensbestanddelen van de bv zelf behoren. 
Hiermee werd zo veel mogelijk een uniforme behandeling bereikt 
van gevallen waarin het vermogen toebehoort aan een bv en geval
len waarin het vermogen toebehoort aan de erflater zelf. Er  
bestond volgens de Hoge Raad geen aanleiding om een aandelen
belang hierbij anders te behandelen dan andere vermogensbe
standdelen van de bv. Het oordeel van het hof was daarom onjuist.
De Hoge Raad deed de zaak zelf af. De rechtbank had beslist dat de 
ondernemingsactiviteiten van de Ltd in het verlengde lagen van de 
(concern)activiteiten van de bv en dat het belang in de Ltd voor de 
toepassing van art. 35c, lid 1, onderdeel c SW kon worden gerekend 
tot het ondernemingsvermogen van de bv, als art. 35c, lid 5 SW 
daarop niet van toepassing was. De inspecteur had dit in hoger be
roep niet bestreden. Aangezien vaststond dat het belang in de Ltd op 
grond van de vermogensetiketteringsregels werd gerekend tot het 
ondernemingsvermogen van de onderneming die de bv geacht werd 
te drijven, was de BOF volgens de Hoge Raad daarop van toepassing. 
De Hoge Raad bevestigde de uitspraak van de rechtbank.

■  Hoge Raad 22 april 2016, nr. 15/02845, ECLI:NL:HR:2016:705

Formeel belastingrecht

2016/33 Eén dwangsom voor  
beschikkingen op zelfde biljet
Een belastingplichtige had via Hof Den Bosch afgedwongen dat de 
inspecteur een dwangsom van € 54.000 per dag moest betalen, 
met een maximum van € 1.620.000, als hij niet binnen twee we
ken uitspraak op zijn bezwaren deed. De inspecteur had volgens 
dat hof al een dwangsom van € 68.040 verbeurd omdat hij 54 be
schikkingen op aanvraag – tweemaal negen belastingjaren met 
een aanslag, boete en heffingsrentebeschikking – niet had geno
men. De Hoge Raad heeft deze beslissing echter vernietigd. Als bij 
het vaststellen van een belastingaanslag ook een boetebeschik
king en/of een heffings of belastingrentebeschikking wordt gege
ven, vinden deze beschikkingen hun grondslag in de vaststelling 
van de belastingschuld. Een bezwaar dat is gericht tegen die belas
tingaanslag, wordt geacht ook tegen de boetebeschikking te zijn 
gericht, tenzij het tegendeel blijkt (art. 24a, lid 2 AWR). In voorko
mende gevallen geldt dit ook voor de heffings of belastingrentebe
schikking (art. 24a, lid 3 AWR). Hieruit vloeide volgens de Hoge 
Raad voort dat de belastingplichtige recht had op slechts één keer 
een dwangsom op grond van art. 4:17 Awb, wanneer een (navorde
rings)aanslag, boete en heffings of belastingrentebeschikking op 
één biljet waren vermeld. Hof Den Bosch was daarom uitgegaan 
van een verkeerde rechtsopvatting. De Hoge Raad stelde het be
drag van de al door de inspecteur verbeurde dwangsom vast op  
€ 22.680 (18 keer de maximale dwangsom van € 1260) en droeg de 
inspecteur op om binnen twee weken na zijn arrest uitspraak op 
de bezwaren van de belastingplichtige te doen, op straffe van een 
dwangsom van € 540.000.

■  Hoge Raad 25 maart 2016, nr. 15/01642, ECLI:NL:HR:2016:485
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BTW-constructie (on)roerende zaken 30 061 Bij KB

Wbm i.v.m. beperking emissies kolencentrales 31 362  Bij KB

Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst 33 714 Bij KB

Wet aanpassing fiscale eenheid 34 323 Dag na datum Stb

Wet uitwerking Autobrief II 34 391 1-1-2017

2016/34 Boete lager door beleid actie 
btw-balansschulden
Uit een (ongedateerde) notitie ‘Uitgangspunten bestuurlijke boetes 
bij het project Balansschulden OB’ blijkt dat de Belastingdienst zon
der uitzondering ‘slechts’ een verzuimboete van 10% oplegt wan
neer een belastingplichtige een naheffingsaanslag btw van minder 
dan € 50.000 krijgt in het kader van het in mei 2013 gestarte project 
Balansschulden btw. Pas uit een WOBbesluit van 8 mei 2015 blijkt 
dat er toch uitzonderingen bestaan op dit beleid, maar die golden 
niet voor het administratiekantoor dat in beroep ging tegen een ver
grijpboete van 50% die het had gekregen na een boekenonderzoek, 
waarbij naheffingsaanslagen btw van in totaal € 20.645 waren opge
legd. Eind 2013 had de betrokken ondernemer namelijk € 19.781 aan 
btw op de balans staan voor de jaren 2009 tot en met 2013. Hij ging 
in beroep tegen de opgelegde boeten, omdat deze volgens hem 
moesten worden verminderd tot 10% op grond van het beleid van de 
Belastingdienst bij het project Balansschulden btw.
Rechtbank ZeelandWestBrabant was het met de ondernemer 
eens. Zijn geval viel onder de reikwijdte van het project. Het boe

kenonderzoek had op 4 juni 2014 plaatsgevonden en was aange
kondigd op 24 maart 2014. Dat was ruim na de start van de com
municatieronde over het project in mei 2013. De uitzondering 
voor de situatie van inkeer vóór 7 mei 2013 die werd genoemd aan 
het slot van de (ongedateerde) notitie, was daarom volgens de 
rechtbank niet van toepassing. Die notitie vermeldde zonder uit
zondering dat voor signalen onder de € 50.000 – waarvan bij het 
administratiekantoor sprake was – werd volstaan met een betaal
verzuimboete van 10%. De uitzondering voor de situatie van ‘ern
stige bedenkingen’ was niet vermeld. De inspecteur had volgens 
de rechtbank niet aannemelijk gemaakt wanneer een dergelijke 
beleidswijziging – onder € 50.000 toch een schuldonderzoek bij 
‘ernstige bedenkingen’ – had plaatsgevonden. De rechtbank ging er 
daarom van uit dat het in de notitie geformuleerde beleid nog van 
toepassing was toen de ondernemer de boeten aan zijn broek 
kreeg. En dan was het volgens haar in strijd met het gelijkheidsbe
ginsel dat het administratiekantoor geen verzuimboeten van 10% 
had gekregen. De rechtbank verminderde de boeten tot 10%.

■  Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 maart 2016, nr. 15/5561, ECLI:NL:RBZWB:2016:1440
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Het gaat hierbij om aandelen die niet recht
streeks door de aandeelhouder, maar bij
voorbeeld door de holding van de aandeel
houder worden gehouden. Deze indirect ge

houden aandelen behoren niet tot het vermogen van de 
aandeelhouder en vallen bij diens overlijden dus ook 
niet in zijn nalatenschap. Betekent dit dan automatisch 
dat een aandeelhouder zijn indirect gehouden aandelen 
niet bij testament kan legateren? En mocht dit wel mo
gelijk zijn, wat zijn dan de civiel en fiscaalrechtelijke 
aandachtspunten?

Legaat en gelegateerd goed
Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erf
later aan een of meer personen een vorderingsrecht toe
kent (art. 4:117, lid 1 BW). Het vorderingsrecht kan be
trekking hebben op bepaalde goederen – zoals aandelen 
– op alle goederen van een zekere soort, alsook op een 
beperkt recht, zoals het recht van vruchtgebruik van 
alle of van een gedeelte van de goederen van de erflater. 
En het kan betrekking hebben op goederen die niet tot 
de nalatenschap van de erflater behoren, het zogenoem
de legaat van andermans goed.
Om verwarring te voorkomen dient onderscheid te wor
den gemaakt tussen het legaat (het vorderingsrecht) en 
het gelegateerde goed (de goederen waarop het vorde
ringsrecht betrekking heeft). Voor de verkrijging van 

het legaat is geen aanvaarding door de legataris vereist. 
Deze verkrijgt het gelegateerde goed echter pas nadat dit 
aan hem is afgegeven. Afgifte van het legaat vindt plaats 
door levering op de voorgeschreven wijze. Wordt een 
vruchtgebruik gelegateerd, dan wordt het legaat van 
vruchtgebruik afgegeven door vestiging van het recht 
van vruchtgebruik. Worden bijvoorbeeld aandelen gele
gateerd, dan vindt afgifte plaats door overdracht van de 
aandelen bij notariële akte. Anders dan de erfgenamen 
verkrijgt de legataris het gelegateerde goed dus niet van 
rechtswege, bij wijze van erfopvolging, maar door vesti
ging of overdracht. Hij verkrijgt dan ook onder bijzonde
re titel en niet onder algemene titel.
Het legaat komt ten laste van de gezamenlijke erfgena
men of van een of meer bepaalde erfgenamen (of legata
rissen), afhankelijk van wat de erflater in zijn testament 
heeft bepaald. Maakt de erflater een legaat aan een of 
meer personen, dan heeft iedere legataris een vordering 
voor een gelijk deel wanneer het gaat om een deelbare 
prestatie, tenzij uit het testament iets anders blijkt, of 
tenzij de vordering in een gemeenschap valt. Is de pres
tatie ondeelbaar of valt het recht daarop in een gemeen
schap, dan hebben de legatarissen gezamenlijk één vor
deringsrecht. Een legaat kan ‘om niet’ zijn – dus zonder 
tegenprestatie – of tegen inbreng van de waarde; dit laat
ste legaat is een legaat met een sublegaat van een geld
som.

Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen niet aan zijn gezamen-
lijke erfgenamen, maar aan een bepaalde persoon of personen wil 
nalaten, zal hij die aandelen in zijn testament moeten legateren. De 
legataris kan een van de erfgenamen zijn, maar ook iemand anders, 
bijvoorbeeld een werknemer. De aandelen die hij direct houdt, vallen 
in zijn nalatenschap en kunnen – behoudens eventuele blokkerings-
regelingen – zonder al te veel problemen worden afgegeven aan de 
desbetreffende legataris(sen).  Voor aandelen die een aandeelhouder 
indirect houdt, ligt de zaak iets gecompliceerder.

Legateren indirect 
aandelenbelang 
goed mogelijk

Judith Guichelaar
Mr. J.P. Guichelaar 

is notarieel jurist 
bij Flynth te 

Arnhem
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Legaat van ‘andermans goed’
In de praktijk komt het nog wel eens voor dat een aan
deelhouder niet zijn aandelen in de holding (Holding 
BV) wil legateren, maar de aandelen die door de holding 
worden gehouden in een dochtervennootschap (Werk 
BV). De aandelen die door Holding BV in Werk BV wor
den gehouden, behoren echter niet tot de nalatenschap 
van de erflater; tot diens vermogen behoren enkel, ook 
al voelt dat niet zo, de aandelen Holding BV.
Toch kan een dergelijk legaat rechtsgeldig worden ge
maakt. De wet laat de mogelijkheid open om goederen te 
legateren die niet tot het eigen vermogen behoren. Zo 
kan iemand dus rustig de Porsche van zijn buurman, het 
Paleis Noordeinde – dat is toch eigenlijk een beetje van 
ons allemaal – of de Nachtwacht legateren. Al zadelt hij 
zijn erfgenamen dan wel op met een probleem. De legata
ris krijgt door het gemaakte legaat namelijk een vordering 
op de erfgenamen – en dus niet op de buurman, de Staat 
of het Rijksmuseum – tot afgifte van het gelegateerde. Op 
grond van art. 4:49, lid 2 BW zullen de erfgenamen zich 
moeten inspannen om het gelegateerde te verkrijgen, om 
het vervolgens aan de legataris te kunnen afgeven. Mocht 
dat niet lukken of alleen tegen onevenredig hoge kosten, 
dan kunnen ze volstaan met uitkering van de waarde van 
het gelegateerde goed. Is het saldo van de nalatenschap 
niet toereikend om de waarde van het legaat uit te keren, 
dan zal een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard, het te
kort uit eigen zak moeten bijpassen!
Het legaat van een bepaald goed of van een op een be
paald goed te vestigen recht vervalt wanneer het goed 
bij het overlijden van de erflater niet tot diens nalaten
schap behoort, tenzij uit de uiterste wil (testament) zelf 
is af te leiden dat de erflater de beschikking niettemin 
heeft gewild. Het is voor de legataris van indirect gehou

den aandelen dus van belang dat uit het testament van 
de erflater valt af te leiden dat deze ervan op de hoogte 
was dat de aandelen niet tot zijn nalatenschap behoren, 
maar dat hij ze toch wenst te legateren. Dit kan bijvoor
beeld door dit in het testament expliciet bij de beschrij
ving van het legaat op te nemen.

Afgifte legaat
Hoe kunnen de erfgenamen nu bewerkstelligen dat de 
aandelen worden overgedragen aan de legataris? Dit 
hangt onder meer af van de statuten van Holding BV. 
Aan wie komt de bevoegdheid toe om te besluiten tot 
vervreemding van de aandelen Werk BV? Zijn dat de 
aandeelhouders of is dat het bestuur? En als die bevoegd
heid toekomt aan het bestuur, kunnen de aandeelhou
ders het bestuur dan een concrete aanwijzing geven om 
te besluiten de aandelen Werk BV om niet over te dragen 
aan de legataris?
Ervan uitgaande dat de bevoegdheid toekomt aan de 
aandeelhouders en de erfgenamen de enige aandeelhou
ders zijn van Holding BV, zullen zij een besluit moeten 
nemen in de algemene vergadering van Holding BV om 
de aandelen in Werk BV om niet over te dragen aan hen
zelf of aan de legataris. Ter uitvoering van het aandeel
houdersbesluit zal Holding BV de aandelen in Werk BV 
uiteindelijk nog moeten leveren aan de erfgenamen of 
de legataris. Worden de aandelen eerst aan de erfgena
men overgedragen, dan zullen die de aandelen vervol
gens nog moeten overdragen aan de legataris.

Verkrijging krachtens erfrecht
De verkrijging van de aandelen is een verkrijging krach
tens erfrecht. Het vorderingsrecht van de legataris vloeit 
immers voort uit het testament van de erflater. Het le
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aandelen. De in het besluit genoemde situaties gaan uit 
van een schenking. Nu het besluit spreekt over een indi
recte verkrijging van aandelen, zoals schenking, ga ik er
van uit dat de goedkeuring niet beperkt is tot schenkin
gen, maar ook geldt voor andere vormen van indirecte 
verkrijging van aandelen, en dus ook wanneer de indi
rect gehouden aandelen in de werkmaatschappij worden 
gelegateerd.

Inkomstenbelasting
Civielrechtelijk verkrijgt de legataris de aandelen Werk 
BV krachtens erfrecht onder bijzondere titel. Voor de 
heffing van de inkomstenbelasting wordt zowel de over
gang van abaandelen krachtens erfrecht onder algeme
ne titel als die onder bijzondere titel aangemerkt als een 
fictieve vervreemding door de erflater. In beginsel wordt 
het verschil tussen de waarde in het economische ver
keer van de aandelen ten tijde van het overlijden van de 
erflater en diens verkrijgingsprijs van de aandelen dan 
ook belast met inkomstenbelasting.
Drijft de vennootschap waarin de aandelen worden ver
kregen een onderneming als bedoeld in art. 3.2 Wet IB 
2001, of een medegerechtigdheid als bedoeld in art. 3.3, 
lid 1 Wet IB 2001, en is de verkrijger van de abaandelen 
een binnenlands belastingplichtige die de verkregen 
aandelen niet tot een door hem gedreven onderneming 
of resultaat uit werkzaamheid rekent, dan wordt op ver
zoek van de gezamenlijke belanghebbenden de overgang 
van de abaandelen niet als een vervreemding door de 
erflater aangemerkt (art. 4.17a Wet IB 2001). Voorwaar
de is wel dat, wanneer abaandelen worden gelegateerd, 
de levering daarvan binnen twee jaar na het overlijden 
van de erflater plaatsvindt.
In VakstudieNieuws, VN 2013/15.27, wordt ingegaan op 
de fiscale behandeling van een legaat van indirect gehou
den aandelen, voor het geval de verkrijging van de legata
ris voor de inkomstenbelasting niet zou kwalificeren als 
een verkrijging krachtens erfrecht. Kort gezegd komt dit 
neer op het volgende. Door het overlijden van de erflater 
is er op grond van art. 4.16, lid 1, onder e Wet IB 2001 spra
ke van een fictieve vervreemding van de aandelen door 
de erflater aan zijn erfgenamen. Op deze verkrijging kan 
op verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden de 
doorschuifregeling van art. 4.17a e.v. Wet IB 2001 worden 
toegepast. Vervolgens worden de aandelen Werk BV over
gedragen aan de legataris. Voor deze overdracht geldt de 
doorschuiffaciliteit niet. De overdracht van de aandelen 
Werk BV leidt tot een verkapte dividenduitdeling door 
Holding BV aan de erfgenamen, gevolgd door een over
dracht van de erfgenamen aan de legataris aan wie de aan
delen zijn gelegateerd. Over deze verkapte dividenduitde
ling zijn de erfgenamen 25% inkomstenbelasting 
verschuldigd in box 2. Voorheffing van 15% dividendbelas
ting vindt plaats op grond van art. 3, lid 1, onderdeel a, jo 
art. 3, lid 2 Wet DB 1965. Mogelijk kan op grond van art. 
25, lid 11 IW 1990 tot ten hoogste tien jaar uitstel van be
taling voor de aanslag inkomstenbelasting worden ver
kregen. De overdracht van de aandelen aan de legataris 
leidt niet tot heffing van inkomstenbelasting.

gaat is geen manier van eigendomsverkrijging, maar 
slechts een titel tot afgifte van het legaat. Zoals gezegd 
verkrijgt de legataris pas de eigendom van het gelega
teerde door de levering.

Successiewet 1956
Hoe zit het nu met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF)? 
Voor toepassing van deze faciliteit in de Successiewet 
1956 moet er sprake zijn van een verkrijging van vermo
gensbestanddelen die bij de erflater behoorden tot een 
aanmerkelijk belang en moet het lichaam waarop het 
belang betrekking heeft, een onderneming drijven (art. 
35b jo. art. 35c, lid 1, onderdeel c SW). Bij een hol
dingstructuur mogen de bezittingen en schulden van de 
dochtervennootschap – die wel een onderneming drijft 
of een gekwalificeerde medegerechtigdheid houdt – on
der bepaalde voorwaarden worden toegerekend aan de 
holding om te beoordelen of er voor de toepassing van 
de Successiewet sprake is van ondernemingsvermogen 
(art. 35c, lid 5 SW).
De BOF is van toepassing op de verkrijging van door de 
schenker of erflater direct gehouden aanmerkelijkbelang  
aandelen (abaandelen). Wanneer indirect gehouden 
aandelen worden geschonken of gelegateerd, worden de 
aandelen in Werk BV niet door de schenker of erflater 
zelf, maar door Holding BV overgedragen aan de verkrij
ger. De vraag is of dit aan toepassing van de BOF in de 
weg staat. Welnu, in zijn besluit van 17 januari 2013,  
VN 2013/8.17, onderdeel 3.8, heeft de staatssecretaris 
van Financiën, onder toepassing van art. 63 AWR, goed
gekeurd dat de BOF ook kan gelden voor een indirecte 
verkrijging van aandelen, zoals een schenking ‘boven
langs’ of ‘onderlangs’.

Een van de situaties waar de goedkeuring op ziet, is die 
waarbij A enig aandeelhouder is van Holding BV en Hol
ding BV enig aandeelhouder is van Werk BV. Werk BV 
drijft een materiële onderneming. Voor de toepassing 
van de BOF worden de bezittingen en schulden van 
Werk BV toegerekend aan Holding BV ( art. 35c, lid 5 
SW). A wil de aandelen in Werk BV overdragen aan B. Ter 
uitvoering hiervan draagt Holding BV haar aandelen in 
Werk BV om niet over aan B. Op grond van genoemde 
goedkeuring is de BOF dan van toepassing. Voorwaarde 
is wel dat B zijn aandelen in Werk BV gedurende vijf jaar 
niet geheel of gedeeltelijk vervreemdt en Werk BV vijf 
jaar lang de onderneming die ze ten tijde van de over
dracht dreef, niet geheel of gedeeltelijk staakt.
De goedkeuring geldt voor een indirecte verkrijging van 

De staatssecretaris heeft goedgekeurd 
dat de BOF ook kan gelden voor een 
indirecte verkrijging van aandelen



n n n n

35juni 2016 | nummer 3 | Het Register

n� Erfgenamen die worden geconfronteerd met een le
gaat van niet tot de nalatenschap behorende goede
ren zou ik willen adviseren om de nalatenschap bene
ficiair te aanvaarden. Mocht de waarde van het legaat 
niet uit de nalatenschap kunnen worden voldaan, 
dan hoeft het restant niet uit eigen vermogen te wor
den bijgepast.

Conclusie
Het legaat van indirect gehouden aandelen is civielrech
telijk mogelijk. Gelet op de bewoordingen en strekking 
van de in dit artikel aangehaalde goedkeuring ga ik er
van uit dat de BOF ook kan worden toegepast bij de ver
krijging van een legaat van indirect gehouden aandelen, 
mits aan alle voorwaarden is voldaan.
Het legaat is een verkrijging krachtens erfrecht onder 
bijzondere titel. Art. 4.17a Wet IB 2001 lijkt dan ook van 
toepassing op de verkrijging door de legataris. Mocht de 
doorschuifregeling niet van toepassing zijn, dan zijn de 
erfgenamen inkomstenbelasting verschuldigd. Heffing 
van vennootschapsbelasting is niet aan de orde in ver
band met de deelnemingsvrijstelling.  <<<

Vennootschapsbelasting
Voor de heffing van vennootschapsbelasting ten slotte, 
zal de overdracht van de werkmaatschappij zijn vrijge
steld op grond van de deelnemingsvrijstelling.

Enkele aandachtspunten
n� Wanneer een aandeelhouder zijn indirect gehouden 

aandelen wil legateren, is het van belang dat de statu
ten van Holding BV geen (blokkerings)regeling bevat
ten die de levering van de aandelen in Werk BV in de 
weg staan. Mocht dat wel het geval zijn, dan dienen 
de statuten op dit punt te worden aangepast. Voor zo
ver de erfgenamen niet tevens bestuurder(s) van Hol
ding BV zijn, moeten de statuten erin voorzien dat 
het besluit tot overdracht om niet kan worden geno
men door de erfgenamen.

n� Om discussies te voorkomen of het legaat van de aan
delen Werk BV vervalt omdat de aandelen niet in de 
nalatenschap van de erflater vallen, dient duidelijk 
uit de bewoordingen van het testament te blijken dat 
de erflater dit legaat toch wenst te maken. Pas het 
testament hier eventueel op aan.

Als fiscalist ben je mede verantwoordelijk voor 
het ontwikkelen en uitvoeren van fiscaal beleid. Je 
begeleidt de aangiften en voert fiscale audits uit. 
Je verzorgt presentaties in de processen om fiscale 
awareness te creëren, geeft gevraagd en ongevraagd 
advies en bewaakt de tax-compliance in de proces-
sen en bij de aangiften. 
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Een lucratief belang betreft in de kern een vermo
gensbestanddeel waaraan bijzondere voorwaar
den en condities zijn verbonden, zodanig dat 
voor de belastingplichtige een rendement mo

gelijk wordt dat voor reguliere beleggers niet bereikbaar 
is. Het behaalde (excessieve) rendement vormt een belo
ning voor de verrichte werkzaamheden door de belasting
plichtige. In de literatuur wordt vaak het voorbeeld gege
ven van (fonds)managers die worden ingezet om de (aan
deelhouders)waarde van een onderneming te verhogen 
en voor hun werkzaamheden, veelal naast een beloning 
in geld, een vermogensbestanddeel krijgen waarvan het 
rendement is gekoppeld aan de mate waarin bepaalde 
doelstellingen zijn gerealiseerd. Het gaat hierbij om de 
verkrijging van aandelen, schuldvorderingen of bepaalde 
vermogensrechten (art. 3.92b, lid 1 Wet IB).
Er is sprake van een complexe regeling die slechts mond
jesmaat toepassing vindt en waarvan vooral een preven
tieve werking uitgaat.1 De regeling wordt ook wel geken
schetst als symboolwetgeving. Het is evenwel van 
belang haar te (her)kennen, om te voorkomen dat ze 
mogelijkerwijs als het bekende ‘konijn uit de hoge hoed’ 
tevoorschijn komt. In deze bijdrage beperk ik mij tot de 
beloning van een natuurlijk persoon in de vorm van on
middellijk gehouden lucratieve aandelen.

Wettelijk kader
Met een lucratief belang behaalde voordelen zijn in box 
1 belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Van lu
cratieve aandelen is sprake als aan de volgende eisen 
wordt voldaan:

n� de lucratieve aandelen zijn een soortaandeel in het 
kapitaal van een vennootschap dat is achtergesteld bij 
de overige soorten aandelen en dat minder dan 10% 
van  het totale geplaatste aandelenkapitaal van de 
vennootschap omvat; of

n� de lucratieve aandelen zijn een soortaandeel in het 
kapitaal van een vennootschap en  hebben een divi
dendpreferentie van minimaal 15% (per jaar).

Het maakt niet uit wie de aandelen verkrijgt. Dat kan 
bijvoorbeeld een werknemer, een aandeelhouder, een 
externe adviseur of een investeerder zijn. Per verkrijging 
moet worden beoordeeld of er sprake is van een soort. 
Certificaten van aandelen zijn voor de toepassing van de 
regeling gelijk te stellen met aandelen. Voor de definitie 
van het begrip soort dient art. 4.7 Wet IB 2001 als maat
staf.2 Als de aandelen niet kwalificeren onder de formele 
vereisten van lid 2 van art. 3.92b Wet IB 2001, vallen ze 
mogelijk onder het bepaalde van lid 4 als ze economisch 
vergelijkbaar zijn met lucratieve aandelen.3 De toets van 
lid 2 en lid 4 dient doorlopend te worden toegepast en 
dus niet slechts bij de verkrijging van de aandelen.
De omvang van het geplaatst aandelenkapitaal is een ci
vielrechtelijk begrip. Informeel kapitaal is geen storting 
op aandelen. Ook het verhogen van de verkrijgingsprijs 
van de aanmerkelijkbelangaandelen bij het afwaarderen 
van een onzakelijke lening door de aandeelhouder zal 
evenmin als gestort kapitaal kwalificeren.4

Motief en hoogte van de beloning
De verkrijging dient naar objectieve maatstaven (mede) 
een beloning te zijn voor de verrichte werkzaamheden. 

De maatschappelijke kritiek op zeer hoge beloningen voor onder meer 
bestuurders en directieleden is al jaren gaande. Met regelmaat berich-
ten de media over de schrijnende discrepantie tussen zeer hoge bonus-
sen die zijn toegekend en de geleverde prestatie die hiermee verband 
houdt. Dit debat is ook niet voorbijgegaan aan de aandacht van de fisca-
le wetgever. In 2008 werd het wetsvoorstel ‘Belastingheffing excessieve 
beloningsbestanddelen’ bij de Tweede Kamer ingediend. Een onderdeel 
van dit wetsvoorstel betrof de belastingheffing over lucratieve belan-
gen. De regeling is vanaf 1 januari 2009 in de Wet IB 2001 opgenomen.
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De wetgever wilde een aanvullende 
heffingsmogelijkheid in box 1, omdat 

managers soms niet (fictief) in 
loondienst zijn en een 

inhoudingsplichtige ontbreekt

Als er nog andere motieven zijn voor de beloning, zal 
toch de gehele beloning in aanmerking worden geno
men. De regeling is een allesofnietsbenadering; als een 
beloning als lucratief wordt aangemerkt, geldt dat voor 
de gehele beloning. Het maakt daarnaast niet uit of 
wordt afgesproken dat de werkzaamheden op een later 
tijdstip plaatsvinden dan op het moment van verkrij
ging; in zoverre kan de regeling niet via timing worden 
omzeild.5 Ontbreekt het beloningsmotief, dan is er geen 
sprake van lucratieve aandelen. Het beloningsmotief 
wordt getoetst op het moment van de verkrijging. De 
bewijslast hiervoor berust bij de inspecteur.
De relatie tussen de omvang van de verrichte werkzaam
heden en de hoogte van de toegekende beloning is niet 
relevant. Een zeer geringe inspanning die leidt tot een 
zeer hoge beloning illustreert juist de kern van de rege
ling: belastingheffing over excessieve beloningsbestand
delen. Wat als excessief kan worden aangemerkt, moet 
per situatie worden beoordeeld. Een wettelijke definitie 
ontbreekt; een zeer hoge beloning kan maatschappelijk 
als excessief worden beschouwd – zoals het inkomen 
van bepaalde topsporters – maar fiscaal niet als zodanig 
kwalificeren. Het gaat met name om zogenoemde hef
boommechanismen, waarbij met een zeer geringe inves
tering meer dan evenredig wordt gedeeld in het rende
ment van de totale investering. Er wordt ook wel 
gesproken van ‘carried interestachtige’ beloningen, een 
term die wordt gebruikt in de wereld van private equity. 
Het gaat hierbij om het beschikbaar stellen van risico
dragend vermogen aan jonge, veelbelovende maar risico
volle startups.

Afbakening met de loonsfeer
Uit de wetssystematiek volgt dat beloningsbestanddelen 
die als loon worden aangemerkt, niet (meer) kunnen 
worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaam
heden. Loon is, kort gezegd, al hetgeen uit een dienstbe
trekking wordt genoten. Het kan hierbij gaan om een te
genprestatie die de beloning vormt voor verrichte 
arbeid, maar dat hoeft niet. Het gaat erom dat de dienst
betrekking het voordeel mogelijk heeft gemaakt.6 Om 
van een (privaatrechtelijke) dienstbetrekking te kunnen 
spreken is in ieder geval vereist dat er sprake is van een 
gezagsverhouding. Hiervan is sprake als de werkgever 
het recht heeft toezicht uit te oefenen, aanwijzingen en 
instructies mag geven en eisen mag stellen aan de wijze 
waarop de werkzaamheden worden verricht. Of wordt 
gehandeld conform deze aanwijzingen en instructies 
doet niet ter zake. Het gaat erom dat er een formele 
grond is om gezag uit te oefenen.7 Hetzelfde geldt voor 
de fictieve dienstbetrekking (art. 3 Wet LB 1964). De fic
tieve dienstbetrekking van de commissaris komt overi
gens per 1 januari 2017 te vervallen.8

In een aantal gevallen is de beloning voor verrichte 
werkzaamheden in de vorm van aandelen volledig in de 
loonsfeer belast. De beloning van een bedrijfsleider die 
bij het behalen van de doelstellingen bijvoorbeeld 3% 
van de (normale) aandelen verkrijgt of deze kan kopen 
met een discount, valt niet onder het lucratief belang.9 

Deze aandelen gaan in beginsel behoren tot de rende
mentsgrondslag van box 3. Toekenning van een aande
lenbelang van 5% of meer aan een werknemer zal als een 
aanmerkelijk belang kwalificeren. In beide gevallen 
geldt dat de aandelen eerst de loonsfeer moeten hebben 
verlaten.
De verkrijging van lucratieve aandelen door een werk
nemer is eveneens in de loonsfeer belast. De te activeren 
waarde van de aandelen in box 1 bedraagt de opoffering 
en de over deze verkrijging daadwerkelijk verschuldigde 
loon of inkomstenbelasting. De waardemutatie van de 
lucratieve aandelen volgt de gangbare winstbepalingsre
gels. De beginselen van totaalwinst en goedkoopmans
gebruik zijn van toepassing. Dat betekent dat belasting
heffing pas plaatsvindt op het moment van realisatie. 
Dividend en/of een winst bij verkoop zijn progressief 
belast. Verliezen zijn daarentegen aftrekbaar. Wordt een 
lucratief belang gefinancierd met vreemd vermogen, dan 
zijn de rentekosten aftrekbaar. De MKBwinstvrijstel
ling is overigens niet van toepassing, omdat het resultaat 
niet als ondernemer wordt genoten. Het maximale (mar
ginale) belastingtarief bedraagt derhalve 52%, hetgeen 
ook geldt voor de loonbelasting.

De toekenning van (lucratieve) aandelen zal niet altijd 
in de loonsfeer plaatsvinden. Uit de memorie van ant
woord blijkt dat de wetgever een aanvullende heffings
mogelijkheid in box 1 wilde, omdat managers met derge
lijke beloningsbestanddelen soms niet (fictief) in 
loondienst zijn en een inhoudingsplichtige ontbreekt. 
Ook loopt de realisatie van rendementen, ondanks het 
feit dat het gerealiseerde voordeel verband houdt met de 
dienstbetrekking, toch niet altijd via een inhoudings
plichtige.10

Sfeerovergang van aandelen
Denkbaar is dat er geen arbeidsinspanningen meer 
plaatsvinden die betrekking hebben op het lucratief be
lang. De belastingplichtige kan bijvoorbeeld een dienst
betrekking elders hebben aanvaard. De lucratieve aande
len blijven vanaf dat moment toch onder de werking van 
de bepaling vallen. Er vindt derhalve geen (eind)afreke
ning plaats. De arbeidsinspanningen hebben reeds 
plaatsgevonden en het volledige (toekomstige) resultaat 
wordt in beginsel progressief belast in box 1. Dit is inhe
rent aan het karakter van de statische toets van het belo
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noch een betalingsregeling in de Invorderingswet. De 
verkrijgingsprijs van het aldus ontstane aanmerkelijk 
belang wordt gesteld op de waarde in het economisch 
verkeer (art. 4.23 Wet IB 2001). Vice versa geldt dat – in 
theorie – een aanmerkelijk belang op enig moment zou 
kunnen kwalificeren als een lucratief belang. De aan de 
‘normale’ aandelen verbonden rechten worden dan zo
danig aangepast dat deze als lucratief gaan kwalificeren.11 
Er dient dan te worden afgerekend over het verschil tus
sen de verkrijgingsprijs en de vervreemdingsprijs. De lu
cratieve aandelen worden geactiveerd op de waarde in 
het economisch verkeer.

Huwelijksvermogensrecht, overlijden en lucratief 
belang
Interessant is de vraag in hoeverre het huwelijksvermo
gensrecht invloed heeft op de fiscale toerekening van 
het lucratief belang. Als de lucratieve aandelen gaan be
horen tot een gemeenschap van goederen, betekent dat 
niet dat daarmee de huwelijkspartner tevens een lucra
tief belang verkrijgt. Het resultaat wordt toegerekend 
aan degene die bestuursbevoegd is over de lucratieve 
aandelen.12 De bestuursbevoegdheid van echtgenoten is 
geregeld in art. 1:90 en art. 1:97 BW. Een wettelijke be
paling zoals opgenomen in art. 3.92, lid 4 Wet IB 2001 
waarbij het bestuur voor 50% wordt toegerekend aan  

ningsmotief op het moment van verkrijging. Bezien 
vanuit deze toets geldt: eenmaal lucratief blijft lucratief. 
Er bestaat niet zoiets als een fictief lucratief belang, ana
loog aan de toepassing van het fictieve aanmerkelijk be
lang (art. 4.16, lid 1g jo. art. 4.40 Wet IB 2001).
Een lucratief belang kan op enig moment door gewijzig
de omstandigheden als een aanmerkelijk belang kwalifi
ceren. Er kunnen bijvoorbeeld door de vennootschap 
aandelen worden ingekocht, of er wordt een identieke 
tweede tranche (lucratieve) aandelen van dezelfde soort 
uitgegeven, waardoor niet langer wordt voldaan aan het 
10%criterium. Deze sfeerovergang gaat gepaard met af
rekening over het verschil tussen de boekwaarde en de 
waarde in het economisch verkeer. Er is geen door
schuifregeling van toepassing in de inkomstenbelasting, 

Een lucratief belang kan op 
enig moment door gewijzigde 
omstandigheden als een 
aanmerkelijk belang 
kwalificeren
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dat afrekening zal leiden tot de verschuldigdheid van in
komstenbelasting, die als schuld in de nalatenschap valt 
(art. 20 SW). Afrekening kan derhalve leiden tot een la
ger belastbaar bedrag voor de erfbelasting.

Bedrijfsopvolging
De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behande
ling in de Eerste Kamer aangegeven dat de belastinghef
fing over lucratieve belangen niet aan de orde is bij een 
reguliere bedrijfsopvolging waarbij zowel de overdrachts
prijs als de overige condities zakelijk zijn. Als dat bij een 
overdracht in de familiesfeer niet het geval is, bijvoor
beeld omdat een ouder de onderneming tegen een te lage 
(onzakelijke) prijs overdraagt aan een kind, is voor het 
kind sprake van een schenking en zullen de aandelen 
niet als een lucratief belang kwalificeren, omdat het oog
merk van beloning ontbreekt.16 Denkbaar is evenwel dat 
bij de vaststelling van de overdrachtsprijs rekening is ge
houden met onbezoldigde werkzaamheden die door het 
kind in de over te dragen onderneming zijn verricht. In 
zoverre zou er dan (mede) sprake kunnen zijn van een 
beloning voor verrichte werkzaamheden.

Overige aspecten
De meesleep en meetrekregeling is niet van invloed op 
de kwalificatie van de lucratieve aandelen. Deze aande
len blijven kwalificeren in box 1 en gaan, ook wanneer 
de lucratiefaandeelhouder tevens een aanmerkelijk be
lang heeft, toch niet behoren tot een aanmerkelijk be
lang (box 2). Een vader kan met een lucratief belang dus 
evenmin het aanmerkelijkbelangregime intrekken. De 
beoordeling of sprake is van een aanmerkelijk belang of 
lucratief belang vindt als het ware geïsoleerd ten opzich
te van elkaar plaats.
De terbeschikkingstellingsregeling (tbsregeling) en de 
gebruikelijkloonregeling zijn evenmin van toepassing 
op de lucratiefaandeelhouder, omdat deze nu eenmaal 
geen aanmerkelijk belang heeft. Dat betekent dat deze 
regelingen bij een eventuele sfeerovergang wel van toe
passing kunnen worden. De regeling is ook van toepas
sing op een met de belastingplichtige verbonden per
soon. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een 
enge en een ruime kring van verbonden personen, zoals 
die wel bestaat voor de tbsregeling. Overigens bestaat er 
geen (maatschappelijk) ongebruikelijk lucratief belang.

Internationale aspecten
Een binnenlands belastingplichtige kan ook inkomsten 
genieten uit een lucratief belang in het buitenland. Deze 
belastingplichtige is in Nederland onbeperkt belast voor 
zijn gehele wereldinkomen. Op zijn beurt kan een bui
tenlands belastingplichtige inkomsten genieten uit een 
lucratief belang in Nederland. In het laatste geval is spra
ke van een beperkte belastingplicht.17 Nederland heeft 
dan een formele heffingsgrondslag en kan heffen (art. 
7.2, lid 3 Wet IB 2001). Is er sprake van een verdragsland, 
dan zal het desbetreffende verdrag deze heffingsbe
voegdheid toewijzen en wordt bepaald of Nederland ook 
daadwerkelijk mag heffen.

ieder van de in gemeenschap van goederen gehuwde 
echtgenoten, ontbreekt voor het lucratief belang. Bij  
lucratieve aandelen die op naam zijn gesteld betekent 
dit dat het resultaat toekomt aan de lucratiefbelanghou
der (art. 1:97, lid 1 BW ). Diens echtgenoot krijgt in zo
verre geen fiscaal belang bij de aandelen. Slechts via het 
huwelijksvermogensrecht ontstaat een economisch be
lang. In zoverre vindt dus evenmin een vervreemding 
plaats.13 Bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap 
is, net als bij de IBondernemer, wel sprake van een 
overdrachtsfictie aan de echtgenoot van de lucratiefbe
langhouder; deze wordt geacht de helft van het lucra
tief belang te verkrijgen. De wet voorziet in een ver
plichte doorschuifregeling als de verkrijger het lucratief 
belang voortzet en dus aan de voorwaarden blijft vol
doen (art. 3.59, lid 2 Wet IB 2001). Worden de aandelen 
toebedeeld aan de oorspronkelijke lucratiefbelanghou
der en zet deze het belang voort, dan vindt geen afreke
ning plaats. Dat geldt ook als de andere exechtgenoot 
een deel van het lucratief belang krachtens huwelijks
vermogensrecht krijgt toebedeeld en dat belang voort
zet. Deze aandelen vormen weliswaar geen beloning 
voor werkzaamheden die zijn verricht door deze ex
echtgenoot, maar de toets of sprake is van een beloning 
voor verrichte werkzaamheden heeft reeds eerder 
plaatsgevonden, namelijk bij de verkrijging van de aan
delen door de oorspronkelijke lucratiefbelanghouder. 
Het statische karakter van deze toets voorkomt in dit 
geval een afrekening.
Bij overlijden van de lucratiefbelanghouder wordt het 
belang geacht te zijn overgedragen aan degene die het 
krachtens huwelijksvermogensrecht of erfrecht ver
krijgt. Er is sprake van een fictieve staking van het lu
cratief belang en in beginsel dient te worden afgere
kend over het verschil tussen de boekwaarde en de 
waarde in het economisch verkeer. Ook hier geldt dat 
afrekening kan worden voorkomen en dat doorschui
ving mogelijk is, mits de verkrijgers het lucratief belang 
voortzetten en om doorschuiving verzoeken. Dit is ook 
weer vanuit het statische karakter van de regeling het 
geval.14 Dit verzoek moet worden gedaan door alle 
voortzetters. Het valt op dat een dergelijke voorwaarde 
niet geldt voor bijvoorbeeld de verkrijging van een aan
merkelijk belang. Deze unanimiteit kan ongewenst 
zijn. Voorstelbaar is dat er verschil van inzicht bestaat 
over de toekomstige waardeontwikkeling van het lucra
tief belang en dat niet iedere verkrijger derhalve wenst 
door te schuiven. Belastingplichtigen geven er door
gaans de voorkeur aan om (vermogens)winsten in box 3 
te realiseren en verliezen in box 1. Als niet wordt door
geschoven, zullen de aandelen als een aanmerkelijk be
lang kwalificeren of gaan behoren tot de rendements
grondslag van box 3.
In de persoonlijke financiële planning van de verkrijgers 
kan daarnaast een belangrijke overweging zijn om al dan 
niet te kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsregeling 
(BOR) in de erfbelasting. Immers, een aandelenbelang in 
box 3 of box 1 kwalificeert niet voor de BOR en een aan
merkelijk belang kan dat wel.15 Een bijkomend aspect is 
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Wet IB 2001 in voorkomende gevallen tot rechtsonze
kerheid. Je zou toch mogen verwachten dat er sprake is 
van een duidelijke en eenduidige wettelijke bepaling, te
meer omdat het verschil in heffing tussen box 1 en box 3 
aanzienlijk is.
Hoewel ik mij in deze bijdrage heb beperkt tot onmid
dellijk gehouden lucratieve aandelen, is het goed om 
zich te realiseren dat ook bepaalde schuldvorderingen 
en sommige andere vermogensrechten als lucratief be
lang kunnen kwalificeren, en dat de regeling tevens 
geldt voor middellijk gehouden lucratieve belangen. 
Gelet op de spaarzame jurisprudentie heeft het er alle 
schijn van dat het met de toepassing van de lucratiefbe
langregeling tot op heden wel meevalt en dat er inder
daad een preventieve werking van uitgaat. De advies
praktijk doet er desalniettemin verstandig aan om, 
wanneer voor verrichte diensten een beloning wordt 
toegekend en bij de samenstelling en vormgeving hier
van de gebaande paden worden verlaten, zich ervan te 
vergewissen dat ze niet in de fuik loopt van het lucra
tief belang.  <<<

Noten
1 Zie ook L.G.M. Stevens, Hervormingsmoed, WFR 2014/7064.

2 Kamerstukken I, 20082009, 31 459, C, p. 11.

3 Zie hieromtrent J.C.M. van Sonderen, Aandelen als arbeidsbelo

ning, SDU, Den Haag 2010, p. 224225.

4 Zie ook J.W.J. de Kort, Afwaardering van een onzakelijke lening 

binnen de terbeschikkingstellingsregeling, FtV 2011/09.

5 Kamerstukken I, 20082009, 31 459, C, p. 1213.

6 HR 13 juni 1956, nr. 12.794, BNB 1956/238.

7 HR 26 april 1967, BNB 1967/136.

8 Besluit van 14 maart 2016, nr. BLKB2016/265M.

9 Kamerstukken II, 20072008, 31 459, nr. 3, p. 10.

10 Kamerstukken I, 20082009, 31 459, nr. 3, p. 8.

11 Omdat niet de aandelen zijn verkregen, maar er sprake is van ge

wijzigde aandeelhoudersrechten op bestaande aandelen, valt het 

‘omkatten’ van abaandelen mijns inziens onder art. 3.92b, lid 4 

Wet IB 2001.

12 HR 15 januari 2010, BNB 2010/100.

13 In gelijke zin N. Idsinga en M. Wierenga, Huwelijk, echtschei

ding en overlijden en lucratief belang, WFR 2012/1530, par. 4.2.2.

14 Idem, par. 7.1.1.

15 Dit geldt alleen voor zover het lichaam een onderneming drijft 

of een medegerechtigdheid houdt; zie art. 35c SW. Aandelen in 

box 1 kunnen kwalificeren, mits deze tot het ondernemingsver

mogen worden gerekend.

16 Kamerstukken I, 20082009, 31 459, C, p. 14.

17 Zie hierover F.P.G. Pötgens, De verdragsclassificatie van voorde

len uit een lucratief belang genoten door een buitenlands belas

tingplichtige, WFR 2010/18.

18 De OESO bepleit dat bij een kwalificatieconflict de woonstaat 

verplicht is de kwalificatie van de bronstaat te volgen. Zie het 

OESOcommentaar op art. 23A/B.

19 Deze wordt vooral bepaald door de (gezamenlijke) toelichting 

van verdragsluitende partijen op de desbetreffende bepaling in 

het verdrag.

In het OESOmodelverdrag bestaan verschillende toe
wijzingsregels voor verschillende bronnen van inko
men. Meestal is er weinig discussie over welk verdrags
artikel van toepassing is op een bepaalde bron, zoals 
loon uit dienstbetrekking. De verdragsclassificatie van 
inkomsten uit een lucratief belang is echter zo eenvou
dig nog niet. Het lucratief belang wordt niet nader ge
definieerd in het modelverdrag. Uitleg dient in derge
lijke gevallen in beginsel plaats te vinden naar het 
recht van de verdragsstaat (art. 3, lid 2 OECD, model 
2014). De meeste verdragslanden kennen echter geen 
wettelijke bepaling voor een lucratief belang. Dat kan 
leiden tot een kwalificatieconflict als beide verdrags
staten het lucratief belang definiëren naar de nationale 
wetgeving.18 Daarnaast is de definitie in de nationale 
wetgeving van een lidstaat niet altijd doorslaggevend 
als de context anders vereist. Deze context wordt voor
al bepaald door de bedoeling van de desbetreffende ver
dragsstaten.19

Lucratieve aandelen zullen doorgaans vallen onder een 
van de verdragsartikelen die gaan over dividend, vermo
genswinst, ondernemingswinst, inkomen uit dienstbe
trekking of bestuurdersbeloningen. Afhankelijk van de 
classificatie zal de heffingsbevoegdheid worden toege
wezen aan de woonstaat of de werkstaat. Daarnaast is de 
classificatie van invloed op de toekenning van een vrij
stelling of een verrekening met betrekking tot de belas
tingheffing over het lucratief belang. In geval van dubbe
le heffing door zowel het bronland als het woonland 
terwijl geen beroep kan worden gedaan op een verdrag, 
kan een inwoner van Nederland zich beroepen op het 
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Overigens 
hebben slechts inwoners van Nederland toegang tot de 
verdragen die Nederland heeft gesloten.

Conclusie
De lucratiefbelangregeling is niet onomstreden. Reeds 
ten tijde van het wetvoorstel is er veel kritiek op geuit. 
Het valt niet te ontkennen dat de regelgeving complex is 
en dat er een preventieve werking van uitgaat om exces
sen aan te pakken. Maar wat zijn dan die excessen? De 
wetgever heeft ervan afgezien het lucratief belang nader 
te preciseren. Gelet op het scala aan financiële (belo
nings)instrumenten en de inventiviteit van de advies
praktijk is dat enigszins te begrijpen, maar het komt de 
duidelijkheid en eenduidigheid niet ten goede. Zo leidt 
de reikwijdte van het bepaalde in lid 4 van art. 3.92b 

De meeste verdragslanden 
kennen geen wettelijke bepaling 
voor een lucratief belang, 
hetgeen kan leiden tot een 
kwalificatieconflict
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De RB-dag werd mede mogelijk gemaakt door:
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een succesvolle RB-dag 2016
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De dag die je wist dat zou komen...
Na maar liefst 9,5 bestuurlijke jaren bij achtereenvolgens de NFB en 
later het RB heb ik in de ALV van 3 juni 2016 afscheid van u genomen. 

Ik heb met plezier deel uitgemaakt van ons bestuur. Eerst als 
 algemeen bestuurslid en later als penningmeester van onze 
mooie vereniging. In deze tijd zijn er vele memorabele momenten 
geweest, waaronder de fusie. Hierdoor zijn we de grootste fiscale 
beroepsvereniging van Nederland met 7.500 leden. 

In de afgelopen 9,5 jaar is het fiscale landschap waarin we als 
 belastingadviseurs opereren drastisch veranderd. Waar wij in mijn 
beginperiode nog druk waren met de digitale aangiften Loonhef-
fingen – en wat daarmee misging, denk nog even aan het  opnieuw 
uitvragen van de jaarloongegevens bij de werknemers – worden 
wij nu in ons vak steeds vaker geconfronteerd met verregaande 
digitalisering. Digitalisering van de communicatie met de  
overheid, en meer specifiek met de Belastingdienst.

Dat dit gepaard gaat met de nodige opstartproblemen is voor 
 ieder van ons geen onbekend of onverwacht verschijnsel. Sinds 
de eerste digitale stappen van de Belastingdienst zijn wij gewend 
dat het in de praktijk vaak anders werkt dan in theorie. Toch 
 weten wij hier in het algemeen wel mee om te gaan tijdens onze 
dagelijkse bezigheden. Onze gedrevenheid om het tòch voor 
onze klanten voor elkaar te krijgen brengt ons ver.
Dit nieuwe speelveld vergt van ons als adviseur echter ook nieuwe 
vaardigheden, die verder gaan dan de kennis van de diverse  
belastingwetten en de toepassing daarvan in een specifieke casus. 

Nu de aangiftepraktijk door de komst van de VIA uit het business-
model is verdwenen of gaat verdwijnen, zal de belastingadviseur 
zich meer en meer moeten gaan richten op zijn of haar 
 adviserende taak. Kennis van de wetgeving is niet meer genoeg. 
Ook  communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift 
 spelen daarin een grote rol. Bij grote belangen zijn we  gewend 
bepaalde kwesties af te stemmen met de inspecteur. Maar hoe 
communiceer je met een computer/digitale  Belastingdienst? 

Nog belangrijker is de klantbeleving. Wat is de onderliggende 
 adviesvraag van onze cliënt? Als belastingadviseur moeten wij 
steeds meer onze rol pakken en de klant begeleiden door het 
woud van fiscale regels. Dat u hierbij steeds de grenzen aangeeft 

van wat er mogelijk is gezien de wetgeving, is vanzelfsprekend.   
U moet echter ook bezien of het advies bij de klant ‘past’. Zoals 
weleens wordt gezegd: zou je dit ook aan je vader adviseren? 
Daarnaast is er een nieuwe begrenzing aan onze werkzaamheden, 
de ethische opvatting over wat wel of niet kan. Ethiek is lastig en 
onderhevig aan maatschappelijke ontwikkelingen en voortschrij-
dend inzicht. Wat een aantal jaren geleden nog mogelijk was wordt 
nu vaak – op ethische of andere maatschappelijke gronden – ter 
discussie gesteld of zelfs afgewezen. Belastingadviseurs hebben 
naar het lijkt meer dan voorheen een maatschappelijke rol. 
 Zodanig dat hun handelen eerder en harder ter discussie wordt 
 gesteld.
Kortom: als belastingadviseur hebben we de komende jaren nog 
voldoende uitdagingen in ons vak. Never a dull moment!

Als vertrekkend bestuurslid dank ik jullie allen voor het in mij 
gestelde vertrouwen, we komen elkaar zeker nog tegen bij 
 RB-bijeenkomsten. Tot ziens!

Mr. Gerdien Vlot AA RB
Vmg. bestuurslid en penningmeester Register Belastingadviseurs

Nieuwe samenstelling bestuur, afscheid Gerdien Vlot

Tijdens de ALV op de RB-dag van 3 juni 2016 
is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. 
Er werd afscheid genomen van Gerdien Vlot 
en herkozen werd Kor Paap. 

Gerdien heeft bijna tien jaar deel uitgemaakt 
van het bestuur. Op 8 januari 2007 is zij 

 aangetreden als bestuurslid van de Neder-
landse Federatie van Belastingadviseurs. Zij is 
meegegaan naar de vereniging Register 
 Belastingadviseurs waar zij sinds 1 juni 2012 
de functie van penningmeester heeft vervuld. 
Wij danken Gerdien en wensen haar alle 
goeds voor de toekomst! Gerdien Vlot en Kor Paap
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Wijziging in voorwaarden 
aspirant-lidmaatschap
Binnenkort vindt er een wijziging plaats in het Huishoude-
lijk Reglement van het RB. Het gaat om artikel 3 over de 
voorwaarden van het ‘aspirant-lidmaatschap’. 

Wat wijzigt er precies? Vanaf 1 juli 2016 behouden leden 
die staan ingeschreven in het RB- of RBc-register en 
 besluiten door te studeren bij RB Opleidingen, hun 
 ‘gewone’  lidmaatschapsstatus. Tot nu toe kregen zij op 
 moment van doorstuderen de status ‘aspirant-lid’. Door de 
aanpassing blijven zij gedurende hun studie ingeschreven 
staan in het RB- of RBc-register en behouden zij alle 
 voordelen van het lidmaatschap. Uiteraard blijft de PE-vrij-
stelling gehandhaafd. De leden op wie de wijziging van 
toepassing is, zijn inmiddels geïnformeerd over de voor 
hen geldende  overgangsregeling.

Meer info op RB-plaza > Ledeninformatie >  
Reglementen

Nieuw ledenvoordeel:  
FD en Company.info
Als belastingprofessional moet u op de hoogte 
zijn van het laatste nieuws op uw vakgebied. Voor 
uw dagelijkse informatievoorziening is een goede 
bron essentieel. Daarom zijn wij een exclusieve 
samenwerking aangegaan met Het Financieele 
Dagblad. Het FD maakt betere beslissingen  
mogelijk door het bieden van financieel- 
economisch overzicht, inzicht én (voor)uitzicht.

Ga naar fd.nl/rb en ontvang het FD nu met 25% 
 ledenkorting. 

Daarnaast wilt u altijd diepgaand inzicht in uw 
 cliënten. Company.info geeft u met één klik altijd 
een volledig klantbeeld, met daarin onder andere: 
- Eigendomsverhoudingen 
- Gedeponeerde jaarcijfers 
- Handelsregisterpublicaties
Voor een op maat en relevant belastingadvies. 

Ga naar companyinfo.nl/rb en krijg nu als RBlid  
4 weken gratis toegang tot Company.info.

Meer info op RB-plaza > Ledeninformatie > 
Ledenvoordeel

http://fd.nl/rb
http://companyinfo.nl/rb
http://fd.nl/rb
http://companyinfo.nl/rb
http://www.rb-plaza.nl
http://www.rb-plaza.nl
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Winnaars iPad mini
Bij de succesvolle openingsactie van RB-plaza wonnen onze leden Marjo 
Jacobs en Rogier Spring in ’t Veld beiden een iPad mini. Tijdens de RB-dag 
kregen zij hun prijs overhandigd. Veel plezier met de iPad mini!

RB en Full•Finance richten vraagbaak op 
voor automatiseringsvraagstukken
Welke software heb ik nodig? Hoe kan ik pakketten beter op  elkaar 
laten aansluiten? Welke software past het beste bij mijn organisatie? 
Het Register Belastingadviseurs biedt haar leden de mogelijkheid 
om online via RB-plaza, dergelijke vragen te stellen of advies te 
 vragen over prangende automatiseringsvraagstukken. Deze vragen 
zullen exclusief worden  beantwoord door Full•Finance.  Hiertoe 
 hebben beide partijen een overeenkomst ondertekend. Op  RB-plaza 
is achter de button  Beroepsuitoefening een aparte sectie ingericht 
waar leden hun vragen kunnen indienen.

Uit de gesprekken die het bestuur heeft gevoerd met diverse 
klankbordgroepen is naar voren gekomen dat bij onze leden een 
sterke behoefte bestaat aan praktische ondersteuning op het 
 gebied van ICT-vraagstukken. Vragen over automatisering en 
 software kwamen tot voor kort binnen bij Bureau Vaktechniek.  
Op deze afdeling is echter weinig deskundigheid over software 
 aanwezig om leden snel en adequaat te kunnen helpen. Om 
 leden te ondersteunen bij vragen over automatisering is daarom 
de samenwerking aangegaan met Full•Finance Consultants.

Teneinde de vragen van RB-leden te kanaliseren en zo efficiënt 
mogelijk te beantwoorden wordt op RB-plaza een onderscheid 
 gemaakt tussen twee soorten vragen: concrete vragen en de meer 
 complexe adviesvragen. Concrete vragen worden in principe 
 binnen drie werkdagen beantwoord. De doorlooptijd voor 
 complexe vragen bedraagt maximaal tien werkdagen. Voor beide 

categorieën vragen kunt u op RB-plaza uitgebreide handleidingen 
raadplegen.
Let wel, het indienen van vragen is niet vrijblijvend, er wordt een 
overeenkomst aangegaan met Full•Finance Consultants en er zijn 
ook kosten verbonden aan de uitwerking van de vraag. Er wordt 
een vaste fee in rekening gebracht. De hoogte van de kosten- 
vergoeding is afhankelijk van het type vraag dat wordt gesteld.

Zie RB-plaza > Beroepsuitoefening > ondersteuning automatisering

Nu op RB-plaza
RB Jaarverslag 2015
Zie > Ledeninformatie > Jaarverslag 

Jaarverslag
Register Belastingadviseurs

2015

❝
Uw betrokkenheid bij de 

vereniging is groot en 

daar zijn wij trots op

❞

http://www.rb.nl/nieuwsberichten/website/2016/mei/rb-jaarverslag-2015
http://www.rb-plaza.nl
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Een aanslag tijdens een boekenonderzoek;  
kan de inspecteur navorderen?
In de praktijk komt het vaker voor dan u misschien zou denken. De Belastingdienst stelt een boekenonderzoek in. Maar 
voordat het onderzoek wordt afgerond, ontvangt de belastingplichtige een aanslag conform aangifte over een jaar dat 
 onderwerp is van het boekenonderzoek. Als de inspecteur op basis van zijn bevindingen uit het boekenonderzoek toch 
correcties wil aanbrengen, kan hij dan nog navorderen?

Over die vraag heeft de Hoge Raad al diverse keren arrest 
gewezen (o.a. HR 4 oktober 2002, nr. 37.403 en HR 23 sep-
tember 2005, nr. 38.811). Uit deze arresten volgt dat als een 
inspecteur een aanslag oplegt vóór het afronden van een 
boekenonderzoek, de bevindingen uit het boekenonder-
zoek geen nieuw feit meer kunnen opleveren. Navordering 
op grond van artikel 16 lid 1 AWR is dan niet meer mogelijk. 
Op deze rechtsregel bestaat een uitzondering. Als de 
 inspecteur de belastingplichtige voor ontvangst van de 
 aanslag al in kennis heeft gesteld dat en waarom de 
 opgelegde aanslag onjuist is, kan de inspecteur toch nog 
een navorderingsaanslag opleggen.

Per 1 januari 2010 is aan artikel 16 lid 2 AWR onderdeel c 
toegevoegd. Dit onderdeel biedt de inspecteur de mogelijk-
heid om een fout te herstellen via een navorderingsaanslag. 
Het begrip ‘fout’ is in de context van deze bepaling neutraal 
en ruim bedoeld. Daaronder moet worden begrepen: elke 
misslag die bij de Belastingdienst optreedt in het kader van 
de aanslagregeling, zoals schrijf-, reken-, overname- en 
 intoetsfouten en fouten ten gevolge van de geautomati-
seerde verwerking van aangiften.

In het arrest van 27 juni 2014, nr. 14/00350 oordeelde de 
Hoge Raad over de situatie waarin de inspecteur had 
 verzuimd om de aangifte bij aanvang van het boekenonder-
zoek te blokkeren. Lopende het boekenonderzoek werd een 
aanslag opgelegd. Volgens de Hoge Raad is die vergissing 
een fout in de zin van artikel 16 lid 2 onderdeel c AWR, die 
kan worden hersteld via een navorderingsaanslag. Wel rijst 
de vraag of de Hoge Raad gelijkluidend had geoordeeld, als 

de aangifte bij aanvang van het boekenonderzoek wél was 
geblokkeerd. Wordt dan toch een aanslag opgelegd, dan is 
naar mijn mening geen sprake van een fout, maar van een 
bewuste keuze. De medewerker van de Belastingdienst 
moet dan immers bewust een handeling verrichten om de 
aanslag op te leggen. In dat geval lijkt mij navordering op 
grond van lid 2 onderdeel c niet mogelijk.

Navordering op grond van lid 2 onderdeel c is overigens 
slechts mogelijk, als de fout de belastingplichtige ook 
 redelijkerwijs kenbaar is. Daarvan is in ieder geval sprake 
als de te weinig geheven belasting minstens 30% afwijkt 
van de materieel verschuldigde belasting. 
Wordt tijdens een boekenonderzoek een aanslag conform 
aangifte opgelegd, dan is het maar zeer de vraag of sprake 
is van een kenbare fout. De aanslag is immers conform 
 aangifte vastgesteld. Dat kan erop duiden dat de inspecteur 
heeft besloten om geen correcties op de aangifte aan te 
brengen. De inspecteur heeft dan geen fout gemaakt. In dat 
kader overweegt de Hoge Raad, dat als een belasting-
plichtige in redelijkheid kan menen dat de aanslag op 
 goede gronden is vastgesteld, geen sprake is van een 
 kenbare fout.1 Navordering op grond van de 30%-regel is 
dan niet mogelijk. Heeft de inspecteur voorafgaand aan de 
aanslag onweersproken kenbaar gemaakt dat en tot welk 
bedrag hij correcties zal aanbrengen, dan lijkt mij een 
 aanslag conform aangifte een kenbare fout. Een en ander is 
echter sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden 
van het geval. 

1 HR 27 juni 2014, nr. 14/00350, r.o. 2.4.1, ECLI:NL:HR:2014:1528.

 In deze rubriek worden onderwerpen van RBplaza behandeld. Als RBlid kunt u op RBplaza 
discussiëren met andere leden over uw fiscale praktijk. Leden helpen leden. U bereikt RB-plaza door 
in te loggen op uw account. Daarnaast is er de helpdesk van Bureau Vaktechniek. Onze fiscalisten 
helpen u met name door collegiaal te overleggen, te ‘klankborden’ en eventueel door te verwijzen 
naar specialisten.

Drs. Martijn Bögemann RB
Bureau Vaktechniek



47juni 2016 | nummer 3 | Het Register

Model onder de aandacht

Akte van borgtocht – toestemming echtgenoot  
bij handelen dga

Het RB heeft samen met Bol Juristen een databank met juridische modelovereenkomsten 
ontwikkeld, toegespitst op het privaatrecht. De juridische modellen kunnen door RB-leden 
worden gebruikt in de fiscale adviespraktijk. In elk nummer van Het Register lichten we een 
model voor u toe of behandelen we een actualiteit of een voor uw adviespraktijk interessant 
aspect uit een model.

In eerste aanleg en in hoger beroep oordeelden de rechtbank en 
het hof dat de borgtochtovereenkomst werd aangegaan in de 
 normale uitoefening van het bedrijf en dat de toestemming van 
de echtgenote dus niet vereist was.

De Hoge Raad oordeelde in dit geval echter dat het overbrug-
gingskrediet, dat in feite een soort van reddingsoperatie voor de 
vennootschap was, niet was aangegaan in de normale uitoefening 
van het bedrijf. De Hoge Raad heeft het oordeel van het hof dan 
ook vernietigd en de zaak doorverwezen naar het Hof Den Haag 
voor verdere behandeling. Voor de bank betekent deze uitspraak 
dat zij geen beroep kon doen op de door de directeur-grootaan-
deelhouder gestelde borgtocht.

Wel of niet meetekenen echtgenoot
Bedenk voor het aangaan van een overeenkomst van borgtocht of 
andere zekerheidstelling altijd of de toestemming van de andere 
echtgenoot nodig is. Als u optreedt voor of als de schuldeiser, 
dring er dan bij twijfel op aan dat de echtgenoot meetekent. Het 
ontbreken van de handtekening kan immers vernietiging van de 
afgegeven zekerheid tot gevolg hebben, waardoor de verhaals-
positie van de schuldeiser ernstig benadeeld kan worden. 

Voor vragen over artikel 1:88 BW en de modelovereenkomsten 
kunt u te allen tijde bellen of mailen met de Juridische Helpdesk 
van Bol Juristen en met Bureau Vaktechniek.

U vindt de juridische modellenbank op het RB Ledennet. Bij korte 
vragen over het gebruik van of behoefte aan uitleg over de juridi
sche modellen kunt u gratis gebruikmaken van de Juridische  
Helpdesk van Bol Juristen. Zij zijn bereikbaar per email via  
juristen@boljuristen.nl of telefonisch op 0881211211.

Door: Mr.  Maartje Sluiter-Roelofs

Juridisch Adviseur

Uitspraak Hoge Raad van 18 december 2015: 
dga had toestemming echtgenoot nodig voor 
afgeven borgstelling voor overbruggings-
krediet vennootschap
Artikel 1:88 BW bepaalt dat een echtgenoot de toestemming van 
de andere echtgenoot nodig heeft voor het sluiten van overeen-
komsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale 
 uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Uitzondering voor dga
Deze verplichting om toestemming te krijgen van de andere 
 echtgenoot geldt niet voor de directeur-grootaandeelhouder als 
deze handelt in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 
De vraag is dan vaak: “Wat is nu de normale uitoefening van het 
beroep of bedrijf?” Dit is natuurlijk deels afhankelijk van het soort 
bedrijf. Maar voor wat betreft het sluiten van een krediet bij een 
bank geldt over het algemeen dat er maar weinig bedrijven zijn die 
zonder een krediet van een externe partij (bank) kunnen. Om die 
reden is het aantrekken van een bankkrediet onder normale om-
standigheden een rechtshandeling die binnen de normale uitoefe-
ning van het bedrijf valt. De directeur-grootaandeelhouder heeft 
de toestemming van zijn echtgenoot in dat geval dus niet nodig.

Gevolgen geen toestemming
Een rechtshandeling die wordt aangegaan zonder dat de vereiste 
toestemming van de andere echtgenoot is gegeven, kan door de 
andere echtgenoot vernietigd worden. Een vernietiging heeft 
 terugwerkende kracht. Oftewel de overeenkomst heeft juridisch 
gezien nooit bestaan. 

Uitspraak Hoge Raad
In de casus waar de Hoge Raad recentelijk uitspraak heeft  gedaan, 
had de directeur-grootaandeelhouder zich borg gesteld voor een 
bankkrediet ten behoeve van de moeder- en dochtermaatschap-
pij totdat een derde nieuw kapitaal in de vennootschap zou 
 investeren (overbruggingskrediet). Dit kapitaal was nodig om de 
vennootschappen levensvatbaar te maken, maar het kapitaal 
werd uiteindelijk niet verstrekt. De vennootschap ging failliet en 
de bank zegde het krediet op. De bank sprak hierbij ook de 
 directeur-grootaandeelhouder aan op grond van de door hem 
 afgegeven borgstelling. Vervolgens vernietigde de echtgenote 
van de directeur-grootaandeelhouder de borgtochtovereenkomst 
met een beroep op het ontbreken van de toestemming.

mailto:juristen%40boljuristen.nl?subject=
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Zo spraken we met Shei Malevitsch. Shei is geslaagd voor de 
 opleiding AA/RA Register Belastingadviseur en werkt als Assistent  
Accountant bij ADW Accountants. Samen met zijn ouders was hij 
deze middag aanwezig. “Mijn ouders zijn alle keren nog bij mijn  
diploma-uitreikingen aanwezig geweest en nu gelukkig ook weer. 
Helaas konden mijn vriendin en kinderen er niet bij zijn, gezien het 
aantal beschikbare plaatsen tijdens de uitreiking”, aldus Shei.

Trots
“Ik ben heel trots dat ik de RB-titel behaald heb en dat ik deze van 
mijn werkgever ook mag voeren. Er gaat zeker veel tijd zitten in het 
studeren en zo af en toe moet je er dingen voor laten. Maar met 
een goede planning is het goed te doen” zegt een stralende Shei.

Shei koos voor de opleiding AA/RA Register Belastingadviseur 
omdat hij zijn kennis wilde uitbreiden op fiscaal gebied. Shei: “Ik 
denk dat de rol van accountants sterk zal veranderen op korte  
termijn. Wil je straks een klant goed kunnen adviseren dan moet 
je gedegen kennis hebben van de fiscale wetgeving.”

Vervolgstudie?
Stel je iemand die net afgestudeerd is al de vraag of hij een  
vervolgstudie overweegt? In het geval van Shei kwam het  

Geslaagd!
Daar sta je dan ‘ineens’ in het sfeervolle Slot Zeist. Met in je ene hand je diploma en in je andere hand een 
mooie bos bloemen. De speeches zijn voorbij en er is nog tijd en ruimte om nog een drankje te doen en wat na 
te praten met andere studenten of een medewerker van het RB. 

antwoord vanzelf: “Ik zou erg graag de vervolgopleiding aan de 
RuG nog gaan volgen. Mijn werkgever heeft echter aangegeven 
dat ik eerst mijn AA-titel moet behalen.”

AA/RA Belastingadviseur, een aanrader?
“Jazeker, vooral voor de accountants omdat ze een PE-ver-
plichting hebben. Zeker voor hen is dit een goede opleiding 
om hun fiscale kennis uit te breiden. De verhouding tussen 
 opleidingskosten en PE-punten is ook nog eens zeer voordelig, 
wat het extra aantrekkelijk maakt voor werkgevers.  

De lessen worden op een hoog niveau gegeven en op een boei-
ende manier. Een groot pluspunt vind ik dat de leraren allemaal 
uit de praktijk komen en je dus niet alleen theoretische kennis 
meegeven. Je krijgt hele goede praktijkvoorbeelden waardoor je 
het goed kan toepassen in je eigen werkzaamheden. Ook is er 
voldoende ruimte om vragen te stellen”, vertelt Shei.

Tip 
Shei heeft ook nog een goede tip voor toekomstige studenten: 
“Maak een goede planning, steek er voldoende tijd in en volg alle 
lessen. En als je een les mist, probeer deze dan alsnog op een  
andere locatie in te halen. Dit is altijd mogelijk.” 
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We kwamen ook in gesprek met Miranda van Broekhuizen.  
Miranda werkt als Aangiftemedewerker fiscaal bij 
 Wolfsbergen Van Haarlem Belastingadviseurs. Samen met 
haar vriend en moeder kwam zij haar diploma ophalen voor 
de opleiding Register Belastingconsulent. “Deze personen 
zijn erg belangrijk voor me geweest de afgelopen tijd. Na een 
auto-ongeluk vorig jaar heb ik het erg lastig gehad en stond 
ik op het punt om op te geven. Zij hebben me er echt 
 doorheen getrokken”, vertelt Miranda.

Veel werk
Miranda is erg te spreken over de goed georganiseerde en  
gezellige middag: “De mooie boeketten maken het helemaal 
af. De studie is veel werk geweest maar ik ben supertrots dat 
ik het heb gehaald. Door diverse problemen heb ik er toch 
even goed aan moeten trekken om alles op tijd te halen.  
Gelukkig is ook het RB hier erg behulpzaam geweest.”

Miranda werd door een collega geattendeerd op de opleidings-
mogelijkheden bij het RB. “Omdat ik al werk is het lastig om 
een opleiding bij een hogeschool te volgen. Via het RB kon ik 
dit combineren: mijn werk èn een gecertificeerde opleiding.”

Register Belastingconsulent, een must voor de 
aangiftemedewerker 
“Als je verder wilt in dit vak, dan is de opleiding Register Belasting-
consulent een prima begin. De opleiding zit goed in elkaar en de stof 
sluit goed aan op de praktijk. Dit vind ik echt het grootste pluspunt 
van de opleiding. Daarnaast is het ook goed te combineren naast je 
werk. Je wordt vanuit het RB goed begeleid en duidelijk geïnfor-
meerd over colleges en tentamens. Als je vragen hebt dan zijn de 
opleidingsmedewerkers altijd bereid je hierbij te begeleiden.” 

Enthousiast
“Voor mij was het volgen van de opleiding Register Belasting- 
consulent bij het RB ècht de juiste keuze. Ik wil dan ook zeker  
verder studeren en de opleiding Register Belastingadviseur gaan 
volgen die het RB aanbiedt. En wie weet… misschien daarna nog 
wel de Master”, vertelt Miranda enthousiast.

Tip
Ook Miranda heeft nog een tip klaar voor toekomstige studenten: 
“Probeer echt alle colleges te volgen. Hier wordt de tekst het meest 
duidelijk uitgelegd. En wees niet bang om hulp te vragen. Aan je 
docent of de medewerkers van het RB. Je staat er niet alleen voor!”

Start u dit najaar een opleiding?  
Of heeft u een collega voor wie ons opleidingsaanbod interessant is?

Neem dan eens een kijkje op rbopleidingen.nl. U kunt ook bellen met een van onze opleidingscoördinatoren op (0345) 54 70 30.  
Zij kijken graag samen met u welke opleiding past bij uw ambitie en talent.

http://rbopleidingen.nl
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Nieuw:  
samenwerking 
Universiteit 
van Tilburg
Het RB start dit najaar, in  
samenwerking met de Univer-
siteit van Tilburg, een op maat 
gemaakt pre-master traject 
Master Fiscaal Recht. Na afron-
ding van dit jaar kunt u door-
stromen naar de reguliere  
masterfase. De samenwerking 
met de Rijksuniversiteit  
Groningen blijft uiteraard  
behouden. Dit betekent dat u 
voor uw universitaire vervolg-
opleiding vanaf nu een keuze 
kunt maken, afhankelijk van uw 
voorkeuren en mogelijkheden. 
Wilt u meer informatie? Neemt 
u dan contact op met één van 
onze opleidingscoördinatoren. 

Vernieuwing opleiding Register Belastingadviseur
De opleiding Register Belastingadviseur is al jaren de meest gewaardeerde praktijkopleiding 
voor de belastingadviseur werkzaam in het mkb. Een goede belastingadviseur is niet alleen  
vakkundig, maar is ook van toegevoegde waarde voor de klant. De opleiding Register Belasting-
adviseur geeft u de handvatten hiervoor. 

Nieuw: e-learning ter aanvulling op  
lesprogramma
Komend najaar vernieuwen wij de opleiding. 
Vanuit de ervaringen van onze eerdere studen-
ten hoorden we steeds vaker de wens om  
theoretische colleges waar mogelijk aan te 
bieden via een e-learning. Daarom voegen we 
nu interactieve e-learning modules toe aan het 
bestaande lesprogramma, zodat er in de lessen 
nog meer de focus kan worden gelegd op de 
praktijk. Zo wordt het leren nog leuker!

Voor wie?
De opleiding Register Belastingadviseur is de 
ideale vervolgopleiding voor de Register Belas-
tingconsulent met ambitie. U heeft al een brede 
fiscale basis maar wilt uzelf blijven ontwikkelen 
en meer betekenen voor uw klant. Heeft u de 

opleiding met goed resultaat afgerond? Dan 
mag u natuurlijk de titel RB-adviseur voeren, 
een mooi keurmerk voor uw klant.

Roel de Saegher RB over de opleiding Register Belastingadviseur
“Ik kom oorspronkelijk uit de accountancy. Als ik met relaties om 
tafel zat om de jaarrekening te bespreken, kwam regelmatig de 
vraag “Maar hoeveel belasting betaal ik nu?” voorbij. Dit triggerde 
mij om de opleiding Register Belastingadviseur te gaan volgen. 
Daarbij denk ik dat, mede onder invloed van de automatisering, 
het vak van alleen boekhouder zijn binnen 5 à 10 jaar verdwenen 
is. Het is goed om je hier bewust van te zijn en op tijd te starten 
met een goede opleiding die je verder brengt in je carrière. 

Ik vond de kwaliteit van de opleiding erg goed, een hoog niveau 
en realistische praktijkvoorbeelden. De combinatie tussen 
 colleges en je eigen voorbereiding was goed gepland. De opge-
dane kennis kon ik direct in mijn eigen praktijk goed toepassen, 
wat erg prettig was. 

Uiteraard ben ik ook erg blij met mijn RBtitel. Zeker in mijn e-mail-
verkeer richting de Belastingdienst merk ik dat zij mij als een serieu-
ze gesprekspartner zien. Maar ook naar mijn klanten is het prettig om 
te kunnen laten zien dat hun adviseur goed gekwalificeerd is. 
Grootste pluspunt van de opleiding? De klassikale colleges! Een 
goede stok achter de deur om te gaan en daarbij ook nog eens, 
voor het overgrote deel, super interessant. Ik denk zeker dat het 
toevoegen van e-learning onderdelen een duidelijke meerwaarde 
heeft voor de opleiding. Bepaalde vakken zijn erg theoretisch, als 
dit verplaatst kan worden naar een e-learning is er in de les meer 
tijd voor voorbeelden en interactie. Zo benut je het tijdsbestek 
van de bijeenkomsten nog beter. Natuurlijk moet je dit als  

student wel op tijd voorbereiden, zodat een docent ook echt  
verder kan in de lessen. Dit vraagt van iedereen tijd en discipline.

Toekomstige studenten moeten wel beseffen dat een driejarige 
opleiding niet alleen van jou een investering vraagt maar ook van 
je omgeving. Als je dit goed weet af te stemmen en eerlijk naar 
iedereen bent over je verwachtingen, staat nagenoeg niets nog 
een goed studieritme in de weg. 

Mijn motto? Blijf jezelf ontwikkelen. Als het niet direct een vervolg-
opleiding is, dan is er vast een korte cursus of training waardoor je je 
kennis versterkt. Ik ben ook erg enthousiast over RBplaza. Het houdt 
je scherp door de nieuwsberichten te lezen en de discussies van je 
collega’s te volgen. Ik vind de mogelijkheid om mijn interesses aan te 
geven erg prettig, zo ontvang ik altijd de juiste informatie. 

Tot slot heb ik nog een tip voor het RB, ga zo door maar wees niet te 
bescheiden om je als RB meer te profileren. Maak leden bewust van 
de veranderende wereld en help hen met hun opleidingsbehoeften.”

Roel de Saegher RB
eigenaar RDS Administratie &  

Belastingadvies – Hilversum
in januari 2016 geslaagd voor de  

opleiding Register Belastingadviseur 

Voordelen
- Verdieping van uw fiscale kennis in 3 jaar
- Theorie gekoppeld aan praktische  

vaardigheden
- Studeren naast uw werk
- Interactieve e-learning modules als  

aanvulling op de lesstof
- Door werkgevers hoog gewaardeerd  

in de praktijk
- Lidmaatschap Register Belasting-

adviseurs en beroepstitel RB
- Dè beroepsopleiding voor het mkb

http://www.rbopleidingen.nl/opleiding-master-fiscaal-recht-universiteit-van-tilburg
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RB Opleidingen staat voor kwaliteit
Kwaliteit is belangrijker dan ooit tevoren. 
RB Opleidingen heeft zich niet voor niets 
ten doel gesteld dat het niveau van de 
 opleidingen en cursussen hoog is. Wij 
 willen namelijk dat u als RB-adviseur ook 
kwaliteit uitdraagt naar uw klanten. 
U kunt die kwaliteit bieden wanneer u uw 
fiscale kennis bijhoudt, verbreedt en 
 verdiept. Ook de vertaling naar de dagelijkse 
praktijk, waaronder het contact met uw klan-
ten en de wijze waarop u uw klant  bedient 
aan de hand van uw kennis, is een wezenlijk 
onderdeel hiervan. Het onderscheidt u als 
belastingadviseur van de  toekomst. 
Het RB bewaakt de kwaliteit van haar 

 onderwijsaanbod en verbetert deze uiter-
aard wanneer er signalen zijn dat het beter 
kan. Wij willen ten slotte dat u naar volle 
 tevredenheid en op een effectieve manier 
uw vak kunt bijhouden. Samen met de 
 docenten zorgt RB Opleidingen ervoor dat 
de opleidingen en cursussen praktijk gericht, 
effectief, doelgericht en actueel zijn.

Training voor trainers
Onze docenten zijn vakspecialisten en 
hebben ruime ervaring. Toch is er altijd 
ruimte en de noodzaak om te leren en te 
verbeteren. Niemand is te ervaren om te 
leren. Om het niveau van de cursussen 

hoog te houden, heeft RB Opleidingen als 
‘proef’ een aantal docenten de training 
 ‘Didactische vaardigheden’ aangeboden.
In maart heeft deze bijeenkomst plaatsge-
vonden. De deelnemende docenten kijken 
enthousiast terug op de bijeenkomst.
Enkele reacties: “Positief ontvangen, goed 
dat RB deze training aanbiedt aan haar 
 docenten”, “Leerzaam en herkenning waar 
iedereen tegenaan loopt”. 
U ziet, ook docenten hebben behoefte aan 
praktijkgerichte trainingen met diepgang. 
Daarom geven wij hier zeker de komende tijd 
een vervolg aan voor alle docenten binnen 
het onderwijsaanbod van  RB Opleidingen! 

Jongerencommissie met frisse blik de toekomst in 
De nieuwe Jongerencommissie RB is dit jaar met frisse blik de toekomst ingegaan. Dat doet zij naast haar advies-
functie aan het bestuur onder andere door het organiseren van Jong RB-bijeenkomsten die daar een afspiegeling 
van zijn. Zij streeft naar leden die bijeenkomsten bezoeken omdat zij actief willen groeien en leren, zowel op  
professioneel (vakinhoud) als sociaal (vaardigheden) vlak. 

Maak werk van je werk!
Op maandag 4 april was de eerste Jong RB-bijeenkomst  
nieuwe stijl ‘Maak werk van je werk!’
Ongeveer 65 jonge, enthousiaste belastingadviseurs waren  
aanwezig. Tijdens een drietal interactieve workshops kwamen de 
volgende onderwerpen aan de orde:
- Stress (ook die je jezelf oplegt) en work-life-balance.
- Invloed uitoefenen op jouw leidinggevende: wanneer je 

weinig ruimte of autonomie ervaart, hoe laat je dan zien wat 
je kunt en hoe groei je door. 

    Kortom: welke rol wil je vervullen en hoe ga je daarvoor 
 zorgen!

-  Feedback geven en ontvangen: hoe geef je dit op construc-
tieve wijze en hoe ga je zelf om met feedback.

De aanwezige leden waren erg enthousiast over de bijeen-
komst, de gemiddelde waardering was een dikke 7,9 en  
daarmee de hoogst gewaardeerde bijeenkomst tot nu toe!
De Jongerencommissie organiseert dit jaar nog een aantal  
bijeenkomsten en activiteiten. 
Val jij binnen de doelgroep van RB-leden tot en met 35 jaar? 
Dan krijg je automatisch per e-mail een uitnodiging voor deze 
bijeenkomsten om je aan te melden via RB-plaza. 

Aanwezig op RB-dag
De Jongerencommissie was ook prominent aanwezig op de 
RB-dag 2016. Op de RB-stand was een aparte plek voor hen 
ingericht. Zo kon de commissie kennismaken met de andere 
aanwezige jonge leden en hen vragen naar hun specifieke 
 behoefte en hoe Jong RB hen verder zou kunnen helpen in 
hun carrière. Het uitwisselen van ideeën stond hierbij centraal.
Ook organiseerde de commissie één van de workshops:  
‘Dertigersdilemma, wat is dat nu precies’. 
Deze was uiteraard specifiek bedoeld voor de aanwezige Jong 
RB-leden en bleek een feest van (h)erkenning met praktische 
handvatten en eyeopeners.
De Jongerencommissie kijkt terug op een geslaagde dag.  

Heb je vragen of ideeën die je de Jongerencommissie voor wilt leggen, mail deze dan naar jongerencommissie@rb.nl.

De Jongerencommissie aanwezig op de RBdag.

mailto:jongerencommissie@rb.nl
mailto:jongerencommissie%40rb.nl?subject=
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Het voorjaar is altijd een drukke periode voor u als belasting-
adviseur. Waarschijnlijk kwam u minder toe aan het volgen van 
de benodigde bijscholing dan u zou willen. Gelukkig kunt u ook 
na de zomer weer terecht bij RB Opleidingen voor het volgen van 
actuele, praktijkgerichte cursussen zodat u weer helemaal  
up-to-date bent. Welke cursussen biedt RB Opleidingen u dit 
 najaar?

Volop actualiteit
U kunt dit najaar onder andere kiezen uit maar liefst 10 verschil-
lende Actualiteitencursussen, Maak een keuze uit bijvoorbeeld Ib, 
VpB, Btw, Werkgeverszaken, Loonheffingen of Pensioen. Heeft u 
agrarische klanten? Dan kiest u natuurlijk voor de cursus ‘Fiscale 
actualiteiten in de agrarische sector’.

Binnenkort: de themagerichte cursus
Om u nog beter van dienst te zijn organiseert RB Opleidingen dit 
najaar ook enkele themagerichte cursussen. Dit zijn meerdaagse 
trainingen waarin u de diepte ingaat over een bepaald thema. 
Denkt u aan thema’s als de eigen woning of inbreng van de  
onderneming in de bv.
Zodra u zich voor deze cursussen kunt aanmelden leest u dat  
uiteraard op of via RB-plaza!

Nieuw in het aanbod
Onderstaande cursussen worden dit najaar voor het eerst  
aangeboden:

- Afwikkeling van nalatenschap
- Btw en overdrachtsbelasting bij onroerende zaken
- Winst en resultaat uit onderneming
- Belangrijke recente Europese jurisprudentie en  

de consequenties voor Nederland
- Bedrijfsopvolging in de agrosector
- Aanmerkelijkbelangregeling
- Belastingcontrole: weet wat je (niet) zegt
- DISC-gedragsstijlen
- Vrijstellingen in de btw
- Actualiteiten onroerende zaken
- Verdieping Advisering van vermogende particulieren  

en ondernemers 
- Verdieping BEPS-, OESO- en EU-initiatieven om  

belastingontwijking tegen te gaan 
- Verdieping Actualiteiten internationaal belastingrecht
- Verdieping Pensioen en echtscheiding – juridisch en fiscaal
- Verdieping De (levens)executeur, het (levens)testament en de 

belastingadviseur

Een groot succes: Theorie opleiding  
Financiële Planning
Wilt u de verschillende disciplines van financiële planning  
kunnen toepassen in uw adviespraktijk? Start dan dit najaar nog 
met de Theorie opleiding Financiële planning. Tijdens zeven  
colleges komen achtereenvolgens de modules generiek, familie, 
arbeid, wonen en de ondernemer aan bod. Meer informatie vindt 
u op pagina 53.

Een must voor elke adviseur: 
Beroepsvaardigheidsprogramma
Voor de belastingadviseur van de toekomst zijn goede  
vaardigheden onmisbaar. Ook dit najaar kunt u starten met het  
Beroepsvaardigheidsprogramma. Door de combinatie van  
klassikale bijeenkomsten en een digitale leeromgeving werkt u op 
eigentijdse en interactieve wijze aan uw vaardigheden en  
persoonlijke ontwikkeling. Een must voor de toekomstbestendige 
belastingadviseur. Meer informatie over het Beroepsvaardigheids-
programma vindt u op rbopleidingen.nl.

Boek uw cursus op RB-plaza
U boekt de cursus(sen) van uw keuze eenvoudig via RB-plaza  
onder ‘Opleiden’. Het cursusaanbod wordt regelmatig aangevuld. 
Uiteraard brengen wij u hiervan op de hoogte, zodat u geen  
cursus hoeft te missen. 

24
7

Nieuw cursusaanbod 
op RB-plaza

- Groot en divers cursusaanbod
- Kleine groepen en interactief
- Cursussen ingedeeld naar doelgroep
- Cursussen toegespitst op diverse kennisgebieden
- Altijd een cursus die past bij uw ervaring en ambitie
- Lage prijs en voordeel voor RB-leden
- Snel en eenvoudig aanmelden via RB-plaza
- Uw eigen online cursusagenda
- Digitale syllabus

Voordelen PE via RB Opleidingen

!

http://www.rb-plaza.nl
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Theorie opleiding Financiële planning 
‘RB: adviseur voor het leven’ was dit jaar het thema van de RB-dag. 
Tijdens het plenaire programma en diverse workshops kwamen 
de diverse life events aan bod.

In de Theorie opleiding Financiële planning, die speciaal  
opgezet is voor belastingadviseurs, leert u de theorie toe te 
passen aan de hand van casusposities. Tijdens zeven colleges 
worden de volgende modules behandeld:
- generiek
- familie
- arbeid
- wonen
- de ondernemer

Collegedata
De Theorie opleiding Financiële planning start dit najaar op  
14 september.
De collegedata zijn:
- Inleiding / Fiscaal recht wo 14 september
- Financieren wo 28 september
- Beleggen en Financiële rekenkunde wo 12 oktober
- Familie wo 2 november
- Toekomstvoorziening / Wonen ma 14 november
- Toekomstvoorziening / Wonen ma 28 november
- Ondernemer wo 7 december

Locatie:
Van der Valk Hotel Vianen

Tijden:
15.00-21.00 uur (18.00-19.00 uur dinerbuffet)

PE-punten:
24 fiscaal en 18 algemeen

Kosten: 
€ 1.695* exclusief btw (leden)

* De externe kosten (Hogeschool HAN-examen, de officiële 
FFP-examens, vaardigheidscolleges bij een externe opleider) 
zijn geen onderdeel van de genoemde cursusprijs.

Examenmogelijkheden
1. U ontvangt PE-punten voor de bijgewoonde colleges (u legt 

geen examen af).
2. U ontvangt PE-punten voor de bijgewoonde colleges.  

Daarnaast sluit u de opleiding af met een examen bij  
Hogeschool HAN.  
Bij voldoende resultaat ontvangt u een hbo-certificaat.

3. U ontvangt PE-punten voor de bijgewoonde colleges. 
U neemt de drie multiple-choicetoetsen af bij Cito (eerste 
examenonderdeel FFP). Vervolgens kunt u bij een externe 
opleider de verplichte vaardigheidscolleges FFP afnemen. 

Daarna volgt het laatste examenonderdeel FFP: het schrijven 
van een casus en het bijbehorende assessment. U behaalt de 
titel FFP bij een voldoende resultaat.

Meer weten?
Heeft u interesse in de Theorie opleiding Financiële planning 
of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons  
op via pe@rb.nl of bel (0345) 54 70 30.

PE uitgelicht

Meer informatie of het volledige cursusaanbod vindt u op RB-plaza onder ‘Opleiden’.  
U bestelt hier eenvoudig en snel de cursus van uw keuze.

mailto:pe@rb.nl
mailto:pe%40rb.nl?subject=
https://www.rbopleiden.nl/course/104/theorie-opleiding-financiele-planning-4
http://www.rb-plaza.nl
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Boeken

BTW en e-commerce
Auteur: mr. J.H.M. Heezen, mr. dr. M. Merkx, mr. P.J.B.G. Schrijver
Uitgever: Wolters Kluwer
ISBN: 978901315664
Prijs: € 36,50

Praktisch nut 7 
Wetenschappelijk niveau 6 
Actualiteit 7 
Leesbaarheid 7 
Presentatie 7 
Prijs-kwaliteitverhouding 7
Bedoeld voor: generalist

De cloud-shop is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. 
Voor de laatste digibeten onder ons; dat is geen winkel waar je 
wolken kan kopen. Dit zijn de aanbieders van producten die deze 
via internet aanbieden. Dat kunnen goederen zijn die ook daad-
werkelijk fysiek worden geleverd, maar het kunnen ook digitale 
goederen zijn als muziek of e-books. Ook diensten kunnen  
digitaal worden afgenomen. Denk aan software of telefoonabon-
nementen. Als deze leveringen en diensten door ondernemers 
worden verricht, dan zijn deze net als de traditionele transacties, 
onderworpen aan de btw. Maar zijn de wettelijke regels ook  
gelijk? Waar is de plaats van dienst als zowel de aanbieder als de 
afnemer ‘in de cloud’ is gevestigd? Hoe controleert de fiscus deze 
handel? Deze zaken en meer komen aan de orde in dit boekje. In 
heldere taal, zonder veel zijstappen of kritische noten. Van de  
lezer wordt een zekere basiskennis van de btw verwacht. Daar 
waar nodig zijn schema’s en tabellen opgenomen. Vooral prak-
tisch is het hoofdstuk over de zgn. MOSS-aangifte, waarmee in  
eigen land aangifte voor verschillende buitenlandse transacties 
kan worden gedaan. De 77 pagina’s zijn prima op een mooie  
zondagmiddag in de hangmat te lezen, om het vervolgens als  

‘hoe zat het ook al weer-boekje’ in de kast 
te zetten. 

Eindoordeel: n n n n

Door: mr. Marco Dijkstra RB en  
mr. Marcel van Galen RB

In de boekenrubriek geven erva-
ren  vak mensen op persoonlijke  
titel hun mening over recent 
 verschenen (fiscale) boeken:
n �Twee beoordelaars recenseren 

een boek. 
n �Zij kennen cijfers toe voor 

 bijvoorbeeld  leesbaarheid, 
 actualiteit en niveau.

De recensenten geven een 
 eindoordeel:
Aanrader  n n n n n�

Goed   n n n n

Redelijk   n n n�

Matig  n n�

Afrader  n

Werkboek Leergang 
Familievennootschappen

Auteur: drs. Henry J. Meijer
Uitgever: MFAS

Praktisch nut 9
Wetenschappelijk niveau 7
Actualiteit 8
Leesbaarheid 8
Presentatie 9
Prijs-kwaliteitverhouding 8
Bedoel voor: student/generalist

Het boek betreft een nieuwe versie van de fiscale monografie  
Familievennootschappen van professor J.C.K.W. Bartel (laatste 
druk 1989). De insteek van het boek is om de accountant, de  
bankadviseur, de belastingadviseur, de financieel planner en de 
notaris te helpen bij het kiezen en vormgeven van fiscale en  
juridische structuren voor familievermogen. De praktijk staat  
centraal. 
Het is geen gewoon boek, maar een werkboek met theorie en  
opdrachten. Het werkboek is het studiemateriaal voor de cursus 
Leergang Familievennootschappen. In ieder hoofdstuk wordt het 
onderwerp uitgebreid behandeld, waarna één of meerdere  
opdrachten volgen. De uitwerkingen van deze opdrachten zijn 
niet in het werkboek bijgesloten. 
In het boek wordt een zeer groot aantal onderwerpen rondom het 
familiebedrijf besproken: verschillen tussen de IB-onderneming en 
de bv, staking van de IB-onderneming en inbreng in de bv, diverse 
onderwerpen omtrent de bv (pensioen, rekening-courantproble-
matiek etc.) aanmerkelijk belang, herstructurering, fiscale eenheid, 
aandelenwaardering, bedrijfsopvolging, estate planning, etc.
Het boek is erg goed leesbaar. De diverse onderwerpen worden 
uitgewerkt in korte hoofdstukken, waarbij 
ook cijfermatige voorbeelden worden 
gegeven.
Wij raden het boek aan voor de student en 
beginnend fiscalist, maar ook voor de fiscalist 
met reeds jaren ervaring is het een goed boek 
om de kennis omtrent familievennootschap-
pen op te frissen. 

Algemene indruk: 8

Eindoordeel: n n n n n

Door: mr. Lucas Blom AA RB en  
mr. Sandra Sennema RB



Kijk voor meer informatie en bestellen op sdu.nl

Loonheffingen 
in beweging

Van VAR naar WDBA, van RDA naar WBSO, het gelijkheidscriterium in de WKR:  
dit zijn aanpassingen waar u als fiscaal specialist rekening mee moet houden.  
De nieuwste delen uit de reeks Fiscaal Dossiers helpen u daarbij.

fiscaal dossiers
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Heeft u de vaardigheden in huis die belangrijk zijn voor de belasting adviseur anno nu? 

Bent u net gestart of juist ervaren? Met het vernieuwde Beroeps vaardigheidsprogramma 

werkt u op eigentijdse en praktijkgerichte wijze aan uw ontwikkeling. 

     Uw klant 
centraal? 
     Profi leren als 
adviseur?
     Communiceren 
met resultaat?

Meld u aan op rbopleidingen.nl

     Uw klant 
centraal? 
     Profi leren als 
adviseur?
     Communiceren 
met resultaat?

  V� r �  adv� eur die 
m� r wil b� eik� !
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programma 
met e-learning
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Ervaren docenten 
uit het werkveld

VOORDEEL 3
korte door  -
looptijd 

VOORDEEL 4
diverse 
start data 2016

Beroeps vaardigheidsprogramma
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