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Het schrijven van een proefschrift is een enorme uitdaging. Het stelt je niet alleen in-
tellectueel op de proef, maar vraagt ook veel van het uithoudingsvermogen. Zo nu en
dan bevond ik mij in weldadige groene dalen van rust en geleidelijkheid, doch er wa-
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genheid die zij mij gaven om aan het proefschrift te werken, en naar mijn A-G, Kees
van Ballegooijen, voor zijn aanmoediging en begrip. En evenzeer naar alle collega’s
van het Wetenschappelijk Bureau voor hun oprechte belangstelling en vooral de
warmte, humor en gezelligheid, die de Hoge Raad tot zo’n aangename werkomge-
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Mijn lieve eega, Ton de Jong, ben ik bijzonder dankbaar voor al zijn begrip, enthou-
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brengen voor de vele uren waarin mama moest ‘werken’. Mijn ouders ben ik zeer
dankbaar voor de talloze vrijdagen waarop zij Giulio op fantastische wijze opvingen.
Zonder hun steun was dit proefschrift niet tot stand gekomen. Ook mijn vrienden en
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familie wil ik bedanken voor al hun belangstelling en begrip en natuurlijk voor het
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1

HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1 Migraties en buitenlandse belastingplicht in het 
aanmerkelijkbelangregime

De belastingplicht ter zake van aanmerkelijk belang werd ingevoerd bij het Besluit
op de Inkomstenbelasting 1941 en was geënt op de Duitse aanmerkelijkbelangrege-
ling. De regeling is sindsdien verschillende malen gewijzigd, waarbij ook de plaats in
de wet veranderde. De meest fundamentele wijziging is doorgevoerd met ingang van
1997, waarbij onder meer de bron winst uit aanmerkelijk belang is gesubjectiveerd,
naast vervreemdingswinsten ook inkomsten uit aandelen onder het aanmerkelijk-
belangregime werden gebracht, en het kwantitatieve criterium substantieel is ver-
laagd tot 5%. De herziening van het aanmerkelijkbelangregime in 1997 bracht voorts
ook belangrijke vernieuwingen op het punt van de grensoverschrijdende aspecten
van het aanmerkelijk belang. Met ingang van die datum is de heffing bij emigratie
van de aanmerkelijkbelanghouder geïntroduceerd. De achtergrond van de emigra-
tieheffing is het tegengaan van belastingvlucht teneinde door (tijdelijke) emigratie
de aanmerkelijkbelangheffing te ontgaan. Ook als na emigratie buitenlandse belas-
tingplicht ontstaat, zou Nederland als gevolg van belastingverdragen die belasting-
plicht vaak niet of slechts gedurende een beperkte periode kunnen effectueren.
Beoogd werd om, evenals bij de afrekening in de winstsfeer, de waardeaangroei te
belasten die is ontstaan in de periode waarin de belastingplichtige een fiscale band
had met Nederland.1 Daartoe werd tevens als tegenhanger van de emigratieheffing
een ‘step-up’ bij immigratie van de aanmerkelijkbelanghouder ingevoerd, dat wil
zeggen dat de verkrijgingsprijs van diens aandelen bij immigratie op de waarde in
het economische verkeer op het immigratiemoment wordt gesteld. De buitenlandse
belastingplicht werd evenwel gehandhaafd, omdat het houden van een aanmerkelijk
belang in een in Nederland gevestigd lichaam steeds een relevante band met Neder-
land zou inhouden. Het gaat daarbij niet uitsluitend om feitelijk in Nederland geves-
tigde lichamen. Sinds 1995 is in de Wet IB 1964 een vestigingsplaatsfictie van kracht
teneinde het Nederlandse heffingsrecht te behouden na emigratie van de aanmerke-
lijkbelanghouder en de vennootschap. De vestigingsplaatsfictie luidde tot 1997 gelijk
aan die van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 en bevatte derhalve het oprichtingsrecht-
criterium. Bij de herziening in 1997 is dat criterium evenwel vervangen door een ves-
tigingsduurcriterium: een lichaam dat ten minste vijf jaar in Nederland gevestigd is

1. Kamerstukken II 1995/96, nr. 24 761, nr. 3, blz. 18-19.
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geweest, wordt na verplaatsing van de werkelijke leiding uit Nederland nog gedu-
rende tien jaar geacht in Nederland te zijn gevestigd. Tegelijkertijd is ook de heffing
bij verplaatsing van de werkelijke leiding van het lichaam uit Nederland (door mij
aangeduid als de ‘zetelverplaatsingheffing’2) ingevoerd met als argument dat de ves-
tigingsplaatsfictie in verdragssituaties niet altijd het gewenste resultaat heeft. De
emigratieheffing noch de zetelverplaatsingheffing behoeft te leiden tot onmiddel-
lijke afrekening; uitstel van betaling is mogelijk tot daadwerkelijke vervreemding
van de aandelen, terwijl de te betalen belasting na tien jaar zelfs wordt kwijtgeschol-
den. Deze systematiek wordt aangeduid als de ‘conserverende aanslag’.3 De conser-
verende aanslag is evenwel onder vuur komen te liggen. Met betrekking tot de emi-
gratieheffing is zowel de verenigbaarheid met belastingverdragen als de verenig-
baarheid met het EG-recht recentelijk in rechte aan de orde gesteld. Nederland zit
echter niet stil en heeft veel in het werk gesteld om de internationale houdbaarheid
van de emigratieheffing te waarborgen. Zo wordt getracht in belastingverdragen een
aanmerkelijkbelangvoorbehoud op te nemen dat uitdrukkelijk is gericht op de toe-
passing van de emigratieheffing. Daarnaast heeft de regeling van de emigratie-
heffing en de zetelverplaatsingheffing belangrijke wijziging ondergaan als gevolg
van het arrest De Lasteyrie4 van het HvJ EG inzake de Franse emigratieheffing. Met
ingang van 11 maart 2004 wordt in de eerste plaats automatisch en onvoorwaarde-
lijk uitstel van betaling verleend in geval van emigratie of zetelverplaatsing naar een
andere lidstaat van de EU, terwijl voorts de conserverende aanslag niet verder wordt
ingevorderd dan tot het bij vervreemding daadwerkelijk behaalde voordeel.

1.2 Probleemstelling

Aanleiding voor het onderzoek
De aanleiding voor dit onderzoek was het preadvies ‘De vestigingsplaatsficties in de
inkomstenbelasting’ dat ik als lid van de Commissie Preadvies Vestigingsplaats-
ficties5 schreef voor de Vereniging voor Belastingwetenschap. Het preadvies is opge-
nomen in ‘De vestigingsplaatsficties in de IB, de Vpb en de dividendbelasting’ en eind
2002 gepubliceerd als nr. 219 van de Geschriften van de Vereniging voor Belasting-
wetenschap. Na het schrijven van dit preadvies is de gedachte ontstaan om de pro-

2. Bellingwout 1996, blz. 2, wijst terecht erop dat de term zetelverplaatsing in de fiscale context on-
eigenlijk wordt gebruikt om de verplaatsing van de fiscale vestigingsplaats – de werkelijke leiding 
– van de vennootschap aan te duiden; gedoeld wordt dus niet op de verplaatsing van de statutaire 
zetel volgens het civiele recht. Evenals Bellingwout gebruik ik de term niettemin als synoniem 
van de verplaatsing van de werkelijke ofwel feitelijke leiding van de vennootschap, omdat zij in-
geburgerd en praktisch is.

3. De conserverende methode wordt overigens niet alleen toegepast tot behoud van de Nederlandse 
belastingclaim op aanmerkelijkbelanginkomen, maar ook op die ter zake van pensioenaanspra-
ken (artikel 3.83, lid 1 en 2, en 7.2, lid 8, Wet IB 2001), lijfrenteverzekeringen (artikel 3.133, lid 2, 
letter h en j, en 3.136, lid 1, Wet IB 2001) en kapitaalverzekeringen eigen woning (artikel 3.116, 
lid 4, Wet IB 2001).

4. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).
5. De andere leden waren S.C.W. Douma, H.E. Kostense en S.R. Pancham; de voorzitter van de com-

missie was J.Th.L. Brouwer.
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blematiek in het kader van een promotieonderzoek verder uit te werken, te actuali-
seren en aan te vullen met een onderzoek naar het EG-recht en een rechtsvergelij-
kend onderzoek.

Onderwerp en doel van het onderzoek
Het onderwerp van deze studie is de regeling van de grensoverschrijdende aspecten
van het aanmerkelijkbelangregime in de inkomstenbelasting. Het betreft de regelin-
gen bij emigratie, immigratie en remigratie van de aanmerkelijkbelanghouder, als-
mede de buitenlandse belastingplicht met haar vestigingsplaatsfictie en zetelver-
plaatsingheffing. De nadruk ligt hierbij op de beide exitheffingen en de vestigings-
plaatsfictie voor de buitenlandse belastingplicht.

De doelstelling van het onderzoek is in de eerste plaats inzicht te verschaffen in
de achtergrond en de vormgeving van de positief geldende regeling in de nationale
wet en in de invloed die inter- en supranationale regelingen (belastingverdragen en
EG-verdrag), alsmede de BRK op de daadwerkelijke toepassing van de nationale
regeling hebben. In de tweede plaats is het onderzoek erop gericht te bevorderen dat
de relevante regelgeving wordt verbeterd in die zin dat: i) de nationale regeling (vol-
ledig) consistent wordt vormgegeven overeenkomstig de doelstellingen van de wet-
gever, zonder in strijd te komen met het EG-recht; ii) de aanmerkelijkbelangbepaling
in belastingverdragen zodanig wordt vormgegeven dat zowel de nationale heffings-
bevoegdheid optimaal kan worden geëffectueerd als beschuldigingen van treaty
override (in verband met de exitheffingen) worden voorkomen; en iii) de problema-
tiek van de exitheffingen in EU-verband zodanig wordt opgelost dat gerechtvaardig-
de claims van de lidstaten zoveel mogelijk behouden blijven en de emigrerende aan-
merkelijkbelanghouders niet worden belemmerd in de uitoefening van hun ver-
dragsvrijheden, terwijl de oplossing tevens uitvoerbaar is.

Vraagstelling
Met het onderzoek wil ik een aantal met elkaar samenhangende vragen beantwoor-
den. In de eerste plaats de vraag wat de inhoud en de ratio is van de regeling van
migraties en de buitenlandse belastingplicht in de nationale wet. Hiertoe worden de
doelstelling en de vormgeving van de positiefrechtelijke regeling uitgebreid geanaly-
seerd. Een belangrijke deelvraag daarbij is in hoeverre de regeling voldoet aan de
daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten, waarbij overigens ook die uitgangs-
punten zelf zullen worden beoordeeld, mede op hun internationale aanvaarbaar-
heid. Een belangrijk punt daarbij is de verhouding tussen (de vestigingsplaatsfictie
in) de buitenlandse belastingplicht en de beide exitheffingen; getracht wordt de
vraag te beantwoorden of het doel van de buitenlandse belastingplicht met haar ves-
tigingsplaatsfictie binnen het aanmerkelijkbelangregime niet reeds op andere wijze
wordt bereikt.

De tweede vraag is of de aanmerkelijkbelangregeling in de internationale context
waarin zij werkt, ook daadwerkelijk effectief is. Deelvragen daarbij zijn of de exit-
heffingen verenigbaar zijn met de belastingverdragen en in hoeverre de buitenland-
se belastingplicht en met name de vestigingsplaatsfictie effect heeft onder de belas-
tingverdragen en de BRK.
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De derde vraag is vergelijkbaar met de tweede, maar betreft de supranationale
context van de EU. Getracht wordt de vraag te beantwoorden of de exitheffingen en
de beide vestigingsplaatsficties in overeenstemming zijn met het EG-recht.

De vierde vraag is hoe de regeling, gezien de bevindingen ten aanzien van de an-
dere vragen, zodanig kan worden vormgegeven dat zij consistent is en optimaal vol-
doet aan haar uitgangspunten, alsmede in internationaal verband effectief is. In dat
kader wordt tevens een externe rechtsvergelijking met Duitsland (en voor wat be-
treft de emigratieheffing ook met Oostenrijk) uitgevoerd teneinde mogelijk aantrek-
kelijke alternatieven voor onderdelen van de regeling op het spoor te komen.

1.3 Reikwijdte van het onderzoek 

Het onderzoek omvat die onderdelen van de aanmerkelijkbelangregeling die zien op
grensoverschrijdingen, te weten de regeling van de bepaling van de verkrijgingsprijs
bij immigratie en remigratie, de heffing bij emigratie van de aanmerkelijkbelang-
houder en de buitenlandse belastingplicht voor het aanmerkelijk belang in de in-
komstenbelasting met haar vestigingsplaatsfictie en zetelverplaatsingheffing (waar-
bij tevens een kort uitstapje naar de buitenlandse belastingplicht voor het aanmer-
kelijk belang in de vennootschapsbelasting zal worden gemaakt). De grensover-
schrijdende vererving van het aanmerkelijk belang en grensoverschrijdende
situaties waarin het huwelijksvermogensrecht een rol speelt, worden als zodanig
niet behandeld.

Een belangrijk onderdeel wordt gevormd door de voor aanmerkelijkbelanghou-
ders relevante vestigingsplaatsficties van artikel 4.35 Wet IB 2001 (bepaling verkrij-
gingsprijs bij immigratie) en artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 (buitenlandse belasting-
plicht). Deze ficties hebben, evenals de vestigingsplaatsficties van artikel 2, lid 4, Wet
Vpb 1969 en artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965, betrekking op lichamen, te weten
lichamen waarin een aanmerkelijk belang wordt gehouden. De in de vennootschaps-
belasting opgenomen vestigingsplaatsfictie komt in dit onderzoek, met name in
hoofdstuk 4, uitgebreid aan bod, omdat de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6,
Wet IB 2001 onder vele belastingverdragen slechts betekenis kan hebben indien te-
vens de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 van toepassing is.
Daarnaast wordt in het kader van de heffing over aanmerkelijkbelangdividend ook
aandacht besteed aan de vestigingsplaatsfictie van artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965.

Ten aanzien van de gekozen onderwerpen wordt in de eerste plaats de regeling in
de nationale wetgeving onderzocht, en voorts de verhouding tot de belastingverdra-
gen, de BRK en – beperkt tot de heffing over vervreemdingsvoordelen – het EG-recht.
Op het punt van met name de emigratieheffing en het aanmerkelijkbelangvoor-
behoud wordt voorts een vergelijking gemaakt met Duitsland. Gekozen is voor
Duitsland aangezien de Nederlandse aanmerkelijkbelangregeling is gebaseerd op de
Duitse regeling en Duitsland als een van de eerste landen een emigratieheffing heeft
ingevoerd. Deze emigratieheffing is bovendien naar aanleiding van kritiek door de
Europese Commissie onlangs ingrijpend aangepast. Aan bod komen de regeling in
het EStG en het AStG, aanmerkelijkbelangvoorbehouden in Duitse belastingverdra-
gen en de verenigbaarheid van de huidige en de nieuwe Duitse regeling met het EG-
recht.
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1.4 Methode van onderzoek 

Voor het onderzoek heb ik gebruik gemaakt van diverse juridische onderzoeks-
methoden.6 In de eerste plaats is rechtshistorisch onderzoek verricht naar met name
de totstandkoming van de verschillende onderdelen van de aanmerkelijkbelang-
regeling in de nationale wet, alsmede naar de totstandkoming van het verdrag met
België 2001. In de tweede plaats is inventariserend onderzoek verricht van primaire
bronnen – het gaat daarbij om het overzicht en de analyse van wetgeving in formele
en materiële zin, jurisprudentie en verdragsrecht (zowel bilaterale belastingverdra-
gen als het EG-verdrag) – en van literatuur. Daarbij heeft in de derde plaats toetsing
van de consistentie van de nationale regeling plaatsgevonden. In de vierde plaats is
de methode van toetsing aan hogere normen toegepast. Dit heeft plaatsgevonden
met betrekking tot de interne consistentie van de nationale regeling, waarbij ener-
zijds is gelet op het gelijkheidsbeginsel (migrerende aanmerkelijkbelanghouders on-
derling en migranten versus ‘blijvers’) en anderzijds op de internationale aanvaard-
baarheid van de aanknopingspunten van de aanmerkelijkbelangheffing. Voorts heeft
deze toetsing ook plaatsgevonden bij de beoordeling van de effectiviteit van de
exitheffingen en de vestigingsplaatsfictie(s) onder, respectievelijk hun verenigbaar-
heid met belastingverdragen en het EG-recht. In de vijfde plaats is de onderzoeks-
methode van externe rechtsvergelijking toegepast ter verkrijging van inzicht in de
aanmerkelijkbelangregeling van een ander land met het oog op het opsporen van
aantrekkelijke alternatieven voor met name de Nederlandse emigratieheffing en het
aanmerkelijkbelangvoorbehoud in de Nederlandse belastingverdragen. In het kader
van de rechtsvergelijking zijn de reeds genoemde onderzoeksmethoden ook ten aan-
zien van het Duitse recht toegepast. Ten slotte is ook ontwerpend onderzoek verricht
in die zin dat naar aanleiding van de verkregen inzichten enige voorstellen zijn ge-
daan tot aanpassing van de regeling in de nationale wet, alsmede van de aanmerke-
lijkbelangbepalingen in belastingverdragen en de BRK (zie met name paragraaf 2.3
en hoofdstuk 9).

1.5 Opzet van het onderzoek 

In hoofdstuk 2 wordt de regeling van de migraties en de buitenlandse belastingplicht
voor het aanmerkelijk belang in de nationale wet onder de loep genomen. De achter-
grond en de inhoud van de regeling worden geanalyseerd en beoordeeld. In dat
kader bevat het hoofdstuk tevens een beschouwing over emigratieheffingen in het
algemeen en een beschouwing over aanknopingspunten voor belastingheffing die
internationaal zijn aanvaard. Aan het eind van het hoofdstuk zullen onder meer de
beide vestigingsplaatsficties in het aanmerkelijkbelangregime ten opzichte van
elkaar worden beoordeeld, alsmede de regeling van de exitheffingen ten opzichte
van de buitenlandse belastingplicht met haar vestigingsplaatsfictie. Ten slotte zal de
buitenlandse belastingplicht voor het aanmerkelijk belang als zodanig ter discussie
worden gesteld.

6. Zie de door Herweijer 2003, blz. 31-32, onderscheiden juridische onderzoeksmethoden.



1.5 Hoofdstuk 1 / Inleiding

6

Gezien het omvangrijke Nederlandse verdragennetwerk zal de aanmerkelijk-
belanghouder bij grensoverschrijding veelal niet alleen te maken krijgen met de
Nederlandse nationale wetgeving op dat punt, maar tevens met een of meer belas-
tingverdragen. Een belangrijk onderdeel van mijn onderzoek betreft de invloed van
belastingverdragen op de toepassing van de buitenlandse belastingplicht voor het
aanmerkelijk belang. Met name de vraag naar het effect van de vestigingsplaatsfictie
onder belastingverdragen zal aan de orde komen. Ik onderscheid hierbij bilaterale
verdragssituaties (de aanmerkelijkbelanghouder en de feitelijke leiding van de ven-
nootschap bevinden zich in dezelfde verdragsstaat; hoofdstuk 3) en trilaterale ver-
dragssituaties (de aanmerkelijkbelanghouder en de vennootschap bevinden zich in
verschillende verdragsstaten; hoofdstuk 4). Voor wat betreft trilaterale situaties is de
effectiviteit van de vestigingsplaatsfictie in aanzienlijke mate uitgehold door het
baanbrekende arrest van de Hoge Raad van 28 februari 2001, BNB 2001/295. Het
arrest zal dan ook uitgebreid worden geanalyseerd in hoofdstuk 4. Voor zowel de
bilaterale als de trilaterale verdragssituaties zal een analyse worden gemaakt van
alle Nederlandse belastingverdragen. De vraag zal worden beantwoord onder welke
belastingverdragen doorwerking van de vestigingsplaatsfictie mogelijk is. Daarbij
wordt niet alleen aandacht besteed aan vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk
belang, maar tevens aan de heffing over aanmerkelijkbelangdividend. Er wordt uit-
gebreid stilgestaan bij de recente Nederlandse verdragspolitiek op het gebied van het
aanmerkelijk belang en de sinds 1997 gesloten belastingverdragen, waarvan vele een
door mij als ‘aanmerkelijkbelangvoorbehoud nieuwe stijl’ bestempelde bepaling
bevatten en enkele tevens een speciale bepaling voor de heffing over aanmerkelijk-
belangdividend.

Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan situaties waarin een van de andere lan-
den van het Koninkrijk is betrokken (hoofdstuk 5). De BRK bevat op het gebied van
zowel aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen als (aanmerkelijkbelang-)divi-
dend een aantal bijzondere bepalingen. De implicaties van de BRK op de toepassing
van de Nederlandse nationale regeling worden onderzocht voor de volgende situa-
ties: zowel de aanmerkelijkbelanghouder als de vennootschap bevindt zich op de
Nederlandse Antillen (bilaterale situatie); de aanmerkelijkbelanghouder emigreert
naar de Nederlandse Antillen terwijl de vennootschap in een andere staat is geves-
tigd en andersom (trilaterale situaties); en ten slotte een driehoekssituatie die zich
geheel binnen het Koninkrijk afspeelt.

De emigratieheffing wordt weliswaar toegepast op het laatste moment van de
binnenlandse belastingplicht van de aanmerkelijkbelanghouder, maar roept alniet-
temin de vraag op naar de verenigbaarheid met belastingverdragen. Het lijkt er
immers niet alleen op dat met de emigratieheffing de toewijzing van de heffings-
bevoegdheid over aanmerkelijkbelangwinst in het vermogenswinstartikel in de be-
lastingverdragen wordt omzeild; de emigratieheffing is ook uitdrukkelijk ingevoerd
omdat de Nederlandse aanmerkelijkbelangclaim als gevolg van belastingverdragen
niet dan wel slechts gedurende een bepaalde periode kan worden geëffectueerd. In
hoofdstuk 6 wordt beoordeeld of de emigratieheffing verenigbaar kan worden ge-
acht met belastingverdragen en de BRK, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de
merites van artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag op het punt van exitheffingen, de
goede verdragstrouw en de toepassing van de emigratieheffing onder na 1997 geslo-
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ten belastingverdragen. De toepasbaarheid van de zetelverplaatsingheffing onder
belastingverdragen zal eveneens worden beoordeeld.

Het merendeel van de grensoverschrijdende situaties op het gebied van het aan-
merkelijk belang zal zich binnen de EU afspelen. Het EG-recht vormt dan ook een be-
langrijk onderdeel van mijn onderzoek. Aan de hand van een vrij uitvoerige analyse
van de jurisprudentie van het HvJ EG wordt in hoofdstuk 7 beoordeeld of de emigra-
tieheffing, de zetelverplaatsingheffing en de beide vestigingsplaatsficties de toets
aan het EG-recht kunnen doorstaan.

In hoofdstuk 8 vindt een rechtsvergelijking plaats met Duitsland, waarbij de na-
druk ligt op de emigratieheffing (Wegzugssteuer) en de belastingverdragen. De Duit-
se inkomstenbelasting vertoont (ook) op het gebied van de heffing over inkomen uit
aanmerkelijk belang veel gelijkenis met de Nederlandse inkomstenbelasting. Duits-
land kent al sinds 1972 een emigratieheffing en heeft in een aantal belangrijke belas-
tingverdragen interessante aanmerkelijkbelangbepalingen opgenomen. Het hoofd-
stuk bevat drie onderdelen. In de eerste plaats wordt een overzicht gegeven van de
Duitse aanmerkelijkbelangregeling (binnenlandse en buitenlandse belastingplicht).
Vervolgens komt de (on-)verenigbaarheid van de Duitse emigratieheffing met het
EG-recht aan bod, alsmede de zeer recente wet tot aanpassing van de emigratiehef-
fing met het oog op het EG-recht. In dat kader wordt ook kort stilgestaan bij de nieu-
we vormgeving van de Oostenrijkse emigratieheffing. In de derde plaats is een ana-
lyse gemaakt van de meest voorkomende aanmerkelijkbelangvoorbehouden in Duit-
se belastingverdragen. Bij elk onderdeel wordt tevens een vergelijking gemaakt met
de Nederlandse situatie en wordt aangegeven in hoeverre de Duitse regeling Neder-
land tot voorbeeld kan dienen.

Hoofdstuk 9 ten slotte bevat de conclusies en aanbevelingen. Naast een kort over-
zicht van de bevindingen uit de voorafgaande hoofdstukken bevat het hoofdstuk een
afzonderlijke paragraaf waarin wordt aangegeven in welke verdragssituaties de ves-
tigingsplaatsfictie voor respectievelijk vervreemdingsvoordelen en aanmerkelijk-
belangdividend effect sorteert. De bevindingen met betrekking tot de belasting-
verdragen, de BRK en het Europese recht zullen voorts worden afgezet tegen de
vormgeving en doelstellingen van de internationale aanmerkelijkbelangregeling als
geheel en de exitheffingen respectievelijk de vestigingsplaatsfictie in het bijzonder,
zodat kan worden beoordeeld hoe de regeling idealiter zou moeten worden vormge-
geven. Dit zal uitmonden in concrete aanbevelingen voor aanpassing van de nationa-
le regeling, alsmede van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in belastingverdragen
en de BRK.

Het manuscript is afgesloten op 29 november 2006. Met nadien verschenen juris-
prudentie, literatuur en/of ontwikkelingen op het wetgevende vlak is geen rekening
gehouden.
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HOOFDSTUK 2 

De nationale regeling

In dit hoofdstuk komt de regeling van het aanmerkelijkbelangregime in de inkom-
stenbelasting aan de orde. Begonnen wordt in paragraaf 2.1 met een korte bespre-
king van de achtergrond en de hoofdlijnen van het aanmerkelijkbelangregime. De
kern van dit hoofdstuk wordt gevormd door de paragrafen 2.2 en 2.3. Paragraaf 2.2
behandelt de regeling in de nationale wet van de internationale aspecten van het
aanmerkelijkbelangregime. Aan de orde komt zowel de doelstelling als de vorm-
geving van de regelingen van de buitenlandse belastingplicht en de diverse migra-
ties. De nadruk zal hierbij liggen op de regelingen die internationaal het meest in het
oog springen en die ook direct raken aan de verhouding tot andere landen: de vesti-
gingsplaatsfictie in de buitenlandse belastingplicht en de exitheffingen bij emigratie
van de aanmerkelijkbelanghouder en verplaatsing van de werkelijke leiding van de
vennootschap uit Nederland. In paragraaf 2.3 wordt de regeling van de internationa-
le aspecten van het aanmerkelijk belang als geheel beoordeeld. Het gaat daarbij met
name om de vraag in hoeverre wordt voldaan aan de uitgangspunten die aan de
regeling ten grondslag liggen en om een beoordeling van die uitgangspunten zelf,
waarbij deze tevens op hun internationale aanvaardbaarheid worden getoetst. Afge-
sloten wordt in paragraaf 2.3.3.4 met een voorzet voor een fundamentele herijking
van de regeling.

2.1 Hoofdlijnen van het aanmerkelijkbelangregime 

Deze paragraaf bevat een kort overzicht van de geschiedenis van de aanmerkelijk-
belangheffing, alsmede een bespreking in vogelvlucht van de belangrijkste kenmer-
ken van de aanmerkelijkbelangregeling. Iets uitgebreider zal worden stilgestaan bij
grondslag en strekking van de aanmerkelijkbelangregeling.

Geschiedenis aanmerkelijkbelangheffing1 
De aanmerkelijkbelangregeling is geïntroduceerd in het Besluit IB 1941.2 De ver-
vreemdingswinst uit aanmerkelijk belang viel onder de opbrengst van een ‘niet-

1. Zie voor een uitgebreide bespreking van de geschiedenis en de strekking van de aanmerkelijk-
belangregeling: Rijkers & Van Dijck 2000, hoofdstuk 1-3; en Blokland 1999, hoofdstuk 2-3.

2. Waarschijnlijk in navolging van de regeling in de Duitse inkomstenbelasting; zie Rouwers 1996, 
blz. 145; Blokland 1999, blz. 4; en Rijkers & Van Dijck 2000, blz. 22.
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agrarisch bedrijf’ en de regeling maakte deel uit van het hoofdstuk inzake de winst.3

In de Wet IB 1964 werd de winst uit aanmerkelijk belang een zelfstandige inko-
menscategorie, die werd opgenomen als laatste bron van inkomen.4 Bij deze gele-
genheid werden onder meer de minimumkapitaalregeling (artikel 39, lid 4, slotzin),
het tarief van 20% en de regeling voor het aanmerkelijkbelangverlies ingevoerd.

Een fundamentele herziening van het aanmerkelijkbelangregime vond plaats met
ingang van 1997 bij de Wet van 13 december 1996, Stb. 1996, 652. Bij deze herzie-
ning, waarbij de aanmerkelijkbelangregeling als tweede inkomenscategorie direct
na de winst uit onderneming is geplaatst5, is een aantal belangrijke knelpunten in de
regeling opgelost. In de eerste plaats is de bron winst uit aanmerkelijk belang gesub-
jectiveerd teneinde de turboproblematiek op te lossen. Deze werd veroorzaakt door
het objectieve systeem van bepalen van inkomsten uit vermogen, waarbij vanuit het
vermogensbestanddeel in plaats vanuit de belastingplichtige bekeken wordt of er
sprake is van belastbare inkomsten. In de tweede plaats is het aanmerkelijkbelang-
regime ook van toepassing geworden op inkomsten uit aandelen (reguliere voorde-
len); voor alle voordelen uit aanmerkelijkbelangaandelen ging een uniform tarief
gelden van 25%.6 Hierdoor werd met name de holding- en kasgeldproblematiek, die
was terug te voeren op het grote verschil tussen het aanmerkelijkbelangtarief (voor
vervreemdingsvoordelen) en het progressieve tarief (voor inkomsten uit aandelen),
in de wet tot een oplossing gebracht. Belangrijke wijzigingen waren verder de verla-
ging van het bezitspercentage tot 5, de introductie van de emigratieheffing en de in-
voering van de gebruikelijkloonregeling in de loonbelasting.

De Wet IB 1964 is met ingang van 1 januari 2001 vervangen door de Wet IB 2001
(Wet van 11 mei 2000, Stb. 2000, 215). De aanmerkelijkbelangregeling is daarbij op
hoofdlijnen onveranderd gebleven. Het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang
vormt nu box 2 in de drieboxenstructuur7 en is geregeld in hoofdstuk 4 (hoofdstuk 7
bevat de regeling van de buitenlandse belastingplicht voor inkomen uit aanmerkelijk
belang). Voor wat betreft latere wetswijzigingen zijn met name van belang de met
ingang van 11 maart 2004 in de regeling van de emigratieheffing aangebrachte wij-
zigingen naar aanleiding van het arrest van het HvJ EG in de zaak De Lasteyrie du
Saillant.8

3. De Leidraad bij het Besluit IB 1941 (paragraaf 26) noemt het houden van een aanmerkelijk belang 
een ‘oneigenlijk bedrijf’.

4. Op grond van HR 2 februari 1972, BNB 1972/83, ging winst uit aanmerkelijk belang evenwel vóór 
op de bron inkomsten uit andere arbeid.

5. Nu ging echter de bron inkomsten uit arbeid vóór (bijvoorbeeld bij verkoop van aanmerkelijk-
belangaandelen met voorkennis): artikel 22, lid 5, Wet IB 1964.

6. Voorheen kon de aanmerkelijkbelanghouder met vier tarieven worden geconfronteerd: het pro-
gressieve tarief; het 10%-tarief in geval van herkapitalisatie; het 20%-tarief voor aanmerkelijk-
belangwinst; en het 45%-tarief voor inkomsten in verband met inkoop en liquidatie.

7. Toerekening aan box 1 gaat vóór: artikel 2.14, lid 1, Wet IB 2001.
8. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie). Zie voor een bespreking van de wijzigingen paragraaf 2.2.2.2,b en voor 

een bespreking van het arrest van het HvJ EG hoofdstuk 7.
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Grondslag en strekking aanmerkelijkbelangregeling; vergelijkbaarheid met ondernemer
Reeds onder het Besluit IB 1941 stoelde het aanmerkelijkbelangregime in de eerste
plaats op de vergelijking van een grootaandeelhouder (het ging om belangen van
meer dan 25%) met een ondernemer: anders dan een belegger, die het vooral gaat
om het rendement op zijn aandelen, kan de grootaandeelhouder invloed uitoefenen
op de bedrijfsuitoefening en is hij primair geïnteresseerd in de ondernemingsactivi-
teiten en de daarmee behaalde resultaten. Daarnaast gold als uitgangspunt dat de
grootaandeelhouder de macht of zeggenschap in de vennootschap heeft om over de
winstreserves te kunnen beschikken en zodoende het uitdelings- of oppottings-
beleid kan bepalen. Aldus zou hij de (progressief belaste) uitkering van dividend
kunnen beperken en de winstreserves van de vennootschap in handen kunnen krij-
gen door verkoop van de aandelen, hetgeen zonder aanmerkelijkbelangregime on-
belast zou blijven.9

De Wet IB 1964 vereiste tot 1997 voor een aanmerkelijk belang een aandelenbezit
van – tezamen met de echtgenoot en de bloed- en aanverwanten tot en met de twee-
de graad van de zijlijn – ten minste 33 1/3% en – tezamen met de echtgenoot – meer
dan 7% van het nominaal gestorte kapitaal: artikel 39, lid 3, Wet IB 1964. Deze kwan-
titatieve criteria gaven uiting aan het zeggenschapsprincipe.

Ondanks de ingrijpende verlaging van de bezitseis met ingang van 1997 tot ten
minste 5% van het geplaatste kapitaal (zie hierna) bleven de twee verschillende regi-
mes voor aandelen bestaan. Als rechtvaardiging werd het aloude onderscheid tussen
de aandeelhouder-ondernemer en de aandeelhouder-belegger genoemd. Opge-
merkt werd dat voor de aandeelhouder-ondernemer de totale belastingdruk op de
ondernemingswinst van belang is, zodat de gecombineerde druk van inkomsten-
belasting en vennootschapsbelasting zal moeten aansluiten bij de belastingdruk op
IB-ondernemingen, waarbij moet worden bedacht dat ook de vermogenswinst op de
aandelen belast is.10 Inzake de keuze voor het 5%-criterium is in de memorie van
toelichting opgemerkt dat bij aandelenpakketten van enige omvang een zodanige
betrokkenheid bij de onderneming mag worden verondersteld dat het belang als een
mengvorm van ondernemen en beleggen kan worden beschouwd11 en is een verge-
lijking gemaakt met de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting, waar
het tussen beleggen en ondernemen onderscheidende criterium ook ligt op 5%.12

Gezien de hierboven genoemde argumenten voor het onderscheid tussen aandeel-

9. Zie hierover Kamerstukken II 1959/60, 5380, 6000, nr. 9, blz. 3-5.
10. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 4-5.
11. Zie in dit kader ook hetgeen is opgemerkt bij de Evaluatie belastingherziening 2001, Kamerstuk-

ken II 30 375, nrs. 1-2, blz. 85: ‘Het oorspronkelijke wetsvoorstel beoogde een verhoging van het 
tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang van 25% naar 30%. Gedachte daarachter was dat de 
directeur-grootaandeelhouder fiscaal deels vergelijkbaar is met een ondernemer die progressief 
belaste winst uit onderneming geniet en deels met een particuliere belegger van wie de beleggin-
gen onder het forfaitaire rendement vallen. Voor een evenwichtig beeld was aansluiting gezocht 
bij beide groepen. Het voorgestelde aanmerkelijkbelangtarief lag op hetzelfde niveau als het 
tarief voor inkomen uit sparen en beleggen, terwijl de gecombineerde druk van de aanmerkelijk-
belangheffing en de vennootschapsbelasting op een niveau lag dat zich goed zou verhouden tot 
het toptarief in de inkomstenbelasting.’

12. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 5 en 14.



2.1 Hoofdstuk 2 / De nationale regeling

12

houders-beleggers en aandeelhouders-ondernemers is het de vraag of een 5%-aan-
deelhouder wel als ondernemer kan worden aangemerkt. Voor het tweede uitgangs-
punt van het aanmerkelijkbelangregime is sinds 1997 in ieder geval geen ruimte
meer: het zeggenschapscriterium heeft door de verlaging van de bezitseis zijn bete-
kenis verloren. Met ingang van 2001 wordt de belegger bovendien voor zijn aande-
lenbezit belast in box 3 naar een forfaitair rendement van 4% tegen een tarief van
30%, zodat het argument van de ‘anti-fiscale uitdelingspolitiek’ van de baan is.

Rijkers en Van Dijck13 merken op dat de grondslag van de regeling weliswaar de
gelijkenis van de aanmerkelijkbelanghouder met de ondernemer is, maar dat de aan-
merkelijkbelanghouder niet de onderneming van de vennootschap drijft, maar ‘zijn
eigen onderneming’; deze bestaat uit de vermogensbestanddelen van de aanmerke-
lijkbelanghouder met betrekking tot de vennootschap. Er is als zodanig bij de bepa-
ling van de aanmerkelijkbelangwinst geen verband met de winst van de vennoot-
schap. De strekking van de regeling sluit hierbij aan omdat slechts van belang is het
subjectief door de aandeelhouder gerealiseerde voordeel (zie hierna bij ‘Belaste aan-
merkelijkbelangvoordelen en heffingstijdstip’). De subjectieve bron aanmerkelijk
belang staat dus los van de vennootschap, die als zodanig ook een zelfstandig subject
is voor de vennootschapsbelasting. De verbinding tussen aanmerkelijkbelanghouder
en onderneming komt tot stand via het aanmerkelijkbelangtarief.

Objectieve elementen worden overigens nog aangetroffen in de regeling van de
reguliere voordelen; zo wordt dividend belast ongeacht de vraag of dit subjectief ge-
zien een voordeel oplevert voor de aanmerkelijkbelanghouder (het kan zijn ‘meege-
kocht’)14 en is de heffing bij teruggaaf van gestort kapitaal mede afhankelijk van de
omvang van het (objectieve) gestort kapitaal.15 Als elementen in de regeling die in
overeenstemming zijn met de parallel tussen de aanmerkelijkbelanghouder en de
IB-ondernemer kan onder meer worden gewezen op de toepassing van de emigratie-
heffing (vergelijk artikel 3.61 Wet IB 2001) en de beperking van de verrekening van
een aanmerkelijkbelangverlies tot inkomen uit de boxen 2 en 1 (artikel 4.53 Wet IB
2001). 

Voorwaarden aanmerkelijk belang
Met ingang van 1 januari 1997 is een aanmerkelijk belang aanwezig bij een aande-
lenbezit – tezamen met de partner – van ten minste 5% van het geplaatste kapitaal
(van een soort aandelen) in een kapitaalvennootschap.16 Hetzelfde geldt bij een bezit

13. Rijkers & Van Dijck 2000, blz. 37-43.
14. Bij de herziening van het aanmerkelijkbelangregime is over het in zoverre handhaven van het ob-

jectieve stelsel opgemerkt dat de aanmerkelijkbelangheffing per belastingplichtige als geheel wel 
is gesubjectiveerd: een reëel regulier voordeel zal latere vervreemdingswinst verminderen; zie 
Kamerstukken II 24 761, B, blz. 5.

15. Zie hierover Rijkers & Van Dijck 2000, blz. 117. Voor zover geen sprake is van een regulier voor-
deel wordt de verkrijgingsprijs van de aandelen overigens verminderd; zie artikel 4.13 en 4.33 
Wet IB 2001.

16. Daarnaast kunnen ook participaties in fondsen voor gemene rekening en lidmaatschapsrechten 
in coöperaties tot een aanmerkelijk belang leiden (artikel 4.5 en 4.5a Wet IB 2001), evenals een 
deelgerechtigdheid als commanditaire vennoot in een open commanditaire vennootschap (arti-
kel 2, lid 3, letter f, AWR). 
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van koopopties van een dergelijke omvang of van winstbewijzen die betrekking heb-
ben op ten minste 5% van de jaarwinst dan wel het liquidatiesaldo (artikel 4.6 en 4.7
Wet IB 2001).17 Tot het aanmerkelijk belang behoren ook de overige aandelen
of winstbewijzen van de belastingplichtige in dezelfde vennootschap (meesleep-
regeling; artikel 4.9 Wet IB 2001). Ingeval de partner of bloed- of aanverwant in de
rechte lijn van de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft in een vennoot-
schap, dan vormen de aandelen en winstbewijzen die de belastingplichtige heeft in
die vennootschap, voor hem een aanmerkelijk belang (meetrekregeling; artikel 4.10
Wet IB 2001).

De met ingang van 1997 onder het aanmerkelijkbelangregime gebrachte schuld-
vorderingen zijn met ingang van 2001 naar box 1 (inkomen uit werk en woning) ver-
huisd. Ingevolge artikel 3.92, lid 2, aanhef en letter a, aanhef en onder 1°, Wet IB 2001
wordt het aangaan of hebben van een schuldvordering op een vennootschap waarin
de belastingplichtige of een verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft, als
werkzaamheid beschouwd.

Tarief
Met ingang van 1 januari 1997 vallen zowel reguliere voordelen (met name divi-
dend) als vervreemdingsvoordelen onder het inkomen uit aanmerkelijk belang (zie
artikel 4.12 Wet IB 2001). Vanaf die datum zijn dus de voorheen bestaande (progres-
sief belaste) inkomstensfeer (artikel 24 Wet IB 1964) en de (naar het 20%-tarief
belaste) aanmerkelijkbelangsfeer (artikel 39 Wet IB 1964) voor aanmerkelijkbelang-
houders bijeengebracht. Hiermee is de spanning tussen beide sferen en de daaruit
voortgekomen holding- en kasgeldproblematiek weggenomen.

Het tarief bedraagt 25% (artikel 2.12 Wet IB 2001).18 De reden hiervan is dat de
aanmerkelijkbelangvoordelen reeds met vennootschapsbelasting zijn belast. Aldus
is voor de aanmerkelijkbelanghouder het klassieke stelsel in feite doorbroken. Het
aanmerkelijkbelangtarief is bij de belastingherziening in 2001 onveranderd geble-
ven19 en ook de steeds verdergaande verlaging van het vennootschapsbelastingtarief
heeft nog niet tot het voorstel geleid om het aanmerkelijkbelangtarief te verhogen.20

17. Zie voorts de gelijkstelling van de genotsgerechtigde met een houder van aandelen of winstbe-
wijzen in artikel 4.3 Wet IB 2001.

18. Het 25%-tarief geldt tevens voor alle aan het aanmerkelijk belang verbonden kosten. De uitzon-
dering die in de Wet IB 1964 nog gold voor financieringsrente in het kader van reële bedrijfsover-
names is in de Wet IB 2001 geschrapt. Zie daarover de Evaluatie belastingherziening 2001, 
Kamerstukken II 30 375, nrs. 1-2, blz. 86 en 90-91.

19. Zie daarover nader de Evaluatie belastingherziening 2001, Kamerstukken II 30 375, nrs. 1-2, 
blz. 85.

20. Wel wordt in het Belastingplan 2007 een verlaging van het tarief voorgesteld; in artikel 2.12 
wordt ‘25%’ vervangen door: ‘22%, met dien verstande dat de belasting 25% bedraagt op het 
gedeelte van dit inkomen dat E 250 000 te boven gaat’ (Kamerstukken II 2006/07, 30 804, nr. 2, 
blz. 2). Deze tariefsverlaging betreft een tijdelijke maatregel in 2007. Zij is bedoeld als tegemoet-
koming voor directeuren-grootaandeelhouders, omdat de beoogde verlaging van de inkomens-
afhankelijke bijdrage in de Zorgverzekeringswet (die voor de directeur-grootaandeelhouder te 
hoog zou zijn) pas per 1 januari 2008 kan worden gerealiseerd; zie Kamerstukken II 2006/07, 
30 804, nr. 3, blz. 37. Zie voor kritisch commentaar V-N 2006/48.7, blz. 81-82.
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Belaste aanmerkelijkbelangvoordelen en heffingstijdstip
In de eerste plaats zijn vervreemdingsvoordelen belast. Behalve gevallen van daad-
werkelijke vervreemding – te weten elke rechtshandeling waardoor de aandeelhou-
der tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen uit zijn vermogen in dat van
een ander doet overgaan21, zoals koop en schenking – bevat artikel 4.16 Wet IB 2001
een negental fictieve vervreemdingen. Hieronder vallen met ingang van 1997 ook de
inkoop van aandelen en winstbewijzen en het betaalbaar stellen van liquidatie-uit-
keringen; voorheen leidden deze gebeurtenissen tot inkomsten uit vermogen. Ver-
der gaat het om splitsing en juridische fusie, overgang onder algemene titel, het
brengen in het vermogen van een onderneming of een werkzaamheid, het niet lan-
ger aanwezig zijn van een aanmerkelijk belang, emigratie en het verlenen van een
koopoptie. Als vervreemdingsvoordeel geldt het verschil tussen de overdrachts- en
de verkrijgingsprijs (artikel 4.19 Wet IB 2001). Vanaf 1997 rust er geen inkomsten-
belastingclaim meer op de reserves van de vennootschap; de heffing vindt onafhan-
kelijk van die reserves plaats en het gestorte kapitaal is niet meer van belang. Door
het vervallen van de minimumkapitaalregel bij de bepaling van de overdrachts- en
de verkrijgingsprijs is de heffing over vervreemdingsvoordelen geheel gesubjecti-
veerd; geheven wordt over het daadwerkelijk door de belastingplichtige behaalde
voordeel.22 Turbo- en agioconstructies behoren zo tot het verleden. Vervreemdings-
voordelen zijn belastbaar op het tijdstip van de vervreemding, dus op het moment
waarop de obligatoire overeenkomst tot stand komt (artikel 4.46 Wet IB 2001). Bij
emigratie geldt het direct daaraan voorafgaande tijdstip als heffingsmoment.

Reguliere voordelen bestaan uit dividenden en voorts met name uit de teruggave van
gestort kapitaal (artikel 4.13 Wet IB 2001).23 Reguliere voordelen worden in beginsel
belast naar hun objectieve bedrag, maar het voordeel uit een teruggaaf van gestort ka-
pitaal wordt subjectief berekend.24 Reguliere voordelen en aftrekbare kosten worden
in aanmerking genomen volgens het kasstelsel (zie artikel 4.43 en 4.44 Wet IB 2001).

21. Zie HR 29 juni 1977, BNB 1977/199.
22. Ook inkoop en liquidatie zijn door de kwalificering als vervreemdingsvoordelen gesubjectiveerd. 

Voor de dividendbelasting wordt echter nog het objectieve kapitaalbegrip gehanteerd, hetgeen 
tot incongruenties kan leiden. Ook bij reguliere voordelen kan de verschuldigde dividendbelas-
ting afwijken van de verschuldigde inkomstenbelasting doordat de voordelen voor de inkomsten-
belasting worden verminderd met de aftrekbare kosten (artikel 4.12, letter a, Wet IB 2001).

23. Met ingang van 2001 wordt bij uitreiking van winstbonusaandelen aan aandeelhouders geen regu-
lier voordeel meer in aanmerking genomen (artikel 4.13, lid 2, Wet IB 2001). Dit past bij het aan de 
aanmerkelijkbelangregeling ten grondslag liggende subjectieve stelsel. De aanmerkelijkbelang-
claim wordt behouden door bij de vaststelling van de verkrijgingsprijs uit te gaan van een tegen-
prestatie van nihil (artikel 4.26, lid 1, Wet IB 2001). Om deze reden is het – anders dan Heithuis 
2006, blz. 298-299, betoogt – dan ook niet mogelijk om dividend onbelast uit te keren door het uit-
reiken van winstbonusaandelen gevolgd door teruggaaf van aandelenkapitaal. De behandeling van 
winstbonusaandelen is in overeenstemming met de behandeling van dergelijke aandelen in de 
winstsfeer; overigens vindt als gevolg van de invoering van de forfaitaire rendementsheffing per 
2001 ook bij andere aandeelhouders geen heffing meer plaats bij uitreiking van bonusaandelen.

24. Zie artikel 4.13, lid 1, letter b, Wet IB 2001. Heithuis 2006, blz. 299, ziet dit mijns inziens over het 
hoofd waar hij vermeldt dat de teruggaaf van gestort kapitaal in tegenstelling tot een inkoop van 
aandelen onbelast blijft mits de weg wordt gevolgd van het besluit van de algemene vergadering 
van aandeelhouders en statutenwijziging.
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Doorschuifregelingen en conserverende aanslagen
Bij bepaalde vormen van vervreemding realiseert de belastingplichtige niet daad-
werkelijk aanmerkelijkbelangwinst; reden waarom de belastingclaim niet altijd
meteen behoeft te worden afgerekend.

Doorschuiving van de oorspronkelijke verkrijgingsprijs is mogelijk bij:
– de overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht, alsmede de boedel-

verdeling, mits de verkrijger een binnenlandse particulier is (artikel 4.17 jo. 4.39
Wet IB 2001);

– het zakken onder de 5%-grens (artikel 4.40 Wet IB 2001);
– bij aandelenfusie, juridische fusie of splitsing (artikel 4.41 en 4.42 Wet IB 2001);
– bij geruisloze terugkeer uit de BV (artikel 4.42a Wet IB 2001).

Ingeval men na doorschuiving geen aanmerkelijk belang meer heeft, ontstaat een
fictief aanmerkelijk belang (artikel 4.11 Wet IB 2001).

Een conserverende aanslag wordt ex artikel 2.8, lid 2, Wet IB 2001 opgelegd bij:
– emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder (artikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB

2001);
– aandelenfusie, juridische fusie en splitsing indien de verkrijgende vennootschap

niet in Nederland is gevestigd (buitenlandse belastingplicht; artikel 7.5, lid 4 en 5,
Wet IB 2001);

– zetelverplaatsing van de vennootschap (buitenlandse belastingplicht; artikel 7.5,
lid 7, Wet IB 2001);

– bij overgang krachtens erfrecht of huwelijksvermogensrecht naar een buitenland-
se particulier (artikel 4.16, lid 1, letter e, Wet IB 2001).

Voor de verschuldigde belasting op de conserverende aanslag wordt uitstel van be-
taling verleend ex artikel 25, lid 8, Inv.wet 1990. Na tien jaar wordt het dan nog op de
aanslag openstaande bedrag kwijtgescholden (artikel 26, lid 2, Inv.wet 1990).

Artikel 25, lid 9, Inv.wet 1990 voorziet voorts in een betalingsregeling gedurende
tien jaar voor bepaalde gevallen van bedrijfsopvolging binnen de familie.

Verlies uit aanmerkelijk belang
Anders dan onder de Wet IB 1964 vermindert een aanmerkelijkbelangverlies nu
rechtstreeks het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang (artikel 4.1 Wet IB
2001). Het verlies wordt verrekend met de inkomens uit aanmerkelijk belang van de
drie voorafgaande en alle volgende kalenderjaren (artikel 4.49 Wet IB 2001).25 Zowel
de vaststelling als de verrekening vinden plaats bij voor bezwaar vatbare beschik-
king van de inspecteur. Verrekening is in beginsel alleen binnen box 2 mogelijk26,
maar ingeval de belastingplichtige en zijn partner in het kalenderjaar en het daaraan
voorafgaande kalenderjaar geen aanmerkelijk belang hebben, is omzetting van een

25. In het wetsvoorstel ‘Werken aan winst’ worden de achterwaartse en voorwaartse verliesverreke-
ningstermijn overigens teruggebracht tot één respectievelijk negen jaar; zie Kamerstukken II 
2005/06, 30 572, nr. 2, blz. 4.

26. Zie voor kritiek op deze regeling: Heithuis 2006, blz. 293.
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nog niet verrekend verlies in een belastingkorting mogelijk. Deze korting komt in
mindering op het belastbare inkomen van box 1 in het desbetreffende jaar en de
daarop volgende jaren (zie artikel 4.53 en 2.11a Wet IB 2001).

Teneinde tussentijdse verliesneming te voorkomen wordt ex artikel 4.24 Wet IB
2001 een negatief vervreemdingsvoordeel niet in aanmerking genomen, indien de
belastingplichtige ondanks de vervreemding zijn belang bij de activiteiten van de
vennootschap (nagenoeg) geheel behoudt (transacties met een eigen BV) of aande-
len vervreemdt aan zijn partner of directe familie, terwijl hij een aanmerkelijk be-
lang behoudt. Het vervreemdingsverlies wordt gevoegd bij de verkrijgingsprijs (zie
lid 2) en pas in aanmerking genomen bij de latere vervreemding aan een derde.

2.2 De internationale aspecten van het aanmerkelijkbelangregime

In deze paragraaf wordt de nationale regeling van de internationale aspecten van het
aanmerkelijkbelangregime besproken. Nagegaan wordt wat het aanmerkelijk-
belangregime in internationale situaties beoogt en of de regeling wat dat betreft
adequaat is vormgegeven. Daartoe wordt aandacht besteed aan de achtergrond van
de vestigingsplaatsficties, de exitheffingen en de regeling van de internationale as-
pecten van het aanmerkelijkbelangregime als geheel. Tevens worden de regelingen
van de vestigingsplaatsficties en de migraties in detail behandeld, waarbij telkens
kritisch wordt bekeken in hoeverre de regelingen aan de doelstellingen voldoen.
Gestart zal worden met de vestigingsplaatsficties van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001
en artikel 4.35 Wet IB 2001. Vervolgens komt – voorafgegaan door een bespreking
van emigratieheffingen in het algemeen – de regeling van de migraties aan de orde,
waarbij naast de heffingen bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder en ver-
plaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap uit Nederland, ook de bui-
tenlandse belastingplicht en situaties van immigratie en remigratie aan bod komen.

2.2.1 De vestigingsplaatsficties 

2.2.1.1 Vestigingsplaatsfictie buitenlandse belastingplicht

In artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 is de vestigingsplaatsfictie opgenomen die van be-
lang is voor de buitenlandse belastingplicht. Op grond van de vestigingsplaatsfictie
kan ook de in het buitenland wonende aanmerkelijkbelanghouder van een niet fei-
telijk in Nederland gevestigde vennootschap buitenlands belastingplichtig zijn voor
inkomen uit aanmerkelijk belang. De bepaling houdt in dat een lichaam dat ten min-
ste vijf jaar in Nederland gevestigd is geweest, gedurende tien jaar na verplaatsing
van de werkelijke leiding van dat lichaam uit Nederland nog geacht wordt in Neder-
land te zijn gevestigd.

Vóór 1995 bevatte de Wet IB 1964 nog geen vestigingsplaatsfictie voor de buiten-
landse belastingplicht. Of een vennootschap voor de toepassing van artikel 49, lid 1,
letter c, en letter b, onder 4°, Wet IB 1964 in Nederland gevestigd was, werd uitsluitend
bepaald op de voet van artikel 4 AWR; derhalve naar de feitelijke omstandigheden. De
aanmerkelijkbelanghouder was na emigratie en overbrenging van de feitelijke leiding
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van zijn vennootschap naar het buitenland, buiten het bereik van de Nederlandse aan-
merkelijkbelangheffing. De buitenlandse belastingplicht voor het aanmerkelijk belang
voldeed daardoor niet aan haar doelstelling, te weten het voorkomen van belasting-
vlucht en het behoud van de Nederlandse claim. Deze doelstelling is verwoord in de
memorie van toelichting bij de Wet Belastingherziening 1947:

‘Ter voorkoming van belastingvlucht is het wenschelijk, den buitenland-
schen bezitter van een aanmerkelijk belang in een binnenlandsche ven-
nootschap op aandeelen ter zake van dat belang belastingplichtig te doen
blijven, in het bijzonder om te voorkomen, dat constellaties ontstaan,
waarbij de in de vennootschap gevormde reserves nimmer door de inkom-
stenbelasting zullen worden getroffen.’27

Op 1 januari 1995 werd in artikel 49, lid 6, Wet IB 1964 een vestigingsplaatsfictie
geïntroduceerd met als doel claimbehoud ter zake van aanmerkelijkbelangaandelen
na emigratie. De totstandkoming van de vestigingsplaatsfictie kende een wonderlijk
verloop.

De Tweede Kamerleden Vreugdenhil en Vermeend dienden op 30 maart 1993 een
initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van een aantal belastingwetten in het belang van
de werkgelegenheid; daarvan maakte de afschaffing van de vermogensbelasting op on-
dernemingsvermogen en aanmerkelijkbelangaandelen een belangrijk onderdeel uit.
Dit wetsvoorstel bevatte tevens een vestigingsplaatsfictie die gelijkluidend was aan die
van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969:

‘Heeft de oprichting van een lichaam plaats gevonden naar Nederlands
recht dan wordt voor de toepassing van deze wet het lichaam steeds geacht
in Nederland te zijn gevestigd.’28

De memorie van toelichting29 bevatte niet meer toelichting dan een verwijzing naar
de argumenten vervat in een rapport van Stevens en Van den Dool.30 In het nader
rapport werd betoogd dat met een dergelijke fictie de systematiek van de Wet IB
1964 meer in overeenstemming zou worden gebracht met die van de Wet op de ven-
nootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965.31 Bij gewijzigd
voorstel van wet werden de artikelen 29a en 45 Wet IB 1964 uitgezonderd van de
toepassing van de vestigingsplaatsfictie, aangezien de bepaling anders haar doel
voorbij zou schieten.32 Het wetsvoorstel werd aangenomen door de Staten-Gene-

27. Kamerstukken II 1946I, 231, nr. 3, blz. 9.
28. Kamerstukken II 1992/93, 23 071, nr. 2, blz. 6.
29. Kamerstukken II 1992/93, 23 071, nr. 3, blz. 6.
30. Zie Rapport afschaffing vermogensbelasting 1993, blz. 57. Hierin wordt – ondanks een betoog over 

de als gevolg van verdragstoepassing geringe effectiviteit van de vestigingsplaatsfictie van artikel 
2, lid 4, Wet Vpb 1969 voor naar België emigrerende aanmerkelijkbelanghouders – opname van 
een vergelijkbare vestigingsplaatsfictie in de inkomstenbelasting bepleit.

31. Kamerstukken II 1992/93, 23 071, A, blz. 19-20. De memorie van toelichting zoals gewijzigd naar 
aanleiding van het advies van de Raad van State bevatte slechts een herhaling van de reeds in de 
memorie van toelichting en het nader rapport gegeven toelichting: Kamerstukken II 1993/94, 
23 071, nr. 5, blz. 7.

32. Kamerstukken II 1993/94, 23 071, nr. 12, blz. 4, nr. 13, blz. 5 (en nr. 17). 



2.2.1 Hoofdstuk 2 / De nationale regeling

18

raal.33 Op 19 oktober 1994 werd echter van regeringszijde een wetsvoorstel34 inge-
diend dat voorzag in aanpassing van de in het initiatiefwetsvoorstel opgenomen on-
dernemingsvrijstelling in de vermogensbelasting en van de vestigingsplaatsfictie.
Voorgesteld werd de werkingssfeer van de vestigingsplaatsfictie te beperken tot de
buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijk belang. Het voorgestelde artikel 49,
lid 6, luidde als volgt:

‘Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, onder 4°, en onderdeel
c, wordt een lichaam waarvan de oprichting heeft plaatsgevonden naar
Nederlands recht steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd.’35 

Met deze beperking is blijkens de memorie van toelichting beoogd de vestigings-
plaatsfictie beter aan haar oorspronkelijke doelstelling te laten voldoen. Opmerkelijk
is dat die doelstelling nu pas voor het eerst werd geëxpliciteerd: ‘het veiligstellen
van de belastingheffing ter zake van aanmerkelijkbelang-aandelen na emigratie’. Dit
werd als volgt toegelicht:

‘Thans verliest Nederland deze heffingsbevoegdheid ingeval na emigratie
ook de feitelijke vestigingsplaats van een (kasgeld)vennootschap wordt
verplaatst naar het buitenland, aangezien de belastingheffing ter zake van
aanmerkelijk-belangaandelen bij buitenlandse belastingplichtigen alleen
aan de orde komt met betrekking tot feitelijk in Nederland gevestigde ven-
nootschappen.’36

Deze beperkte versie van de vestigingsplaatsfictie is uiteindelijk in de Wet IB 1964
opgenomen.37

Op grond van de met ingang van 1995 in artikel 49, lid 6, Wet IB 1964 opgenomen
vestigingsplaatsfictie bleef de buitenlandse belastingplicht van de aanmerkelijk-
belanghouder in stand bij overbrenging van de feitelijke leiding van een naar Neder-
lands recht opgerichte vennootschap naar het buitenland. Indien de aandeelhouder
echter met medeneming van zijn vennootschap emigreerde naar een verdragsland,
ontkwam hij veelal toch aan Nederlandse heffing. Het aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd in vele verdragen vereist namelijk dat de vennootschap voor de toepassing van
het verdrag in Nederland is gevestigd.38 Hiervan is voor verdragsdoeleinden in het
algemeen geen sprake als de feitelijke leiding van de vennootschap zich in het woon-
land van de aandeelhouder bevindt. De vestigingsplaatsfictie bleef in een dergelijk
geval dus zonder effect en Nederland zag zijn heffingsrecht verloren gaan. De vesti-

33. Het voorstel leidde uiteindelijk tot de Wet van 23 december 1994 tot wijziging van een aantal be-
lastingwetten en de Coördinatiewet Sociale Verzekering in het belang van de werkgelegenheid, 
Stb. 1994, 934.

34. Wetsvoorstel tot wijziging van de vermogensbelasting (wijziging ondernemingsvrijstelling), 
Kamerstukken II 1994/95, 23 940.

35. Kamerstukken II 1994/95, 23 940, nrs. 1-2, blz. 2.
36. Kamerstukken II 1994/95, 23 940, nr. 3, blz. 3.
37. Wet van 23 december 1994 tot wijziging van de vermogensbelasting (wijziging ondernemings-

vrijstelling), Stb. 1994, 935.
38. Zie over de werking van de vestigingsplaatsfictie onder de belastingverdragen hoofdstuk 3 en 4.
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gingsplaatsfictie voldeed in niet-verdragssituaties uiteraard wel aan haar doelstel-
ling, alsmede – naar kon worden aangenomen – in verdragssituaties indien de feite-
lijke leiding van de vennootschap zich in een derde staat bevond.39

Het oorspronkelijke wetsvoorstel dat ten grondslag lag aan de herziening van de
aanmerkelijkbelangregeling met ingang van 199740, voorzag in het ongewijzigd
overnemen van de vestigingsplaatsfictie in artikel 49, lid 4, Wet IB 1964. In de eerste
nota van wijziging werd de fictie evenwel uitgebreid tot lichamen die ten minste vijf
jaar in Nederland gevestigd zijn geweest. De toelichting vermeldt dat deze uitbrei-
ding leidt tot een gelijke behandeling in de buitenlandse belastingplicht van aan-
merkelijk belangen in vennootschappen die naar Nederlands recht zijn opgericht, en
vennootschappen die naar buitenlands recht zijn opgericht en een aantal jaren hun
feitelijke leiding in Nederland hadden.41 De toelichting meldt voorts dat de uitbrei-
ding mede verband houdt met het nieuwe artikel 35b, lid 2, BRK.42 De tweede nota
van wijziging heeft twee belangrijke wijzigingen aangebracht in de vestigingsplaats-
fictie. De in de eerste nota voorgestelde uitbreiding van de fictie is in de tijd beperkt
tot een periode van tien jaar na verplaatsing van het lichaam uit Nederland. Deze be-
perking is blijkens de toelichting aangebracht ‘[o]m te voorkomen dat naar buiten-
lands recht opgerichte lichamen die ooit in Nederland gevestigd zijn geweest, tot in
lengte van jaren moeten worden gevolgd.’43 Tegelijkertijd is de oorspronkelijke ves-
tigingsplaatsfictie geschrapt, zodat voor alle vennootschappen, ongeacht hun recht
van oprichting, nu dezelfde fictie geldt: indien zij ten minste vijf jaar in Nederland
gevestigd zijn geweest, worden zij nog tien jaar na verplaatsing van de werkelijke lei-
ding uit Nederland geacht in Nederland te zijn gevestigd.44 Dit is blijkens de toelich-
ting gedaan ‘[u]it een oogpunt van evenwicht.’45 Door het verdwijnen van de oude
fictie is de buitenlandse belastingplicht voor houders van een aanmerkelijk belang in
een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap beperkt en komt zelfs geheel
niet meer aan de orde als de betreffende vennootschap korter dan vijf jaar hier te lan-

39. Voor het verdrag met de derde staat lijkt de vennootschap namelijk wél als inwoner te kunnen 
worden gekwalificeerd. Bij gebreke van een feitelijke vestigingsplaats aldaar wordt immers niet 
toegekomen aan de tiebreakbepaling in het woonplaatsartikel. Dit ligt echter anders sinds HR 
28 februari 2001, BNB 2001/295. Zie nader paragraaf 4.1.1.3.5. Overigens had de vestigingsplaats-
fictie in dergelijke trilaterale situaties voor aanmerkelijkbelangdividend veelal reeds op grond 
van artikel 10, lid 5, in het belastingverdrag tussen Nederland en de vestigingsstaat van de ven-
nootschap geen effect; zie paragraaf 4.2.1.2.1.

40. Wetsvoorstel tot wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit 
aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting), Kamerstukken II 1995/96, 
24 761.

41. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 8, blz. 16.
42. Zie de vorige voetnoot. Naar mijn mening valt er evenwel geen verband te onderkennen, aangezien 

de nieuwe fictie onder de BRK het Nederlandse heffingsrecht niet uitbreidt ten opzichte van de oude 
fictie. Zie hierover nader paragraaf 5.1.1.2. 

43. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 9, blz. 4.
44. Op grond van de tekst moet mijns inziens worden aangenomen dat de tienjaarstermijn ziet op 

een periode van tien maal twaalf maanden na verplaatsing van de werkelijke leiding; derhalve 
niet op een periode van tien kalenderjaren na afloop van het jaar van zetelverplaatsing.

45. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 9, blz. 4.
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de gevestigd is geweest.46 De omstandigheid dat de vestigingsplaatsfictie is gericht
op het behoud van de Nederlandse claim na emigratie van de aanmerkelijkbelang-
houder, neemt overigens niet weg dat de vestigingsplaatsfictie ook van toepassing is
ingeval de aanmerkelijkbelanghouder nimmer in Nederland gewoond heeft en zelfs
als deze vóór zetelverplaatsing geen enkele band had met Nederland, te weten in het
geval waarin hij de aandelen eerst na de zetelverplaatsing heeft verworven. 

In de Wet IB 2001 is de fictie van artikel 49, lid 4, Wet IB 1964 bijna woordelijk en in-
houdelijk ongewijzigd overgenomen in artikel 7.5, lid 6:

‘Behoudens voor de toepassing van het vierde en vijfde lid47, wordt een
lichaam48 dat ten minste vijf jaar in Nederland gevestigd is geweest gedu-
rende tien jaar na verplaatsing van de werkelijke leiding uit Nederland nog
geacht in Nederland te zijn gevestigd.’

Buitenlandse belastingplicht in de Wet Vpb 1969
Ingevolge artikel 17, lid 3, letter b, Wet Vpb 1969 zijn niet in Nederland gevestigde
rechtspersonen met een niet tot het ondernemingsvermogen behorend aanmerke-
lijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap buitenlands belastingplich-
tig voor de vennootschapsbelasting. De rechtsgrond van de buitenlandse belasting-
plicht voor lichamen met een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigd
lichaam is onduidelijk. De oorspronkelijke doelstelling van de bij het Besluit Vpb
1942 ingevoerde regeling was te voorkomen dat de Duitse bezetter ‘infiltreerde’ in

46. De vennootschap is op grond van de in artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965 opgenomen vestigings-
plaatsfictie voor de heffing van dividendbelasting overigens wel in Nederland gevestigd. Over 
door een dergelijke vennootschap uitgekeerd dividend dient derhalve naar nationaal recht divi-
dendbelasting (als eindheffing) te worden ingehouden. 

47. Deze uitsluiting van de vestigingsplaatsfictie voor de toepassing van lid 4 en 5 is nieuw. Artikel 
7.5, lid 4 en 5, Wet IB 2001 verhindert de doorschuiving van de aanmerkelijkbelangclaim ex arti-
kel 4.41 Wet IB 2001 voor buitenlands belastingplichtigen bij een vervreemding van aandelen in 
het kader van een aandelenfusie of een juridische fusie of splitsing, indien de verkrijgende ven-
nootschap niet in Nederland is gevestigd. De verkregen aandelen in een niet in Nederland geves-
tigde vennootschap vallen immers niet onder de buitenlandse belastingplicht. De uitsluiting van 
de vestigingsplaatsfictie voor artikel 7.5, lid 4 en 5, Wet IB 2001 voorkomt dat het claimverlies dat 
die bepalingen trachten uit te sluiten, alsnog kan optreden ingeval de verkrijgende vennootschap 
slechts fictief in Nederland is gevestigd; niettegenstaande de vestigingsplaatsfictie zullen belas-
tingverdragen veelal aan de Nederlandse heffing in de weg staan. Zie Kamerstukken II 1998/99, 
26 727, nr. 3, blz. 278, waar overigens de huidige vestigingsplaatsfictie wordt verward met de 
oude oprichtingsrechtfictie.

48. Opvallend is dat de aanmerkelijkbelangregeling ziet op het houden van een kwalificerend belang 
in een vennootschap (zie artikel 4.6 en de uitdrukkelijke gelijkstellingen in artikel 4.5, lid 1, en 
4.5a, lid 1, letter b, Wet IB 2001), terwijl de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 
spreekt van een lichaam. In artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001 wordt daarentegen weer gesproken van 
verplaatsing van de werkelijke leiding van een vennootschap uit Nederland. De term ‘lichaam’ in 
artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 is waarschijnlijk afkomstig van de vestigingsplaatsfictie van artikel 
2, lid 4, Wet Vpb 1969, die immers in 1995 was overgenomen in artikel 49, lid 6, Wet IB 1964 
(oud). Het begrip ‘lichaam’ is ruimer dan het begrip ‘vennootschap’; zie de definitie in artikel 2, 
lid 1, letter b, AWR: ‘lichamen: verenigingen en andere rechtspersonen, maat- en vennootschap-
pen, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens’.
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het Nederlandse bedrijfsleven49, maar tegenwoordig lijkt het vooral om een antimis-
bruikmaatregel te gaan (zie hierna). Bij de bepaling of de vennootschap waarin de
buitenlandse rechtspersoon een aanmerkelijk belang houdt, in Nederland is geves-
tigd, kan worden aangenomen dat de fictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 van toe-
passing is50, zodat het oprichtingsrecht van de vennootschap een rol speelt. Op het
eerste gezicht lijkt dit geen probleem aangezien de regeling slechts geldt voor bui-
tenlands belastingplichtige rechtspersonen, maar het ligt genuanceerder. Bij de her-
ziening van het aanmerkelijkbelangregime is nagegaan of de verlaging van de aan-
merkelijkbelangbezitseis tot 5% niet tot een inperking van artikel 17, lid 3, Wet Vpb
zou moeten leiden in verband met het Nederlandse vestigingsklimaat. Van inperking
is onder meer afgezien, omdat dit onbedoelde mogelijkheden zou bieden om de be-
palingen inzake de buitenlandse belastingplicht voor het aanmerkelijk belang in de
inkomstenbelasting te ontgaan; een in het buitenland wonende natuurlijke persoon
zou zijn aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap in kun-
nen brengen in een buiten Nederland gevestigd lichaam (bijvoorbeeld een stichting)
waarvoor de aandelen geen ondernemingsvermogen vormen. Inperking van de reik-
wijdte van artikel 17, lid 3, Wet Vpb zou meebrengen dat Nederland geen greep heeft
op de waardeaangroei ontstaan na de inbreng, hetgeen met name bij vestiging van
het lichaam in een tax haven zou kunnen leiden tot belastingbesparing.51 Er is dus
wel degelijk verband met de buitenlandse belastingplicht voor het aanmerkelijk be-
lang in de inkomstenbelasting. Om de gesignaleerde ontgaansmogelijkheid te voor-
komen, zou de regeling in de vennootschapsbelasting synchroon moeten lopen met
die in de inkomstenbelasting. Dat was tot 2001 ook het geval. Artikel 17, lid 3, Wet
Vpb 1969 (oud) definieerde het binnenlandse inkomen namelijk als ‘het gezamenlij-

49. Zie Rouwers 1996, blz. 146, en de aldaar aangehaalde wetsgeschiedenis.
50. In artikel 17, lid 3, letter b, Wet Vpb 1969 wordt immers gesproken van een aanmerkelijk belang 

‘in een in Nederland gevestigde vennootschap’ zonder verwijzing naar de vestigingsplaatsfictie 
van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 (zie hierna), terwijl artikel 17 Wet Vpb 1969 in artikel 2, lid 4, 
Wet Vpb 1969 niet wordt uitgezonderd van de toepassing van de in dat artikel opgenomen vesti-
gingsplaatsfictie. Zie in die zin ook: Douma 2002, blz. 55-57; Bobeldijk & Hofman 2004, blz. 90 en 
93-94; De Vries & De Vries (Cursus Vpb), 3.0.7.A,c; en Bouwman & De Jong 2005, blz. 801. Anders: 
Fortuin & De Graaf 1995; en Van Weeghel 2005, blz. 164, voetnoot 7.

51. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, blz. 12; zie in dezelfde zin: Kamerstukken II 2004/05, 30 031, 
nr. 6, blz. 7. In een dergelijk geval zijn voordelen behaald met de vervreemding van de aandelen 
in de moedervennootschap niet belastbaar, omdat deze moeder niet in Nederland is gevestigd. De 
achterliggende natuurlijke persoon heeft wel indirect een aanmerkelijk belang in de Nederlandse 
vennootschap, maar dat leidt bij vervreemding van de aandelen in de moeder slechts tot aanmer-
kelijkbelangheffing indien de natuurlijke persoon tevens rechtstreeks aandelen in de dochter 
houdt; zie in die zin ook Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 62d, blz. 2-3. Door de bepaling in 
de vennootschapsbelasting wordt voorkomen dat de moeder de voordelen uit de dochterven-
nootschap zonder Nederlandse belastingheffing kan incasseren en daardoor uiteindelijk ook de 
aandeelhouder. In beide eerstgenoemde passages wordt tevens aangegeven dat men in reële ge-
vallen niet tegen artikel 17, lid 3, Wet Vpb 1969 aanloopt: heffing van vennootschapsbelasting 
over aanmerkelijkbelangvoordelen zal slechts zelden voorkomen, omdat een aanmerkelijk be-
lang vrijwel altijd tot het ondernemingsvermogen van de buitenlandse vennootschap wordt gere-
kend en dan ook vrijwel steeds de deelnemingsvrijstelling van toepassing is (zie artikel 18, lid 1, Wet 
Vpb 1969), of omdat Nederland geen heffingsrecht heeft doordat het buitenlandse lichaam in een 
verdragsstaat is gevestigd.
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ke bedrag van de winsten en zuivere inkomsten, als omschreven zijn in artikel 49,
eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964’, zodat zowel de vestigings-
plaatsfictie als de zetelverplaatsingheffing van artikel 49, lid 4, Wet IB 1964 door-
werkten naar de vennootschapsbelasting.52 Met ingang van 2001 wordt in artikel 17,
lid 3, letter b, Wet Vpb 1969 het belastingobject, voorzover hier van belang, evenwel
omschreven als: ‘het belastbare inkomen uit een aanmerkelijk belang in de zin van
hoofdstuk 4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 in een in Nederland gevestigde
vennootschap’. Ook voor de berekening van het voordeel wordt verwezen naar
hoofdstuk 4 Wet IB 2001: artikel 18, lid 2, Wet Vpb 1969. Nergens wordt naar hoofd-
stuk 7 Wet IB 2001 verwezen53, zodat voor de bepaling van de vestigingsplaats van
de vennootschap in plaats van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB
2001 het oprichtingsrechtcriterium van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 lijkt te gelden.
Dat brengt mee dat de bepaling van artikel 17, lid 3, letter b, Wet Vpb 1969 enerzijds
kan worden toegepast in gevallen waarin voor natuurlijke personen geen buiten-
landse belastingplicht zou hebben bestaan (naar Nederlands recht opgerichte ven-
nootschap die niet voldoet aan het vestigingsduurcriterium van artikel 7.5, lid 6, Wet
IB 2001), en anderzijds niet aan de orde komt in gevallen waarin voor natuurlijke
personen juist wél buitenlandse belastingplicht aanwezig zou zijn (vennootschap
die voldoet aan het vestigingsduurcriterium, maar niet naar Nederlands recht is op-
gericht).54 Nu voor de buitenlandse belastingplicht in het aanmerkelijkbelangregime
de nationaliteit van de vennootschap zonder betekenis is, zou de regeling in de ven-
nootschapsbelasting, gelet op het antimisbruikaspect, evenmin een dergelijk onder-
scheid behoren te maken. Artikel 17, lid 3, letter b, Wet Vpb 1969 zou (evenals artikel
4.35 Wet IB 2001; zie hierna) het vestigingsduurcriterium van artikel 7.5, lid 6, Wet
IB 2001 moeten bevatten dan wel naar laatstgenoemd artikel moeten verwijzen.

2.2.1.2 Vestigingsplaatsfictie verkrijgingsprijs en passantenregeling

Artikel 4.35 Wet IB 2001 bevat een vestigingsplaatsfictie voor afdeling 4.6, waarin de
vervreemdingsvoordelen worden behandeld. De vestigingsplaatsfictie is van belang
voor de passantenregeling van artikel 4.18 Wet IB 2001 en voor het bepalen van de
verkrijgingsprijs bij immigratie op de voet van artikel 4.25 Wet IB 2001. De fictie
houdt in dat een lichaam waarvan de oprichting heeft plaatsgevonden naar Neder-
lands recht, steeds geacht wordt in Nederland te zijn gevestigd.55

52. Zie De Vries & De Vries (Cursus Vpb), 3.0.7.A,c; en Bouwman & De Jong 2005, blz. 801.
53. In de memorie van toelichting bij de Invoeringswet IB 2001 (Kamerstukken II 1998/99, 26 728, 

nr. 3, blz. 56) wordt overigens ten onrechte ervan uitgegaan dat artikel 18, lid 2, Wet Vpb 1969 
verwijst naar afdeling 7.3 Wet IB 2001.

54. Overigens gelden de bepalingen van artikel 7.5, lid 4, 5 en 7, Wet IB evenmin voor de regeling in 
de vennootschapsbelasting, zodat de regeling in de vennootschapsbelasting kan worden ontgaan 
door middel van een aandelenfusie met een buitenlandse vennootschap of – in geval van een niet 
naar Nederlands recht opgerichte vennootschap – door verplaatsing van de werkelijke leiding uit 
Nederland. Zie ook Bobeldijk & Hofman 2004, blz. 93-94.

55. Met ingang van 8 oktober 2004 geldt de fictie ook voor Europese NV’s die bij hun oprichting wer-
den beheerst door Nederlands recht (artikel 4.35, tweede volzin, Wet IB 2001).
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Deze vestigingsplaatsfictie is ingevoerd bij de herziening van het aanmerkelijk-
belangregime per 1 januari 1997. De fictie was opgenomen in artikel 20c, lid 19, Wet
IB 1964 en gold voor het bepalen van de verkrijgingsprijs bij immigratie. Bij immigra-
tie werd ingevolge artikel 20c, lid 7, Wet IB 1964 de waarde van de aanmerkelijkbelan-
gaandelen in beginsel bepaald op de waarde in het economische verkeer op het tijd-
stip van immigratie (step-up). Dit houdt blijkens de wetsgeschiedenis verband met de
ter zake van emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder ingevoerde heffing over de
waardeaangroei van de aanmerkelijkbelangaandelen in de Nederlandse periode. In-
dien men als uitgangspunt neemt het belasten van de waardeaangroei ontstaan in de
Nederlandse periode van de aanmerkelijkbelanghouder, is de logische tegenhanger
van de emigratieheffing het verlenen van een step-up bij immigratie naar de waarde
van de aandelen op dat moment.56 De bedoeling van artikel 20c, lid 7, Wet IB 1964 was
dan ook om de waardeaangroei die in de buitenlandse periode is ontstaan, buiten de
Nederlandse aanmerkelijkbelangheffing te houden. Voor een aanmerkelijk belang in
een in Nederland gevestigde vennootschap werd geen step-up verleend, omdat de
aanmerkelijkbelanghouder dan reeds buitenlands belastingplichtig was. Volgens de
wetgever bestaat dan geen reden voor een step-up, aangezien Nederland reeds een
claim op de elders ontstane waardeaangroei had.57

De vestigingsplaatsficties waren in het oorspronkelijke wetsvoorstel nog identiek
en gingen beide uit van het oprichtingscriterium. Na de diverse, in paragraaf 2.2.1.1.
besproken wijzigingen van de vestigingsplaatsfictie voor de buitenlandse belasting-
plicht van artikel 49, lid 4, Wet IB 1964, was voor die laatste fictie echter niet meer
het oprichtingsrecht van belang, maar de vestigingsduur van de vennootschap in
Nederland. Hoewel met de vestigingsplaatsfictie van artikel 20c dus was bedoeld
aan te sluiten bij die van artikel 49 Wet IB 1964, was hiervan in de uiteindelijke wet-
tekst geen sprake. Dit kon bij de bepaling van de verkrijgingsprijs van aanmerkelijk-
belangaandelen bij immigratie in de eerste plaats leiden tot het verlenen van een
step-up in gevallen waarin de wetgever dit wilde voorkomen; namelijk indien de
vennootschap niet naar Nederlands recht was opgericht, maar de aanmerkelijk-
belanghouder wél buitenlands belastingplichtig was aangezien de vennootschap in
de tien jaar vóór immigratie langer dan vijf jaar in Nederland gevestigd was en dus
onder de vestigingsplaatsfictie van artikel 49, lid 4, Wet IB 1964 viel. In de tweede
plaats kon het uiteen lopen van de vestigingsplaatsficties leiden tot het weigeren van
een step-up in gevallen waarin die volgens de bedoeling van de wetgever zou moe-
ten worden toegekend; te weten indien de vennootschap naar Nederlands recht was
opgericht, maar de aanmerkelijkbelanghouder niet buitenlands belastingplichtig
was aangezien de vennootschap in het buitenland was gevestigd en niet onder de
vestigingsplaatsfictie van artikel 49, lid 4, Wet IB 1964 viel.

56. Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 50.
57. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 59 en 64-65.
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In de Wet IB 2001 is de fictie van artikel 20c, lid 19, Wet IB 1964 ondanks deze tekort-
koming inhoudelijk ongewijzigd overgenomen in artikel 4.35.58 De hiervóór ge-
noemde problemen bij de bepaling van de verkrijgingsprijs bij immigratie zijn nage-
noeg alle ondervangen door een regeling in het Uitv.besl. IB 2001. Zie hieromtrent
nader paragraaf 2.2.2.5.1.

Het toepassingsbereik van de fictie is onder de Wet IB 2001 evenwel uitgebreid. Gold
de fictie in de Wet IB 1964 uitsluitend voor de toepassing van artikel 20c en daarmee
feitelijk alleen voor de bepaling van de verkrijgingsprijs bij immigratie op de voet
van het zevende lid daarvan; onder de Wet IB 2001 is de fictie van toepassing voor de
gehele afdeling 4.6. Hierdoor is de vestigingsplaatsfictie ook van belang geworden
voor de passantenregeling van artikel 4.18 Wet IB 2001. De passantenregeling be-
werkstelligt dat de emigratieheffing van artikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB 2001 geen
toepassing vindt ten aanzien van de slechts tijdelijk in Nederland verblijvende aan-
merkelijkbelanghouder van een in het buitenland gevestigde vennootschap.59 Bij emi-
gratie behoeft dan dus niet te worden afgerekend, ofschoon de aanmerkelijkbelang-
claim slechts betrekking heeft op de Nederlandse periode. Bij de vestiging alhier zal
immers veelal op de voet van artikel 4.25, lid 1, Wet IB 2001 een step-up zijn ver-
leend, maar (onder meer) in beginsel niet als de vennootschap naar Nederlands
recht is opgericht (artikel 4.25, lid 3, jo. 4.35 Wet IB 2001). In de Wet IB 1964 gold de
vestigingsplaatsfictie niet voor de passantenregeling, zodat ook de houder van een
aanmerkelijk belang in een in het buitenland gevestigde, doch naar Nederlands recht
opgerichte vennootschap aanspraak kon maken op de regeling. Ten aanzien van deze
belastingplichtige bleef, als gevolg van het in beginsel niet verlenen van de step-up
bij immigratie, een veel grotere waardeaangroei buiten aanmerking. Dat was terecht
indien Nederland geen claim op deze in de buitenlandse periode opgebouwde winst
had omdat de passant vóór diens komst naar Nederland niet buitenlands belasting-
plichtig was.60

Hoewel in de wetsgeschiedenis niet is toegelicht waarom de passantenregeling
niet van toepassing is ingeval de vennootschap feitelijk in Nederland is gevestigd,
is aannemelijk dat dit verband houdt met het feit dat de aandeelhouder dan al bui-
tenlands belastingplichtig was op grond van artikel 49, lid 1, letter b, Wet IB 1964
(artikel 7.5, lid 1, Wet IB 2001) en Nederland dus al een heffingsrecht toekwam met

58. De CDA-fractie heeft bij de belastingherziening 2001 wel de suggestie gedaan om de onbedoelde 
effecten van de fictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 teniet te doen door een herformulering daarvan 
in de zin van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001: Kamerstukken II 1999/2000, 26 727, nr. 6, blz. 147-
148. De staatssecretaris meende echter te kunnen volstaan met een oplossing in een algemene 
maatregel van bestuur (het Uitv.besl. IB 2001): Kamerstukken II 1999/2000, 26 727, nr. 7, blz. 514.

59. Zie paragraaf 2.2.2.6 voor een bespreking van de passantenregeling.
60. Overigens wordt onder de Wet IB 2001 in dergelijke gevallen als gevolg van de regeling in artikel 

16, Uitv.besl. IB 2001 niet meer ten onrechte een step-up geweigerd; zie paragraaf 2.2.2.5.1,a.
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betrekking tot de aanmerkelijkbelangwinst.61 De beperking van de faciliteit tot een
aanmerkelijk belang in een niet feitelijk in Nederland gevestigde vennootschap vol-
doet echter niet volledig aan die gedachte. Als gevolg van de vestigingsplaatsfictie
van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 is het immers mogelijk dat de houder van een aan-
merkelijk belang in een niet meer feitelijk in Nederland gevestigde vennootschap
toch buitenlands belastingplichtig is. Toepassing van de passantenregeling kan dan
aan de orde komen ondanks de aanwezigheid van een Nederlandse aanmerkelijk-
belangclaim voorafgaand aan de immigratie van de aanmerkelijkbelanghouder. Ken-
nelijk heeft men dit bij de invoering van de Wet IB 2001 (op dezelfde wijze als voor
de bepaling van de verkrijgingsprijs bij immigratie) trachten op te lossen door de
vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 ook voor de passantenregeling te
doen gelden. In de wetsgeschiedenis van de Wet IB 2001 is evenwel niet ingegaan op
deze wijziging. Het is zelfs de vraag of de wetgever zich ervan bewust is geweest dat
de vestigingsplaatsfictie door de toevoeging in artikel 4.35 Wet IB 2001 van de woor-
den ‘voor de toepassing van deze afdeling’ voortaan ook zou doorwerken in de pas-
santenregeling. Ten aanzien van de vestigingsplaatsfictie wordt in de memorie van
toelichting namelijk opgemerkt dat deze is ontleend aan artikel 20c, lid 19, Wet IB
1964, dat een inhoudelijke wijziging niet is beoogd en dat zij met name betekenis
heeft voor de bepaling van de verkrijgingsprijs bij immigratie.62 Voorts wordt in het
verslag wel een vraag gesteld over de ongelukkige werking van de vestigingsplaats-
fictie in verband met de step-upregeling63, maar geen aandacht besteed aan de ge-
volgen van de vestigingsplaatsfictie voor de passantenregeling. Indien inderdaad be-
doeld is de passantenregeling alleen van toepassing te doen zijn als de aanmerkelijk-
belanghouder niet reeds buitenlands belastingplichtig was, dan heeft het met ingang
van 2001 loslaten van de vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 op de
passantenregeling bepaald geen verbetering gebracht. Bestond voorheen slechts de
mogelijkheid dat aanmerkelijkbelanghouders van feitelijk in het buitenland, maar
op grond van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 fictief in Nederland gevestigde vennoot-
schappen onbedoeld het voordeel van de passantenregeling in de schoot werd ge-
worpen, nu wordt mogelijkerwijs aanmerkelijkbelanghouders die hier te lande niet
belastingplichtig waren, de faciliteit door de toepassing van een onjuist criterium
ten onrechte onthouden.64 De uitbreiding van de werking van de vestigingsplaats-
fictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 tot de passantenregeling is derhalve een bijzonder
ongelukkige greep geweest van de wetgever; de regeling had eenvoudig sluitend
kunnen worden gemaakt door in afdeling 4.6 een vestigingsplaatsfictie op te nemen

61. Ik wijs hierbij ook op de doelstelling van de passantenregeling om de tijdelijke vestiging van aan-
merkelijkbelanghouders in Nederland niet te belemmeren; indien de aanmerkelijkbelanghouder 
reeds vóór zijn komst naar Nederland buitenlands belastingplichtig was, zal hij door de emigra-
tieheffing met haar conserverende aanslag in ieder geval in mindere mate worden belemmerd om 
naar Nederland te komen dan personen die nog geen enkele aanmerkelijkbelang-band met 
Nederland hadden.

62. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, blz. 217.
63. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 6, blz. 147-148.
64. Deze categorie passerende aanmerkelijkbelanghouders zal bij de rechter wellicht met een beroep 

op artikel 26 IVBPR/14 EVRM kunnen bewerkstelligen dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 
4.35 Wet IB 2001 buiten toepassing blijft; zie Peters 2002, paragraaf 4.6.1.2.
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gelijkluidend aan die van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001. Anders dan voor de regeling
van de verkrijgingsprijs bij immigratie, is bij de invoering van de Wet IB 2001 voor de
passantenregeling geen nadere regeling in de wet of in de uitvoeringsbepalingen
getroffen om de effecten van de discongruentie tussen beide vestigingsplaatsficties
teniet te doen.65 

2.2.2 Wettelijke regeling migraties

In deze paragraaf komen de regelingen bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghou-
der en de vennootschap aan de orde, gevolgd door de buitenlandse belastingplicht
na emigratie en/of zetelverplaatsing, de regeling bij immigratie en remigratie en ten
slotte de passantenregeling. Een en ander wordt voorafgegaan door een algemene
beschouwing over heffingen die landen plegen toe te passen indien belastingplichti-
gen uit hun belastingjurisdictie verdwijnen.

2.2.2.1 Emigratieheffingen in het algemeen 

De meeste landen, waaronder Nederland, betrekken inwoners in de heffing van in-
komstenbelasting voor hun wereldinkomen (onbeperkte belastingplicht) en niet-in-
woners enkel voor hun inkomen uit binnenlandse bronnen (beperkte belasting-
plicht). Een dergelijke inrichting van het inkomstenbelastingsysteem is aanvaard-
baar onder het internationale recht.66 Indien inwoners worden belast naar hun we-
reldinkomen, heeft emigratie van een belastingplichtige in de eerste plaats als
mogelijk gevolg dat latente belastingclaims verdampen.67 Bij een vermogenswinst-
belasting als geldt voor het aanmerkelijk belang, ontstaat de latente claim doordat

65. Voorts lijkt de vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 ook van toepassing op artikel 
4.27, lid 2, Wet IB 2001. Artikel 4.27 Wet IB 2001 regelt de ophoging van de verkrijgingsprijs van 
aanmerkelijkbelangaandelen, ingeval een forfaitair voordeel van een buitenlandse beleggings-
vennootschap in aanmerking is genomen op de voet van artikel 4.13, lid 1, letter a, Wet IB 2001. 
Het tweede lid bepaalt dat ook een ophoging wordt verkregen als de zogenoemde doorkijkrege-
ling van artikel 4.14, lid 9, Wet IB 2001 is toegepast. Het betreft de situatie dat de aandelen in de 
buitenlandse beleggingsvennootschap via een in Nederland gevestigde vennootschap worden ge-
houden. Opvallend is nu dat de vestigingsplaatsfictie slechts geldt voor het in afdeling 4.6 (‘ver-
vreemdingsvoordelen’) geplaatste artikel 4.27, en dus niet voor de in afdeling 4.5 (‘reguliere 
voordelen’) opgenomen regeling van het forfaitaire voordeel. De toepassing van de vestigings-
plaatsfictie op artikel 4.27, lid 2, ligt daarom bepaald niet voor de hand, omdat deze regeling dient 
aan te sluiten bij die van artikel 4.14, lid 9. Dit laatste is ook uitdrukkelijk zo bedoeld; zie Kamer-
stukken II 1999/2000, 26 727, nr. 18, blz. 41, terwijl nergens wordt ingegaan op de toepasselijk-
heid van de vestigingsplaatsfictie op artikel 4.27, lid 2, Wet IB 2001. Mijns inziens valt dan ook 
aan te nemen dat in artikel 4.27, lid 2, met ‘de in Nederland gevestigde vennootschap’ en ‘de niet 
in Nederland gevestigde vennootschap’ (cursiveringen FP) wordt verwezen naar de vennoot-
schappen genoemd in artikel 4.14, lid 9, waarvoor alleen de feitelijke vestigingsplaats van belang 
is. De regeling blijft hier verder onbesproken.

66. Zie paragraaf 2.3.3.1 inzake de internationaal aanvaarde aanknopingspunten voor de belasting-
heffing.

67. Zie voor een uitgebreid overzicht van de gevolgen van emigratie voor de vertrekstaat onder di-
verse inkomstenbelastingstelsels: Betten 1998, blz. 1-10.
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niet wordt geheven op het moment van de vermogensaanwas, maar – vanwege de
toepassing van het liquiditeitsbeginsel – eerst op het moment van realisatie daarvan.
De latente claim betreft het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en
de historische kostprijs. De belastingclaim dreigt te verdampen indien na emigratie
geen buitenlandse belastingplicht ontstaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor de in een
aanmerkelijk belang in een niet in Nederland gevestigde vennootschap aanwezige
meerwaarde. Bij een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennoot-
schap wordt de binnenlandse belastingplicht getransformeerd in buitenlandse be-
lastingplicht. De aanmerkelijkbelangclaim blijft dan naar Nederlands nationaal recht
behouden, maar deze kan niettemin door de toepassing van belastingverdragen ver-
loren gaan. Daarnaast brengt een verplaatsing van de bron (de vennootschap) door
een niet-inwoner verdamping van de claim op grond van de buitenlandse belasting-
plicht mee. In de tweede plaats zal de vertrekstaat ook de mogelijkheid tot belasting-
heffing missen over door de belastingplichtige in de toekomst te verwerven inkom-
sten. Bij het aanmerkelijk belang gaat het daarbij om de waardestijging die de aande-
len zullen ondergaan na emigratie van de belastingplichtige. Zelfs bij het in stand
blijven van de band met Nederland vanwege een (fictieve) Nederlandse vestigings-
plaats van de vennootschap, zullen toekomstige vervreemdingsvoordelen mogelij-
kerwijs als gevolg van het toepasselijke belastingverdrag niet in de Nederlandse be-
lastingheffing kunnen worden betrokken.

Om het hoofd te bieden aan het verlies aan belastinginkomsten als gevolg van emi-
gratie – en vaak ook om fiscaal geïndiceerde emigratie (belastingvlucht) tegen te
gaan68 – hebben de meeste landen een of meerdere vormen van emigratieheffingen
ingevoerd. Betten69 onderscheidt de volgende categorieën van emigratieheffingen:
– algemene en beperkte exitheffingen;
– onbeperkte en beperkte verlengde belastingplicht (trailing tax);
– het terugnemen van belastingverminderingen (claw back of recapture).

Bij een algemene exitheffing dient de emigrant af te rekenen over alle nog niet gere-
aliseerde vermogenswinsten. De latente meerwaarde van het gehele vermogen van
de emigrant wordt in de heffing betrokken. Een dergelijke exitheffing past bij een in-
komstenbelastingsysteem dat vermogenswinsten op alle vermogensbestanddelen
belast.

Beperkte eindheffingen worden slechts toegepast op bepaalde bronnen van inko-
men. Zij worden toegepast door landen die slechts winsten behaald bij de vervreem-
ding van bepaalde vermogensbestanddelen belasten. Een dergelijke heffing zal wor-
den ingevoerd indien deze vermogenswinsten naar nationaal recht na emigratie niet
meer kunnen worden belast of indien belastingverdragen hieraan in de weg staan.
De Nederlandse emigratieheffing van artikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB 2001 is aan te
merken als een beperkte exitheffing. De heffing wordt bij elke emigratie toegepast,
ongeacht of heffing bij latere realisatie van de vervreemdingsvoordelen mogelijk

68. De emigratieheffingen worden in het algemeen echter toegepast ongeacht het motief dat aan de 
emigratie ten grondslag ligt.

69. Betten 1998, blz. 11 e.v.
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is.70 De zetelverplaatsingheffing van artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001 valt eveneens on-
der de categorie beperkte eindheffingen. Bijzonder aan deze eindheffing is dat zij
wordt geheven van buitenlands belastingplichtigen, derhalve van niet-inwoners.
Verplaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap door een buitenlands
belastingplichtige aanmerkelijkbelanghouder wordt beschouwd als een vervreem-
ding en leidt dus tot afrekening over de latente meerwaarde. Beide Nederlandse
exitheffingen worden toegepast in de vorm van een conserverende aanslag, zodat in-
vordering van de verschuldigde belasting pas plaatsvindt bij daadwerkelijke realisa-
tie. Zij zien uitsluitend op het behoud van de in de ‘Nederlandse’ periode opgebouw-
de belastingclaim.

De verlengde belastingplicht leidt, anders dan de eindheffingen, niet tot heffing op
het emigratiemoment over niet-gerealiseerde inkomensbestanddelen, maar tot hef-
fing over daadwerkelijk behaalde voordelen in een al dan niet beperkte periode na
emigratie. De emigrant blijft belastingplichtig in zijn oorspronkelijke woonstaat. Bij
de onbeperkte verlengde belastingplicht wordt de emigratie als het ware genegeerd
en wordt de emigrant evenals voorheen belast naar zijn wereldinkomen. De Neder-
landse ficties van artikel 2.2, lid 1, Wet IB 2001 (de emigrant die binnen een jaar weer
in Nederland gaat wonen zonder intussen in een andere mogendheid te hebben ge-
woond, wordt ook tijdens zijn afwezigheid geacht in Nederland te hebben gewoond)
en lid 2 (diplomaten en consulaire vertegenwoordigers worden steeds geacht in
Nederland te wonen) kunnen worden beschouwd als een vorm van onbeperkte ver-
lengde belastingplicht.

Bij de beperkte verlengde belastingplicht is de belastingplicht beperkt tot bepaal-
de inkomensbronnen, die veelal zijn gelegen in de vertrekstaat. De emigrant wordt
evenwel anders behandeld dan andere belastingplichtige niet-inwoners. Het hef-
fingsobject is vaak ruimer dan bij de gewone buitenlandse belastingplicht en soms
gelden ook hogere tarieven of anderszins belastender bepalingen.71 Nederland kent
op grond van zijn nationale recht geen beperkte verlengde belastingplicht. Het aan-
merkelijkbelangvoorbehoud in belastingverdragen leidt evenwel tot een vergelijk-
baar resultaat, indien het de Nederlandse heffingsbevoegdheid op grond van de be-
palingen van de buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijk belang beperkt tot
voormalige inwoners van Nederland. Nederland streeft onder de belastingverdragen
ook alleen ten aanzien van voormalige inwoners heffingsrecht over aanmerkelijk-
belangvervreemdingsvoordelen na.72 De buitenlandse belastingplicht op grond van
de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 kan wellicht als een vorm
van afgeleide beperkte verlengde belastingplicht worden gezien. Deze belasting-
plicht geldt weliswaar ook voor niet voorheen uit Nederland geëmigreerde niet-in-
woners, maar ten aanzien van de vennootschap is vereist dat deze in de afgelopen
tien jaar ten minste vijf jaar haar vestigingsplaats in Nederland had.

70. Oostenrijk beperkt daarentegen de toepassing van zijn aanmerkelijkbelang-emigratieheffing tot 
gevallen waarin zijn heffingsrecht als gevolg van emigratie verloren gaat. Zie paragraaf 8.2.6.

71. Zie Betten 1998, blz. 29-30 en 66.
72. Zie paragraaf 2.3.3.3.
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De zogenoemde claw back van belastingverminderingen voorziet in het bij emigratie
terugdraaien van een eerder verleende belastingvermindering of verleend uitstel
van belastingheffing. Het gaat daarbij met name om het niet belasten of in aftrek toe-
laten van pensioen- en lijfrentepremies die later tot het genieten van belastbare in-
komsten zouden moeten leiden (zie artikel 3.83 en 3.136 Wet IB 2001). Als gevolg
van de emigratie van de belastingplichtige en de toewijzingsbepalingen in belasting-
verdragen loopt de vertrekstaat het gevaar de toekomstige daadwerkelijke uitkerin-
gen niet te kunnen belasten. Daarom wordt bij emigratie de verleende aftrek (of de
waarde van de gehele aanspraak; zie artikel 3.83 en 3.136 Wet IB 2001) tot het inko-
men gerekend en belast in de vorm van een conserverende aanslag (met de moge-
lijkheid van betalingsuitstel; zie artikel 25, lid 5, Inv.wet 1990).

De toepassing van de hierboven besproken emigratieheffingen kan tot internationa-
le dubbele belasting leiden. Zo zal de toepassing van een exitheffing of een terug-
neming van belastingverminderingen, ingeval de immigratiestaat geen step-up ver-
leent noch een credit voor door de emigratiestaat geheven belasting, bij latere ont-
vangst van de inkomsten of realisatie van de vermogenswinst leiden tot dubbele be-
lasting over het in de emigratiestaat aangegroeide deel daarvan. Indien de emigratie-
staat in plaats van een exitheffing een verlengde belastingplicht toepast, zal de dub-
bele belasting daarenboven ook het deel van het inkomen of de vermogenswinst
omvatten dat na emigratie is gerijpt. Betten73 noemt een drietal unilaterale oplossin-
gen voor de mogelijke dubbele belasting74:
– de immigratiestaat stelt voor zijn belastingheffing de waarde van het desbetref-

fende vermogensbestanddeel van de immigrant op de waarde die de emigratie-
staat voor zijn emigratieheffing in aanmerking heeft genomen (step-up);

– de immigratiestaat verleent een vermindering op de aldaar verschuldigde belas-
ting voor de door de emigratiestaat op hetzelfde voordeel toegepaste emigratie-
heffing (tax credit)75;

– de emigratiestaat verleent een vermindering van zijn emigratieheffing voor de
latere door de immigratiestaat over hetzelfde voordeel geheven belasting (reverse
credit). 

73. Betten 1998, blz. 53-54.
74. Dergelijke maatregelen kunnen ook bij belastingverdrag worden overeengekomen. De eerste mo-

gelijkheid komt voor in een aantal Duitse belastingverdragen; zie nader paragraaf 8.3.2. De twee-
de mogelijkheid komt voor in Nederlandse belastingverdragen met een aanmerkelijkbelangvoor-
behoud ‘nieuwe stijl’. De tweede mogelijkheid wordt overigens ook in bijna alle andere belasting-
verdragen met een aanmerkelijkbelangvoorbehoud gehanteerd, maar ziet dan op de Nederlandse 
heffing ingevolge de buitenlandse belastingplicht; in een aantal verdragen geldt evenwel een 
bronstaatcredit (derde mogelijkheid); zie nader paragraaf 3.2.1.2, onder ‘Bronstaatcredit’.

75. Als redenen waarom een dergelijke maatregel voor exitheffingen nauwelijks lijkt voor te komen 
noemt De Broe 2002, blz. 60: exitheffingen worden niet als ‘echte’ inkomstenbelastingen gezien, 
omdat zij worden toegepast op ongerealiseerde waardeaangroei; de buitenlandse waardeaan-
groei wordt in de immigratiestaat niet tot het belastbare inkomen gerekend; een tax credit wordt 
alleen verleend aan inwoners en exitheffingen worden geheven voordat de immigrant inwoner 
van de immigratiestaat is; exitheffingen worden op een tijdstip geheven dat (ver) vóór het tijdstip 
ligt waarop de immigratiestaat de gerealiseerde vermogenswinst belast, terwijl veelal vereist is 
dat de buitenlandse belasting is verschuldigd in het jaar waarin de immigratiestaat heft.
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Voor wat betreft het aanmerkelijk belang voorkomt Nederland als immigratiestaat
internationale dubbele belasting door een step-up te verlenen. Afgezien van enkele
uitzonderingen wordt de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang op de waarde
in het economische verkeer op het immigratietijdstip gesteld.76 Hierbij is irrele-
vant77 of de emigratiestaat een emigratieheffing heeft toegepast (het is derhalve
mogelijk dat de vóór immigratie aangegroeide meerwaarde in het geheel niet wordt
belast) en er wordt ook niet aangesloten bij de door de emigratiestaat in aanmerking
genomen waarde. Als emigratiestaat past Nederland een reverse credit toe. Voor zo-
ver de buitenlandse belasting betrekking heeft op het in de emigratieheffing betrok-
ken voordeel, wordt deze op de in Nederland verschuldigde belasting in mindering
gebracht tot maximaal het bedrag van de conserverende aanslag (ordinary credit.)78

2.2.2.2 Emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder 

a. Achtergrond
De heffing bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder79 is met ingang van 1997
bij de herziening van het aanmerkelijkbelangregime ingevoerd. In de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel is in de eerste plaats aangegeven dat hiermee is be-
oogd een einde te maken aan fiscaal geïndiceerde emigraties waarbij men door (tij-
delijk) te emigreren de aanmerkelijkbelangheffing ontgaat.80 Inderdaad was het on-
der de oude regeling tamelijk eenvoudig om de aanmerkelijkbelangclaim af te schud-
den. Ook ingeval na emigratie buitenlandse belastingplicht ontstond ter zake van aan-
merkelijkbelangwinst, kon Nederland door de werking van belastingverdragen veelal
niet of slechts gedurende een bepaalde periode daadwerkelijk heffen.

Anderzijds is de emigratieheffing in de memorie van toelichting ook vergeleken
met de eindafrekening in de winstsfeer van artikel 16 Wet IB 1964.81 Opgemerkt
werd dat het bij beide heffingen de bedoeling is de waardeaangroei te belasten die is
ontstaan in de periode waarin de belastingplichtige een fiscale binding had met
Nederland, en voorts:

‘De aanmerkelijk-belangheffing wordt beperkt tot de waarde-aangroei die
kan worden toegerekend aan de periode dat er een fiscale binding van de
aanmerkelijk-belanghouder met Nederland bestaat. De waarde-aangroei in
de periode dat er geen relatie met Nederland bestaat, dus in het algemeen
de periode vóór immigratie en na emigratie, blijft buiten de heffing. Om dat

76. Zie over de regeling van de verkrijgingsprijs bij immigratie paragraaf 2.2.2.5.1.
77. Een uitzondering geldt op grond van artikel 16, lid 2, Uitv.besl. IB 2001 voor de immigrerende 

aanmerkelijkbelanghouder van een in Nederland gevestigde vennootschap die vóór immigratie 
buitenlands belastingplichtig was; zie paragraaf 2.2.2.5.1.

78. Zie nader paragraaf 2.2.2.2,b.
79. In het vervolg wordt deze heffing aangeduid als ‘de emigratieheffing’; de heffing bij verplaatsing 

van de werkelijke leiding van de vennootschap wordt veelal aangeduid als ‘de zetelverplaatsing-
heffing’ en beide heffingen tezamen als ‘de exitheffingen’.

80. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 18.
81. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 18-19. Deze vergelijking ligt ook voor de hand gezien 

de nadruk die bij de herziening van het aanmerkelijkbelangregime is gelegd op de gelijkenis van de 
aanmerkelijkbelanghouder met een ondernemer.
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te bereiken wordt bij immigratie wat betreft de verkrijgingsprijs een zoge-
noemde step-up verleend zodat geen heffing plaatsvindt over de waarde-
aangroei in de periode voor immigratie. Ook de waarde-aangroei in de pe-
riode na emigratie blijft in beginsel buiten de Nederlandse heffing.’82

Vervolgens werd aangegeven dat dit uitgangspunt alleen geldt bij een aanmerkelijk
belang in een in het buitenland gevestigd lichaam. Bij een in Nederland gevestigd li-
chaam bestaat altijd een band met Nederland, ook vóór immigratie en na emigratie.
Daarom blijven de in de buitenlandse periode genoten voordelen gewoon belast
door het niet-toekennen van een step-up bij immigratie respectievelijk het toepas-
sen van de buitenlandse belastingplicht na emigratie.

Het toepassen van de emigratieheffing in gevallen waarin de fiscale binding met
Nederland blijft bestaan doordat de aanmerkelijkbelanghouder buitenlands belas-
tingplichtig wordt vanwege de (fictieve) vestigingsplaats van de vennootschap in
Nederland83, lijkt inconsequent. Bedacht moet evenwel worden dat de emigratiehef-
fing juist in het leven is geroepen vanwege de geringe effectiviteit van de buitenland-
se belastingplicht onder belastingverdragen, met name ingeval de vennootschap
eveneens naar het buitenland wordt verplaatst (zie daarover hoofdstuk 3 en 4). De
inconsequentie is naar mijn mening vooral gelegen in het vasthouden aan de buiten-
landse belastingplicht op grond van de vestigingsplaatsfictie na emigratie van de
aanmerkelijkbelanghouder. De vestigingsplaatsfictie en de emigratieheffing zijn bei-
de gericht op het behoud van de claim op de waardestijging van het aanmerkelijk be-
lang die is ontstaan in de periode dat de aanmerkelijkbelanghouder in Nederland
woonde, maar afrekening bij de grens over deze waardeaangroei is het meest zuiver.
Heffing ingevolge de buitenlandse belastingplicht op grond van de vestigingsplaats-
fictie na toepassing van de emigratieheffing brengt mee dat uitsluitend waarde-
ontwikkelingen in de heffing worden betrokken die zich hebben voorgedaan buiten
de Nederlandse periode van de aanmerkelijkbelanghouder en de vennootschap; zie
nader paragraaf 2.3.3.2 (zie voorts paragraaf 2.3.3.4, waarin de buitenlandse belas-
tingplicht als zodanig ter discussie wordt gesteld).

De emigratieheffing is, gezien deze achtergrond, gericht op zowel het tegengaan van
belastingontwijking als op het behoud van de in Nederland aangegroeide aanmerke-
lijkbelangclaim, welke doelstellingen ook in elkaars verlengde liggen. Aangezien de
emigratieheffing in alle gevallen wordt toegepast, ongeacht het aan de emigratie ten
grondslag liggende motief, en bij immigratie een step-up wordt verleend, lijkt het
idee van heffing over de tijdens de Nederlandse periode van de aanmerkelijkbelang-
houder ontstane waardeaangroei te overheersen. Aan de andere kant bevat de rege-
ling enkele elementen die meer recht doen aan de anti-ontgaansgedachte (zie hierna
bij de bespreking van de kwijtscheldingsmogelijkheden). Bij de aanpassing van de
regeling van de emigratieheffing naar aanleiding van het arrest van het HvJ EG in de

82. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 18-19.
83. De emigratieheffing wordt ook toegepast indien wordt gekozen voor behandeling als binnen-

lands belastingplichtige; zie artikel 2.5, lid 2, Wet IB 2001.
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zaak De Lasteyrie du Saillant84 is de emigratieheffing door de staatssecretaris uit-
sluitend geplaatst in het kader van het behoud van de claim op de tijdens het verblijf
van de aanmerkelijkbelanghouder in Nederland opgebouwde meerwaarde in het
aanmerkelijk belang en is afstand genomen van de anti- ontgaansgedachte (zie hier-
na bij de bespreking van de naar aanleiding van De Lasteyrie genomen maatregelen;
zie voorts paragraaf 7.1.3.2,c inzake het EG-recht).

b. De emigratieheffing 
De emigratieheffing is neergelegd in artikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB 2001 en is in-
houdelijk ongewijzigd ten opzichte van de regeling in artikel 20a, lid 6, letter i, Wet
IB 1964. Het anders dan door overlijden ophouden binnenlands belastingplichtige te
zijn wordt aangemerkt als een fictieve vervreemding van het gehele aanmerkelijk
belang. Onder het ophouden binnenlands belastingplichtige te zijn wordt tevens
begrepen de situatie waarin de belastingplichtige voor de toepassing van de Belas-
tingregeling voor het Koninkrijk (BRK) of een belastingverdrag geacht wordt geen in-
woner van Nederland meer te zijn. Zo wordt claimverlies voorkomen in gevallen
waarin de belastingplichtige naar artikel 4 AWR beoordeeld zijn woonplaats in Ne-
derland behoudt en derhalve binnenlands belastingplichtig blijft, maar een andere
staat de belastingplichtige ook als inwoner aanmerkt en de tiebreakbepaling in het
desbetreffende belastingverdrag Nederland niet als verdragswoonstaat aanwijst.85

De emigratieheffing wordt in beginsel toegepast ongeacht de vestigingsplaats van de
vennootschap waarin het aanmerkelijk belang wordt gehouden. Bij een aanmerkelijk
belang in een niet in Nederland gevestigde vennootschap vindt de emigratieheffing
op grond van de passantenregeling van artikel 4.18 Wet IB 2001 echter slechts plaats
indien de aanmerkelijkbelanghouder ten minste acht jaar of gedurende de laatste 25
jaar meer dan tien jaar inwoner van Nederland was.86 Voor deze regeling wordt een
naar Nederlands recht opgerichte vennootschap ingevolge de vestigingsplaatsfictie
van artikel 4.35 Wet IB 2001 steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd.

Het gevolg van emigratie in de hiervóór bedoelde zin is dat afgerekend moet wor-
den naar het in box 2 geldende tarief van 25% over het vervreemdingsvoordeel. Dit
voordeel wordt gesteld op het verschil tussen de waarde in het economische verkeer
van het aanmerkelijkbelangpakket en de verkrijgingsprijs (artikel 4.19 jo. 4.22 Wet IB
2001). Tot de heffingsgrondslag behoren ook winstbewijzen, genotsrechten en koop-
opties op aandelen en winstbewijzen, alsmede de overige aandelen en winstbewij-
zen van de aanmerkelijkbelanghouder in de vennootschap.87 De vervreemdings-

84. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).
85. Deze bepaling zal in het algemeen niet zien op gevallen waarop men na emigratie ingevolge de 

woonplaatsficties van artikel 2.2, lid 2 en 3, Wet IB 2001 binnenlands belastingplichtig blijft. De 
hieronder vallende groep belastingplichtigen komt namelijk nagenoeg overeen met de groep diplo-
matieke en consulaire ambtenaren waarvoor in artikel 27 OESO-modelverdrag een speciale rege-
ling is getroffen op grond waarvan een dubbele woonplaats ex artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag 
veelal niet zal ontstaan, en waarvoor ook nog eens de clausule van de tweede volzin van artikel 4, 
lid 1, OESO-modelverdrag is opgenomen. Zie ook artikel 28, lid 2, NSV, dat expliciet bepaalt dat deze 
ambtenaren inwoners van de zendstaat blijven.

86. De passantenregeling wordt besproken in paragraaf 2.2.2.6.
87. Zie artikel 4.3, 4.4 en 4.9 Wet IB 2001.
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winst geldt als genoten op het tijdstip dat onmiddellijk aan het einde van de bin-
nenlandse belastingplicht voorafgaat (artikel 4.46, lid 2, Wet IB 2001).

De over het fictieve vervreemdingsvoordeel verschuldigde belasting wordt begre-
pen in een conserverende aanslag: zie artikel 2.8, lid 2, 2.9 en 9.1, lid 2, Wet IB 2001.88

De conserverende aanslag is een afzonderlijke, op zichzelf staande aanslag; zie ook
artikel 2, lid 3, letter e, jo. lid 5, AWR. Onder de Wet IB 1964 was de bij emigratie ver-
schuldigde belasting nog begrepen in een ‘gewone’ aanslag en werd uitstel van beta-
ling verleend voor dat gedeelte (het ‘conserverende gedeelte’) van de aanslag. 

Uitstel van betaling 
Reeds sinds de invoering van de emigratieheffing met ingang van 1997 is het moge-
lijk uitstel van betaling voor de verschuldigde belasting te verkrijgen tot – in beginsel
– de daadwerkelijke vervreemding van de aandelen. Het oorspronkelijke wetsvoor-
stel voorzag overigens slechts in een regeling op grond waarvan de emigratieheffing
in tien jaar kon worden betaald. Hiertegen bestond evenwel het bezwaar dat bij emi-
gratie geen realisatie van aanmerkelijkbelangwinst plaatsvindt, zodat ook de beta-
ling van de emigratieheffing in termijnen problematisch kan zijn. De uiteindelijk tot
stand gekomen uitstelregeling heeft dit bezwaar ondervangen. De mogelijkheid van
betalingsuitstel is neergelegd in artikel 25, lid 8, Inv.wet 1990 en uitgewerkt in arti-
kel 2 Uitv.reg. Inv.wet 1990.89

De hoofdregel is sinds de invoering in de Wet IB 1964 hetzelfde gebleven: ingevolge
artikel 25, lid 8, Inv.wet 1990 jo. 2, lid 1, eerste volzin, Uitv.reg. Inv.wet 1990 wordt de
emigrant op diens schriftelijk verzoek – mits voldoende zekerheid wordt gesteld90

en wordt ingestemd met de door de ontvanger te stellen voorwaarden – uitstel van
betaling verleend voor de duur van tien jaar. Naar aanleiding van het arrest De

88. Het te conserveren inkomen ex artikel 2.8, lid 2, Wet IB 2001 bevat uitsluitend positieve inko-
mensbestanddelen; indien bij emigratie sprake is van een aanmerkelijkbelangverlies, wordt dit 
verrekend op de voet van artikel 4.49 e.v. jo. 4.24, lid 5, Wet IB 2001.

89. Er wordt geen heffings- en invorderingsrente berekend ter zake van de conserverende aanslag; 
zie artikel 30f, lid 1, tweede volzin, AWR respectievelijk 28, lid 2, Inv.wet 1990. Voor wat betreft 
de heffingsrente is zulks pas – maar wel met terugwerkende kracht voor alle conserverende be-
lastingaanslagen ter zake waarvan zich op 1 januari 2006 nog geen handeling heeft voorgedaan 
op grond waarvan het uitstel van betaling is beëindigd – bewerkstelligd bij artikel XVI, letter B, 
jo. XXXI van de Wet van 15 december 2005, houdende wijziging van enkele belastingwetten 
(Belastingplan 2006), Stb. 2005, 683. Invorderingsrente wordt in rekening gebracht vanaf 1 sep-
tember van het jaar waarin zich een handeling voordoet op grond waarvan het verleende uitstel 
van betaling wordt beëindigd, tot het moment waarop de de aanslag is betaald. 

90. De staatssecretaris heeft in het nader rapport bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet we-
derzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en schuldvorderingen opgemerkt dat 
dit niet slechts kan door het geven van een bankgarantie of het vestigen van hypotheek, maar dat 
bij emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder eenvoudig zekerheid kan worden gesteld door 
inpandgeving van de aanmerkelijkbelangaandelen. Daaraan zijn in geval van een stil pandrecht 
geen kosten verbonden. Zie Kamerstukken II 2001/02, 28 468, B, blz. 3-4. Afgezien van de afname 
van vrij vermogen lijkt dit nauwelijks belemmerend. Zie in die zin ook Kavelaars 2003, blz. 581. 
Zie Castelijn 1997, blz. 274-275, inzake de aan verpanding verbonden bezwaren.
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Lasteyrie91 van het HvJ EG, waarin is geoordeeld dat de Franse emigratieheffing – die
aan het verkrijgen van betalingsuitstel ook de voorwaarde tot zekerheidstelling ver-
bond92 – strijd met de vestigingsvrijheid oplevert, is de regeling voor wat betreft EU-
situaties echter ingrijpend gewijzigd.93 Aan artikel 2, lid 1, Uitv.reg. Inv.wet 1990 is
een tweede volzin toegevoegd op grond waarvan bij emigratie naar een andere lid-
staat van de Europese Unie het schriftelijke verzoek en de zekerheidstelling achter-
wege blijven.94 Dit geldt met ingang van 11 maart 2004; de datum waarop het De
Lasteyrie-arrest is gewezen. Deze wijziging is ingrijpend en zal in de meeste gevallen
de hoofdregel verdringen.

Voor de invordering van de conserverende aanslag zal voortaan in de Europese
context moeten worden teruggevallen op de Invorderingsrichtlijn95, waarbij uiter-
aard moet worden afgewacht of zich op het moment dat de Nederlandse fiscus op de
hoogte raakt van de vervreemding van het aanmerkelijk belang en tot invordering
wil overgaan, nog verhaalbaar vermogen in de om bijstand verzochte lidstaat be-
vindt. Dooremigratie van de aanmerkelijkbelanghouder naar een andere lidstaat
maakt een en ander nog gecompliceerder. Voor dooremigratie naar derde landen is
helemaal geen adequate oplossing voorhanden.96 In dergelijke gevallen zullen de
aanmerkelijkbelanghouder en zijn verhaalbaar vermogen veelal buiten Nederlands
bereik zijn, tenzij het Nederlandse belastingverdrag met de derde staat een bepaling
bevat inzake wederzijdse bijstand bij invordering of deze staat is aangesloten bij het
multilaterale WABB-verdrag.97

Het uitstel wordt beëindigd in de volgende drie gevallen:
1. bij vervreemding van de desbetreffende aandelen of winstbewijzen; hieronder

vallen ook de overige fictieve vervreemdingen van artikel 4.16 Wet IB 2001: arti-
kel 25, lid 8, letter a, Inv.wet 1990. Ter zake van fictieve vervreemdingen die niet
leiden tot het beschikbaar komen van liquiditeiten (onder meer het niet langer
aanwezig zijn van een aanmerkelijk belang), is voortzetting van het uitstel moge-
lijk;

91. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).
92. De Franse vereisten waren overigens aanmerkelijk bezwarender dan de Nederlandse. Zie over het 

De Lasteyrie-arrest en de EG-rechtelijke aspecten van de Nederlandse aanmerkelijkbelangrege-
ling hoofdstuk 7.

93. Wet van 16 december 2004, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale 
maatregelen 2005) Stb. 2004, 654, en Ministeriële regeling van 16 december 2004, Wijziging van 
enige fiscale uitvoeringsregelingen, nr. WDB2004/756M, Stcrt. 2004, 249.

94. Zie paragraaf 7.1.2.2,c voor een uitgebreide bespreking van de totstandkoming van de aanpassing.
95. Richtlijn 76/308/EEG van de Raad van 15 maart 1976, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/44/

EG van 15 juni 2001, V-N 2002/5.33, geïmplementeerd in de Wet van 11 december 2002 tot wij-
ziging van de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen, de omzet-
belasting en de accijnzen (Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en 
schuldvorderingen), Stb. 2002, 619.

96.  Zie ook de opmerkingen van de staatssecretaris in het nader rapport bij het wetsvoorstel tot wij-
ziging van de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en schuldvorde-
ringen: Kamerstukken II 2001/02, 28 468, B, blz. 3.

97. Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken, Straatsburg 25 januari 
1988, Trb. 1991, 4.
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2. ingeval de vennootschap haar onderneming (nagenoeg) geheel staakt en haar re-
serves (nagenoeg) geheel uitkeert, dan wel, ingeval geen onderneming is gedreven,
haar reserves (nagenoeg) geheel uitkeert: artikel 25, lid 8, letter b, Inv.wet 199098;

3. ingeval van teruggaaf van hetgeen op aandelen is gestort: artikel 25, lid 8, letter c,
Inv.wet 1990. Met deze bepaling is met terugwerkende kracht tot 4 september
200399 een lek gedicht dat bestond uit de mogelijkheid om in aandelenkapitaal
omgezette winstreserves na emigratie aan de aanmerkelijkbelanghouder uit te
keren zonder dat dit leidde tot heffing van inkomstenbelasting of invordering van
de conserverende aanslag.100

In al deze gevallen is beëindiging van het uitstel in overeenstemming met het doel
van de regeling, aangezien de aanmerkelijkbelanghouder steeds liquiditeiten in han-
den krijgt waarmee de conserverende aanslag kan worden voldaan. Gelet hierop ligt
het ook voor de hand dat bij vervreemding van een gedeelte van het aanmerkelijk
belang het uitstel ook slechts gedeeltelijk wordt beëindigd; zie artikel 2, lid 3,
Uitv.reg. Inv.wet 1990.

98. Zonder deze bepaling zou bovendien de invordering van de conserverende aanslag kunnen wor-
den ontgaan door de vennootschap leeg te halen – heffing van dividendbelasting of over reguliere 
voordelen is dikwijls niet of slechts beperkt mogelijk onder belastingverdragen – in plaats van de 
aandelen te vervreemden (waaronder ook het betaalbaar stellen van liquidatie-uitkeringen valt: 
artikel 4.16, lid 1, letter c, Wet IB 2001). Door het in artikel 25, lid 8, letter b, Inv.wet 1990 gehan-
teerde criterium van ‘geheel of nagenoeg geheel’ uitkeren van de reserves kan de aanmerkelijk-
belanghouder zich overigens wel reeds binnen de tienjaarstermijn van de conserverende aanslag 
een groot deel van de reserves laten uitkeren zonder gevaar van invordering van de aanslag en 
met weinig of geen Nederlandse belasting. 

99. Zie de Wet van 18 december 2003 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Technische herstelwet 
2003), Stb. 2003, 528.

100. Aan de memorie van toelichting (zie Kamerstukken II 2002/03, 29 026, nr. 3, blz. 25-27) ontleen ik 
het volgende voorbeeld inzake hetgeen zonder de nieuwe bepaling kon gebeuren. X houdt een aan-
merkelijk belang in een kasgeldvennootschap; de verkrijgingsprijs is E 40.000, de waarde in het 
economische verkeer E 1.040.000. Voorafgaand aan de emigratie van X reikt de BV bonusaandelen 
uit ten laste van haar winstreserves. Dit leidt uitsluitend tot heffing van dividendbelasting (artikel 
3, letter c, Wet div.bel. 1965); voor de inkomstenbelasting is de uitreiking van bonusaandelen on-
belast (artikel 4.13, lid 2, Wet IB 2001) en de kapitaalsbelasting is met ingang van 2006 afgeschaft. 
De dividendbelasting wordt verrekend met de inkomstenbelasting over het desbetreffende jaar, 
waarbij een negatief saldo wordt teruggegeven. Vervolgens emigreert X en krijgt een conserveren-
de aanslag opgelegd over het vervreemdingsvoordeel van E 1.000.000. Na emigratie wordt overge-
gaan tot terugbetaling van aandelenkapitaal onder vermindering van de nominale waarde van de 
aandelen met een gelijk bedrag: X krijgt de winstreserves van E 1.000.000 in handen. Ook ingeval 
de aanmerkelijkbelanghouder na emigratie buitenlands belastingplichtig wordt omdat de ven-
nootschap (fictief) in Nederland is gevestigd en Nederland op grond van het belastingverdrag met 
de nieuwe woonstaat heffingsbevoegd is, leidt dit niet tot heffing van inkomstenbelasting. Als ge-
volg van de ophoging van de verkrijgingsprijs die bij de emigratie heeft plaats-gevonden zal er na-
melijk geen belastbaar voordeel zijn (artikel 7.5, lid 1 en 6, jo. 4.13 en 7.6, lid 1, Wet IB 2001).
In geval de aandeelhouder na de terugbetaling binnen de tienjaarstermijn remigreert, kan hij zelfs 
zijn aandelen belastingvrij vervreemden. De conserverende aanslag wordt bij remigratie terugge-
nomen (artikel 4.25, lid 5, Wet IB 2001 jo. 16, lid 5, Uitv.besl. IB 2001). Weliswaar herleeft tevens 
de historische verkrijgingsprijs (artikel 4.25, lid 2, Wet IB 2001), maar bij vervreemding wordt geen 
voordeel behaald, aangezien de waarde van de aandelen vanwege de terugbetaling nihil bedraagt.
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Kwijtscheldingsmogelijkheden
Kwijtschelding van de in de conserverende aanslag begrepen belasting vindt inge-
volge artikel 26, lid 2, 4, en 5, Inv.wet 1990 jo. 4 Uitv.reg. Inv.wet 1990 – op schriftelijk
verzoek van de belastingplichtige – plaats in een viertal gevallen.

1. In de eerste plaats wordt ex artikel 26, lid 2, Inv.wet 1990 kwijtschelding verleend
indien het betalingsuitstel eindigt door verloop van tien jaren. De kwijtschelding
vindt ingevolge de tweede volzin plaats tot ten hoogste het bedrag dat op dat mo-
ment nog openstaat.

De aanvang van de tienjaarstermijn kent een opmerkelijke geschiedenis. Bij de in-
voering van de emigratieheffing in 1997 ving de termijn aan bij het einde van het
kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft (artikel 4, lid 3, Uitv.reg. Inv.wet
1990). Met ingang van 2001 ving de termijn daarentegen pas aan op de dag na de
vervaldag van de voor de aanslag geldende enige of laatste betalingstermijn (artikel
4, lid 2, Uitv.reg. Inv.wet 1990). Deze bepaling bracht mee dat de termijn feitelijk
(enige jaren) langer was dan tien jaar na het emigratietijdstip of het jaar van emigra-
tie. Voor conserverende aanslagen over de jaren 2001 tot en met 2003 geldt echter
een goedkeuring op grond waarvan de uitstelperiode aanvangt op de eerste dag na
het verstrijken van het belastingjaar waarop de conserverende aanslag betrekking
heeft.101 Met ingang van 2006102 is dan eindelijk in de wet zelf een regeling opgeno-
men op grond waarvan de tienjaarsperiode voor alle belastingplichtigen op hetzelf-
de moment verstreken is. Artikel 25, lid 8, tweede volzin, bepaalt dat het betalings-
uitstel wordt verleend tot uiterlijk het begin van het tiende jaar na afloop van het ka-
lenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft. Indien in 2006 een conserverende
aanslag over 2004 wordt opgelegd, eindigt de tienjaarstermijn op 1 januari 2014.103

De volgtermijn van de conserverende aanslag is hiermee aanzienlijk verkort en be-
draagt – bij emigratie op 1 januari 2004 – ten hoogste tien jaar vanaf het emigratie-
moment.104 Bij emigratie op 31 december 2004 bedraagt de termijn feitelijk slechts
negen jaar.

101. Besluit van 28 mei 2002, nr. DGB2002/2719, V-N 2002/32.12, en Besluit van 14 februari 2005, nr. 
CPP2005/213, V-N 2005/14.25. Deze goedkeuringen zijn gegeven, omdat de fiscus om technische 
redenen niet in staat was de sinds 2001 ingevoerde afzonderlijke conserverende aanslagen vóór 
de tweede helft van 2005 geautomatiseerd op te leggen en de staatssecretaris de nadelige gevol-
gen daarvan niet voor rekening van de belastingplichtigen wilde laten komen.

102. De wijziging is opgenomen in de Wet van 15 december 2005, houdende wijziging van enkele be-
lastingwetten (Belastingplan 2006), Stb. 2005, 683.

103. Zie Kamerstukken II 2005/06, 30 306, nr. 3, blz. 69-70. Aldaar wordt tevens opgemerkt dat hier-
mee wordt aangesloten bij het Besluit van 14 februari 2005, nr. CPP2005/213, V-N 2005/14.25. 
Het uitstel vervalt onder de nieuwe regeling echter een jaar eerder dan in genoemd Besluit; in het 
gegeven voorbeeld zou het uitstel volgens het in het Besluit neergelegde beleid aanvangen op 1 
januari 2005 en eindigen op 31 december 2014.

104. De tienjaarstermijn vangt overigens ex artikel 4, lid 2, Uitv.reg. Inv.wet 1990 nog steeds aan op de 
dag na de vervaldag van de voor de belastingaanslag geldende enige of laatste betalingstermijn. 
Bij Besluit van 6 juli 2006 nr. DB2006/261M, Stcrt. 2006, 134, is de bepaling evenwel (met terug-
werkende kracht tot 1 januari 2006) verrijkt met een aanvulling over het einde van de termijn 
conform het bepaalde in artikel 25, lid 8, tweede volzin, Inv.wet 1990.
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Deze kwijtschelding wijkt opvallend af van de oorspronkelijk voorgestelde beta-
lingsregeling; niet alleen vindt nu uitstel van de heffing plaats, maar mogelijkerwijs
zelfs afstel. De kwijtschelding na tien jaar past eigenlijk niet in de met ingang van
1997 herziene aanmerkelijkbelangregeling, die met name erop is gericht de waarde-
stijging van aanmerkelijkbelangaandelen te belasten die is ontstaan in de periode
van Nederlands inwonerschap.105 Zij past meer bij de doelstelling van bestrijding
van belastingvlucht, die blijkens de wetsgeschiedenis eveneens aan de emigratiehef-
fing ten grondslag ligt (zie paragraaf 2.2.2.2,a hiervóór). Deze kwijtschelding brengt
ook ongelijkheid mee tussen enerzijds aanmerkelijkbelanghouders die in Nederland
blijven wonen en anderzijds emigrerende aanmerkelijkbelanghouders. Deze laat-
sten worden immers bevrijd van de tijdens de periode van de binnenlandse belas-
tingplicht opgebouwde fiscale claim als zij maar tien jaar wachten alvorens hun aan-
merkelijkbelangpakket te vervreemden, terwijl de eersten vroeg of laat zullen moe-
ten afrekenen.106 107 De keuze voor kwijtschelding na tien jaar in plaats van voor ge-
spreide betaling in tien jaar is gemaakt om tegemoet te komen aan het bezwaar dat
bij emigratie niet daadwerkelijk aanmerkelijkbelangwinst wordt gerealiseerd.108 109

Men had hiermee echter ook rekening kunnen houden door de uitstelregeling niet in
de tijd te beperken en bij latere realisatie steeds tot invordering over te gaan. Een be-
zwaar tegen het onbeperkt instandhouden van de conserverende aanslag is de uit-
voerbaarheid van de regeling; naarmate de tijd voortschrijdt zal het steeds lastiger
zijn voor Nederland om realisatie van aanmerkelijkbelangwinst te constateren.
Mijns inziens weegt dit bezwaar echter niet op tegen de principiële bezwaren van
het laten vervallen van de conserverende aanslag na tien jaar. Zelfs het De Lasteyrie-
arrest110 van het HvJ EG heeft evenwel niet geleid tot afschaffing van deze kwijt-
schelding. Hoewel de staatssecretaris erkende dat de beperking in de tijd van de con-

105. Deze mening was ook de staatssecretaris toegedaan: Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, 
blz. 23.

106. Zie ook Rijkers &Van Dijck 2000, blz. 269-270.
107. De Raad van State heeft in zijn advies met betrekking tot het wetsvoorstel Wet IB 2001 erop ge-

wezen dat het mogelijke afstel van betaling van de emigratieheffing ook tot ongelijkheid ten op-
zichte van box 3-beleggers kan leiden. In verband daarmee stelt de Raad voor om bij emigratie in 
ieder geval daadwerkelijk af te rekenen tot een bedrag gelijk aan het forfaitaire rendement over 
de bezitsperiode van de aandelen. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, A, blz. 80.

108. Zie Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 7, blz. 3. De wetsgeschiedenis biedt geen steun aan de 
stelling van De Broe 2002, blz. 41, dat deze kwijtschelding berust op de aanname dat de belasting-
plichtige na afloop van de termijn een bona fide inwoner van de aankomststaat is geworden.

109. Overigens moet voortaan bij emigratie in beginsel wel direct worden afgerekend over de eventu-
ele waardestijging van vorderingen van de aanmerkelijkbelanghouder op zijn vennootschap. 
Deze vorderingen behoren onder de Wet IB 2001 niet meer tot het aanmerkelijk belang, maar lei-
den tot belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden in box 1: artikel 3.92. Bij emigratie vindt 
afrekening plaats op de voet van artikel 3.95 jo. 3.61, tenzij de aanmerkelijkbelanghouder ter zake 
buitenlands belastingplichtig wordt ex artikel 7.2, lid 2, letter c (en Nederland heffingsbevoegd-
heid toekomt onder het toepasselijke belastingverdrag). Betalingsuitstel is ex artikel 25, lid 14, 
Inv.wet 1990 alleen mogelijk in geval van het beëindigen van een terbeschikkingstelling van een 
zaak. Waardemutaties zullen zich bij vorderingen – buiten het geval van turbovorderingen – ove-
rigens niet snel voordoen.

110. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie). Zie paragraaf 7.1.3.2,c inzake de Europeesrechtelijke merites van deze 
kwijtschelding.
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serverende aanslag zich niet goed verhoudt tot de doelstelling van de emigratiehef-
fing, is ‘vanuit het oogpunt van doelmatigheid’ niet getornd aan de beperkte volgpe-
riode.111 Na het arrest van het HvJ EG in de zaak N112 met betrekking tot de Neder-
landse emigratieheffing is overigens duidelijk dat de kwijtschelding niet in de weg
staat aan de rechtvaardiging van de emigratieheffing. 

In de literatuur is de bewakingsperiode van tien jaar bij haar introductie overi-
gens sterk bekritiseerd, met name vanwege het verschil met het vijfjarige aanmerke-
lijkbelangvoorbehoud dat Nederland in zijn belastingverdragen pleegt te hante-
ren.113 Het aanhouden van een langere termijn voor de conserverende aanslag acht
ik evenwel ondanks het kortere aanmerkelijkbelangvoorbehoud in de meeste belas-
tingverdragen verdedigbaar; het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in verdragen ziet
immers tevens op aanmerkelijkbelangwinst ontstaan na emigratie, terwijl de emi-
gratieheffing uitsluitend betrekking heeft op de voordelen opgebouwd in de periode
van binnenlandse belastingplicht. Bovendien tracht Nederland bij de (her)onderhan-
deling van belastingverdragen de termijn van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud te
verlengen tot tien jaar.114 Zie bijvoorbeeld artikel 13, § 5, van het verdrag met België
2001, waarin het voorbehoud bovendien is gekoppeld aan de aanwezigheid van een
conserverende aanslag. Ten slotte zou verkorting van de termijn een nog grotere on-
gelijkheid betekenen ten opzichte van de achterblijvers, en zowel het tegengaan van
belastingvlucht door de emigratieheffing als de heffing over de in Nederland aange-
groeide meerwaarde van het aanmerkelijk belang illusoir maken.115

2. In de tweede plaats wordt van de aanslag een bedrag kwijtgescholden gelijk aan
de hier te lande verschuldigde dividendbelasting over reguliere voordelen116 met
betrekking tot aan het uitstel ten grondslag liggende aandelen en winstbewijzen: ar-
tikel 26, lid 4, Inv.wet 1990. De kwijtschelding bedraagt ingevolge artikel 4, lid 1,
Uitv.reg. Inv.wet 1990 maximaal het bedrag waarvoor uitstel van betaling is ver-

111. Kamerstukken II 2004/05, 29 758, nr. 7, blz. 21-22.
112. Zaak C-470/04 (N).
113. Zie bijvoorbeeld Hoogendoorn 1996, blz. 3398, die een beperking van de duur van de conserve-

rende aanslag eventueel (tijdelijk) nog aan de voorwaarde wil verbinden dat het woonland ver-
vreemdingswinsten belast met een soortgelijke heffing, en Cornelisse & Van Soelen 1996 B, 
blz. 2903.

114. Zie onderdeel 4.3.3 van de Notitie verdragsbeleid 1998.
115. Ook de staatssecretaris vindt een termijn korter dan tien jaar niet verdedigbaar. Het zou neerko-

men op een tegemoetkoming aan (tijdelijke) emigranten en het zou ook onbillijk zijn tegenover 
in Nederland blijvende aanmerkelijkbelanghouders die te zijner tijd wél belasting over de aan-
merkelijkbelangclaim zullen betalen; Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, blz. 20. De staats-
secretaris stelt zelfs dat een vijfjaarstermijn eigenlijk neerkomt op een ‘vertrekpremie’; Kamer-
stukken II 1996/97, 24 761, nr. 26, blz. 32.

116. Tot 1 maart 2004 sprak artikel 26, lid 3, letter a, Inv.wet 1990 ten onrechte en onbedoeld van re-
guliere voordelen in de zin van artikel 4.13 Wet IB 2001. De belastbaarheid van gewone dividen-
den is echter gebaseerd op artikel 4.12, letter a, Wet IB 2001. In de Technische herstelwet 2003, 
Stb. 2003, 528, is dit opgelost: de wettekst verwijst nu correct naar reguliere voordelen in de zin 
van hoofdstuk 4 Wet IB 2001.
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leend.117 Deze kwijtschelding voorkomt dat dubbele Nederlandse heffing over de-
zelfde winstreserves plaatsvindt, namelijk eerst de conserverende aanslag bij emi-
gratie en vervolgens dividendbelasting bij uitkering van deze reserves door de ven-
nootschap.

De regeling is niet perfect vormgegeven. In de eerste plaats is het mogelijk dat een
deel van de conserverende aanslag wordt kwijtgescholden terwijl het dividend niet
ziet op de daarin begrepen winstreserves. Er vindt namelijk geen compartimente-
ring plaats, zodat de Nederlandse dividendbelasting ook betrekking kan hebben op
na emigratie aangegroeide winstreserves. In de tweede plaats is dubbele belasting
niet uitgesloten. Bij de uitkering van dividend door een (fictief) in Nederland geves-
tigde vennootschap wordt naast dividendbelasting ook inkomstenbelasting gehe-
ven, waarmee de geheven dividendbelasting kan worden verrekend. Aangezien de
tarieven gelijk zijn en een eventuele beperking van het tarief door een belastingver-
drag voor beide heffingen geldt, zal verrekening van alleen de geheven dividendbe-
lasting met de conserverende aanslag in het algemeen goed uitwerken. Indien de
vennootschap niet feitelijk in Nederland is gevestigd en evenmin naar Nederlands
recht is opgericht, wordt evenwel geen dividendbelasting geheven. Indien de ven-
nootschap langer dan vijf jaar feitelijk in Nederland zat en onder de vestigingsplaats-
fictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 valt, wordt daarentegen wél inkomstenbelas-
ting geheven. Dubbele Nederlandse belasting (dezelfde reserves worden belast bij
emigratie en vervolgens bij de uitkering van dividend) wordt in dat geval niet voor-
komen.

Ingeval de dividendbelasting door een belastingverdrag beperkt wordt tot een la-
ger percentage dan 25, komt slechts deze lagere verschuldigde dividendbelasting
voor kwijtschelding in aanmerking.118 Vermindering van de conserverende aanslag
in plaats van een vrijstelling van dividendbelasting moet voorkomen dat de woon-
staat geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting zal verlenen voor de Neder-
landse dividendbelasting, met als gevolg dat de Nederlandse heffing over het divi-
dend wordt vervangen door een buitenlandse heffing.119 Voorts geldt dat een vrij-
stelling van dividendbelasting niet tevens een vrijstelling van inkomstenbelasting
meebrengt; de heffing van – met de inkomstenbelasting verrekenbare – dividend-
belasting zou dan worden vervangen door de heffing van inkomstenbelasting, zodat
dubbele Nederlandse belasting mogelijk zou blijven.

Overigens is ook internationale dubbele belasting mogelijk met betrekking tot
aanmerkelijkbelangdividenden, namelijk als dividend wordt uitgekeerd uit de reser-
ves waarop de conserverende aanslag betrekking heeft en het woonland deze divi-

117. Deze beperking in de uitvoeringsregeling heeft uitsluitend belang voor de kwijtschelding van ar-
tikel 26, lid 4, Inv.wet 1990. Voor de overige kwijtscheldingen zijn beperkingen opgenomen in de 
tweede volzin van artikel 26, lid 2, respectievelijk lid 5, Inv.wet 1990. Zie ook de nota van toelich-
ting bij de Ministeriële regeling van 16 december 2004, nr. WDB2004/756M, Stcrt. 2004, 249, blz. 
16 (V-N 2005/4.5.2, blz. 108-109).

118. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, blz. 21 en nr. 8, blz. 22.
119. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, blz. 72.
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denden per saldo – na verrekening van de Nederlandse belasting – belast.120 Voor
deze buitenlandse belasting wordt immers geen kwijtschelding verleend.121 122

Vanuit het oogpunt dat Nederland heft over de in de Nederlandse periode gerijpte
aanmerkelijkbelangwinst is dit terecht. Aangezien Nederland in de omgekeerde situ-
atie van immigratie ook geen compartimentering toepast voor wat betreft uitge-
keerd dividend, zou de door de nieuwe woonstaat ‘bijgeheven’ belasting eventueel
toch op de conserverende aanslag in mindering kunnen worden gebracht. Een der-
gelijke kwijtschelding zou echter tot compartimenteringsproblemen kunnen leiden
(waarbij nogmaals zij opgemerkt dat voor de kwijtschelding ter zake van de Neder-
landse dividendbelasting geen compartimentering plaatsvindt).

Geconcludeerd kan worden dat de regeling enigszins ruw uitwerkt en zowel tot
voor- als nadelen kan leiden.

3. Kwijtschelding wordt voorts op de voet van artikel 26, lid 5, letter a, Inv.wet 1990
verleend voor zover de aandelen of winstbewijzen worden vervreemd en de waarde
in het economische verkeer daarvan is gedaald onder de waarde die bij het opleggen
van de conserverende aanslag in aanmerking is genomen. De conserverende aanslag
wordt derhalve slechts ingevorderd voor zover het daarin begrepen voordeel daad-
werkelijk wordt gerealiseerd. Een waardedaling die is toe te schrijven aan uitkering

120. Een voorbeeld: bij emigratie is een vervreemdingsvoordeel van 100 geconstateerd, zodat de con-
serverende aanslag 25 bedraagt. De vennootschap is feitelijk in Nederland gevestigd. Na emigra-
tie wordt uit de winstreserve waarop de conserverende aanslag ziet, een dividend van 40 
uitgekeerd. De Nederlandse belasting over het dividend bedraagt, conform artikel 10, lid 2, OESO-
modelverdrag, 15% van het brutobedrag van het dividend; derhalve 6. Dit bedrag wordt afgeboekt 
op de conserverende aanslag, die dan nog 19 bedraagt. De winstreserve van 40 wordt per saldo 
slechts eenmaal door Nederland belast. De nieuwe woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder 
betrekt het dividend in de inkomstenbelasting – tarief 40% – en heft in beginsel 16; evenwel on-
der verrekening van de Nederlandse dividendbelasting (vergelijk artikel 24, lid 3, NSV), zodat een 
heffing van 10 resteert. Van dit bedrag aan buitenlandse belasting wordt geen kwijtschelding ver-
leend op de conserverende aanslag. De in de conserverende aanslag begrepen winstreserve van 
40 wordt dus uiteindelijk toch dubbel belast: eenmaal Nederlandse aanmerkelijkbelangheffing/
dividendbelasting van 25% en eenmaal buitenlandse belasting van per saldo 25%. Indien de aan-
merkelijkbelanghouder zijn aandelen binnen de tienjaarstermijn vervreemdt, betaalt hij over de 
40 winstreserves derhalve 50% belasting.

121. De staatssecretaris heeft hierover in een brief van 15 oktober 1996, V-N 1996/4024, opgemerkt: 
‘Los van allerlei praktische problemen is het ongewenst en internationaal ongebruikelijk om de 
nationale wetgeving in dit kader ondergeschikt te maken aan de belastingheffing in het buiten-
land.’

122. Behalve als de uitdelende vennootschap in een ontwikkelingsland is gevestigd: artikel 19 Bvdb 
2001. Denkbaar is dat de buitenlandse belasting aftrekbaar is als kosten ex artikel 4.15 Wet IB 
2001. Dit kan zich echter uitsluitend voordoen als de vennootschap in Nederland is gevestigd of 
onder de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 valt: anders is er geen inkom-
stenbelasting geheven waarmee verrekening mogelijk is. Verrekening van de buitenlandse belas-
ting is echter slechts mogelijk voor zover het een belasting betreft die niet wordt geheven naar 
het inkomen in de zin van artikel 4.15, lid 4, letter b, Wet IB 2001. De buitenlandse staat zal het 
dividend hoogstwaarschijnlijk wél in het inkomen van zijn inwoners betrekken, zodat aftrek niet 
aan de orde is.
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van winstreserves of teruggaaf van gestort kapitaal blijft buiten beschouwing.123 De
kwijtschelding wordt verleend tot een bedrag gelijk aan een vierde deel van de waar-
dedaling, maar gaat niet uit boven het belastingbedrag dat ter zake van die aandelen
of winstbewijzen nog openstaat op de conserverende aanslag (artikel 26, lid 5, laat-
ste volzin, Inv.wet 1990.)124

Deze kwijtschelding is nieuw. Zij is toegevoegd bij de Wet van 16 december 2004,
Stb. 2004, 654, naar aanleiding van het arrest De Lasteyrie125 van het HvJ EG en is
van kracht met ingang van 11 maart 2004. Voorheen werd met een waardedaling van
het aanmerkelijk belang die na emigratie was ontstaan, in de invorderingssfeer geen
rekening gehouden. Zij kon slechts in de heffingssfeer in aanmerking worden geno-
men en dan nog uitsluitend indien sprake was van buitenlandse belastingplicht die
niet als gevolg van een belastingverdrag zonder effect bleef. Indien na emigratie
geen buitenlandse belastingplicht ontstond bij gebreke van een (fictieve) vestigings-
plaats in Nederland van de vennootschap en de emigrant zijn aanmerkelijk belang
binnen de tien jaar met verlies vervreemdde, werd meer Nederlandse belasting be-
taald dan overeenkwam met de behaalde aanmerkelijkbelangwinst. Dit kon slechts
worden gecompenseerd indien ook in de nieuwe woonstaat werd geheven over de
aanmerkelijkbelangwinst en bij immigratie een step-up was verleend. De doelstel-
ling van de invoering van deze kwijtschelding is om het belemmerende karakter van
de emigratieheffing weg te nemen – bij inwoners wordt immers alleen geheven over
het bij vervreemding daadwerkelijk gerealiseerde voordeel – en daarmee de eventu-
ele strijdigheid met het EG-recht.126 Door de beperking van de invordering tot het bij
realisatie daadwerkelijk behaalde voordeel wordt voorts optimaal recht gedaan aan
het aan de uitstelregeling ten grondslag liggende uitgangspunt van de vrijkomende
liquiditeiten. Belangrijk nadeel is echter dat deze kwijtschelding in strijd is met de

123. In de nota naar aanleiding van het verslag heeft de staatssecretaris uiteengezet hoe dit uitwerkt. 
Na dividenduitkering wordt de betaalde Nederlandse dividendbelasting afgeboekt op de conser-
verende aanslag ex artikel 26, lid 4, Inv.wet 1990 en vervolgens wordt ex artikel 21, lid 1, 
Uitv.besl. IB 2001 de verkrijgingsprijs van de aandelen – die na emigratie op de waarde in het 
economische verkeer is gesteld – verminderd met viermaal de betaalde dividendbelasting (zie 
hierover paragraaf 2.2.2.4 hierna). Indien de aandelen daarna worden vervreemd voor een bedrag 
lager dan de gecorrigeerde verkrijgingsprijs, wordt dat lagere bedrag ex artikel 26, lid 5, letter a, 
Inv.wet 1990 als het autonome deel van het aanmerkelijkbelangverlies afgeboekt op de conser-
verende aanslag, en wordt het restant van de conserverende aanslag ingevorderd. Kamerstukken 
II 2004/05, 29 758, nr. 7, blz. 19-20.

124. Voor zover de conserverende aanslag is verminderd als gevolg van in Nederland verschuldigde di-
videndbelasting of gedane betalingen bestaat derhalve de mogelijkheid dat de waardedaling niet 
volledig in aanmerking kan worden genomen. De kans dat een waardedaling na emigratie kan 
worden vergolden, lijkt mij via de kwijtschelding op de conserverende aanslag evenwel veel gro-
ter dan via de buitenlandse belastingplicht. Compensatie via buitenlandse belastingplicht biedt 
slechts een oplossing als de emigrant buitenlands belastingplichtig is op grond van een (fictieve) 
vestigingsplaats van de vennootschap in Nederland én de buitenlandse belastingplicht niet wordt 
doorkruist door een belastingverdrag én er voldoende kwalificerend inkomen is om het aanmer-
kelijkbelangverlies mee te verrekenen (zie artikel 4.49, lid 1, en 4.53 Wet IB 2001).

125. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).
126. Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 758, nr. 4, blz. 13, en Kamerstukken I 2004/05, 29 758, nr. C, 

blz. 5. Zie voorts paragraaf 7.1.2.2,c.
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ratio van de emigratieheffing zelf, te weten het belasten van de meerwaarde van het
aanmerkelijk belang die is ontstaan in de periode waarin de aanmerkelijkbelanghou-
der inwoner van Nederland was. De kwijtschelding heeft immers als mogelijk gevolg
dat de in Nederland ontstane waardeaangroei uiteindelijk niet in de Nederlandse
heffing wordt betrokken. Vanuit het Nederlandse systeem bezien dient de nieuwe
woonstaat de na emigratie opgetreden waardevermindering van het aanmerkelijk
belang in aanmerking te nemen. Indien die staat dat inderdaad doet – bijvoorbeeld
door een step-up te verlenen bij immigratie – kan toepassing van de kwijtschel-
dingsbepaling meebrengen dat de waardedaling tweemaal te gelde kan worden ge-
maakt.127 Ook de staatssecretaris onderschreef overigens de constatering dat de
kwijtschelding niet past in het systeem van de Nederlandse emigratieheffing.128 Dat
zij niettemin is ingevoerd is uitsluitend toe te schrijven aan de wens de emigratiehef-
fing in de Europese context overeind te houden. Uit het arrest van het HvJ EG in zaak
C-470/04 (N) blijkt dat dit een gelukkige greep is geweest; zie paragraaf 7.1.3.2,b en c.

4. Kwijtschelding wordt ingevolge artikel 26, lid 5, aanhef en letter b, Inv.wet 1990
ten slotte verleend voor zover de aandelen of winstbewijzen worden vervreemd en
het heffingsrecht ingevolge de BRK of een belastingverdrag is toegewezen aan het

127. In dat geval wordt immers in de nieuwe woonstaat rekening gehouden met de waardedaling van 
het aanmerkelijk belang na emigratie. Een voorbeeld. Stel de verkrijgingsprijs van een aanmerke-
lijk belang bedraagt 100. Bij emigratie is de waarde 150. De conserverende aanslag heeft betrek-
king op de waardestijging van 50. Twee jaar na emigratie verkoopt de aanmerkelijkbelanghouder 
het pakket voor 120. Als het woonland een vermogenswinstbelasting heft (tarief 25%) zonder step-

up te verlenen, wordt een bedrag van 20 belast. Nederland vordert de conserverende aanslag in 
over het bedrag van de daadwerkelijk gerealiseerde winst van 20 en verleent kwijtschelding van 
de buitenlandse belasting over 20, dus in Nederland is per saldo geen belasting verschuldigd. De 
aanmerkelijkbelanghouder betaalt in totaal over 20; exact het bedrag van zijn voordeel. Indien 
Nederland de conserverende aanslag geheel zou invorderen, zou Nederland per saldo over 30 
(50 - 20) heffen en zou de aanmerkelijkbelanghouder in totaal over een voordeel van 50 betalen.
Heeft de aankomststaat echter wél een step-up verleend, dan neemt hij een verlies van 30 in aan-
merking. Nederland vordert de belasting over 20 in. Bij de aanmerkelijkbelanghouder wordt per 
saldo een aanmerkelijkbelangverlies van 10 in aanmerking genomen, zodat hij voor minder dan 
de behaalde winst wordt belast. Zou Nederland de conserverende aanslag over 50 geheel invor-
deren, dan zou de aanmerkelijkbelanghouder per saldo over de werkelijk behaalde aanmerkelijk-
belangwinst van 20 worden belast.

128. Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 758, nr. 3, blz. 12.
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nieuwe woonland129, dat die vervreemding ook feitelijk belast (reverse tax credit).
Tot 2005 was deze kwijtschelding opgenomen in artikel 26, lid 3, letter b, Inv.wet
1990. De voorwaarde van de toewijzing van de heffingsbevoegdheid op grond van de
BRK of een belastingverdrag werd toen nog niet gesteld, zodat ook bij emigratie naar
een niet-verdragsstaat kwijtschelding mogelijk was indien de nieuwe woonstaat
hief. Het arrest De Lasteyrie130 is de aanleiding geweest voor deze beperking; zie
hierna. Vanwege het niet-begunstigende karakter van deze wijziging is de nieuwe
kwijtscheldingsbepaling niet reeds per 11 maart 2004, maar eerst per 1 januari 2005
in werking getreden. De kwijtschelding is gelijk aan de in het buitenland ter zake van
de vervreemding feitelijk geheven belasting, maar bedraagt niet meer dan het belas-
tingbedrag dat ter zake van die aandelen of winstbewijzen nog openstaat op de con-
serverende aanslag.131 Op deze wijze wordt mogelijke internationale dubbele belas-
ting voorkomen. De credit kan tot complicaties leiden ingeval de nieuwe woonstaat
ook een credit verleent voor door Nederland geheven belasting. Dit kan zich bijvoor-
beeld voordoen indien het toepasselijke belastingverdrag beide staten een heffings-
recht toekent (zie artikel 13, lid 3, en 23, lid 2 en 5, van het verdrag Nederland-Brazi-
lië). Het is dan de vraag welk land als eerste een credit verleent. Het ligt voor de hand
in een dergelijk geval voorrang te verlenen aan de bronstaat.132 Naar mijn mening
zal dit probleem zich niet voordoen ingeval het van toepassing zijnde belastingver-
drag een aanmerkelijkbelangvoorbehoud bevat dat de heffingsbevoegdheid tot vijf
of tien jaar na emigratie aan Nederland toewijst en het aanmerkelijk belang binnen
die termijn wordt vervreemd; Nederland verleent dan geen kwijtschelding. Als ge-
volg van de gehanteerde methode ter voorkoming van dubbele belasting zou de aan-

129. Het is de vraag of de credit zal worden verleend ingeval de vennootschap zich – na emigratie van 
de aanmerkelijkbelanghouder naar bijvoorbeeld Frankrijk – in een derde staat (Duitsland) be-
vindt, en die derde staat bij daadwerkelijke vervreemding van het aanmerkelijk belang na vijf jaar 
de vervreemdingswinst belast. Het heffingsrecht wordt immers niet krachtens het belastingver-
drag Nederland-Duitsland (dat is niet van toepassing omdat de aanmerkelijkbelanghouder geen 
inwoner is van Nederland of Duitsland) aan Duitsland toegewezen. Wel wordt het heffingsrecht 
krachtens het verdrag Nederland-Frankrijk aan Frankrijk toegewezen. Op grond van de letterlijke 
tekst van artikel 26, lid 5, letter b, Inv.wet 1990 wordt bij toewijzing van het heffingsrecht inge-
volge een belastingverdrag ‘aan een andere mogendheid’ de ‘in het buitenland ter zake van die 
vervreemding feitelijk geheven belasting’ kwijtgescholden, zodat de Duitse belasting in minde-
ring komt op de conserverende aanslag. Ook bezien vanuit de doelstelling van de toevoeging in-
zake belastingverdragen aan de kwijtscheldingsbepaling lijkt aannemelijk dat de in de bepaling 
gehanteerde term ‘het buitenland’ niet slechts ziet op het land waarmee het belastingverdrag is 
gesloten.

130. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).
131. Winstbewijzen worden nu ook in de wettekst genoemd (voorheen slechts in artikel 4, lid 2, 

Uitv.reg. IB 2001). Voor kwijtschelding naar aanleiding van in het buitenland geheven belasting 
over vervreemde genotsrechten en koopopties lijkt geen plaats, aangezien niet blijkt van door-
werking van de gelijkstellingsbepalingen van artikel 4.3 en 4.4 Wet IB 2001 naar de Inv.wet 1990.

132. Zie Betten 1998, blz. 57. Zie voorts De Broe 2002, blz. 64, die het Canadese beleid te dier zake be-
schrijft. Uitgangspunt is dat de immigratiestaat als eerste een credit dient te verlenen. Canada be-
rekent zijn belasting door (i) zijn emigratieheffing over de meerwaarde te berekenen; (ii) de 
buitenlandse belasting over diezelfde meerwaarde te verminderen met een credit voor de Cana-
dese belasting; en (iii) voor de eventueel resterende buitenlandse belasting een credit te geven op 
de Canadese belasting.
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komststaat eventueel kunnen bijheffen, maar de huidige tekst van de kwijtschel-
dingsbepaling maakt mijns inziens duidelijk dat dit niet tot een Nederlandse credit
leidt.133 Indien het aanmerkelijkbelangvoorbehoud, conform artikel 13, lid 5, NSV,
een vijfjaarstermijn bevat en het aanmerkelijk belang tussen vijf en tien jaar na emi-
gratie wordt vervreemd, zal de aankomststaat de vervreemdingswinst belasten en in
het algemeen geen credit verlenen voor de Nederlandse belasting, zodat alleen
Nederland een credit toekent.134

Deze kwijtschelding is niet in overeenstemming met het aan het aanmerkelijk-
belangregime ten grondslag liggende uitgangspunt van belastingheffing over de in
de Nederlandse periode van de aanmerkelijkbelanghouder aangegroeide meerwaar-
de. Indien men de emigratieheffing plaatst in het kader van het tegengaan van belas-
tingontwijking, kan deze kwijtschelding wél als passend worden beschouwd, omdat
de Nederlandse belasting bij betaling in het buitenland in zoverre niet wordt ont-
vlucht.135 Naar mijn mening ligt bestrijding van belastingvlucht weliswaar mede ten
grondslag aan de emigratieheffing, maar is evenzeer beoogd de waardeaangroei ont-
staan in de periode van fiscale binding met Nederland in de heffing te betrekken. De
vormgeving van de regeling met haar step-up bij immigratie en afrekening bij emi-
gratie ongeacht het motief van emigratie wijzen erop dat laatstgenoemde grond voor
de emigratieheffing overheerst. Aldus beschouwd past de kwijtschelding niet in het
gekozen systeem. In de wetsgeschiedenis is de kwijtschelding ook niet gerechtvaar-
digd met een beroep op de ratio van de emigratieheffing, maar uitsluitend als maat-
regel ter voorkoming van internationale dubbele belasting.136 Vanuit Nederlands
oogpunt bezien zou echter de nieuwe woonstaat een step-up bij immigratie moeten
verlenen, zodat deze uitsluitend de aldaar ontstane waardeaangroei belast, en dub-
bele heffing zich niet kan voordoen. Dit geldt temeer indien de vennootschap feite-
lijk in Nederland of in een derde staat is gevestigd, aangezien de aankomststaat dan
geen enkele (gerechtvaardigde) claim op de vóór immigratie ontstane waardeaan-
groei heeft. In het geval waarin de vennootschap haar feitelijke vestigingsplaats in de

133. Ook de staatssecretaris lijkt deze opvatting te zijn toegedaan gezien de volgende passage in 
Kamerstukken II 2004/05, 29 758, nr. 7, blz. 19: ‘Zolang Nederland de heffingsbevoegdheid onder 
het van toepassing zijnde verdrag heeft, kan geen sprake zijn van dubbele heffing. Op het moment 
dat Nederland de heffingsbevoegdheid op basis van het van toepassing zijnde verdrag niet meer 
heeft, verleent Nederland eenzijdig voorkoming van dubbele belasting op grond van de Invorde-
ringswet 1990’.

134. Zie voor de werking van de kwijtscheldingsbepaling en het belastingverdrag met België 2001 
paragraaf 3.2.1.3.

135. Zie in die zin: Hoogendoorn 1996, blz. 3395; Betten 1998, blz. 56; en Betten 2002, blz. 414. De 
Broe 2002, blz. 42, is stellig: de emigratieheffing moet op grond van de reverse credit en de kwijt-
schelding na tien jaar worden gekwalificeerd als een antimisbruikmaatregel. Deze conclusie is 
echter moeilijk te rijmen met zijn betoog op blz. 68 over de noodzaak een reverse credit op te ne-
men teneinde internationale dubbele belasting te voorkomen; zie de volgende voetnoot. 

136. Zie Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, blz. 20. De Broe 2002, blz. 68, betoogt dat het onaan-
vaardbaar is dat landen exitheffingen invoeren zonder maatregelen te treffen die internationale 
dubbele belasting voorkomen. De Broe stelt dat ze – zolang belastingverdragen niet voorzien in 
step-ups door de immigratiestaat – een reverse credit in hun nationale wetgeving moeten opne-
men, ook al is zulks in strijd met de door hem rechtvaardig geachte toedeling van heffings-
bevoegdheid aan de staat waar de meerwaarde is ontstaan.
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nieuwe woonstaat heeft, bewerkstelligt de immigratie van de aanmerkelijkbelang-
houder dat de claim die de nieuwe woonstaat op grond van het bronbeginsel bezat,
wordt getransformeerd in een claim op grond van het woonplaatsbeginsel. Aange-
zien met betrekking tot vermogenswinsten internationaal gezien het woonplaats-
beginsel voorgaat op het bronbeginsel137, is ook in dat geval een step-up door de
nieuwe woonstaat op zijn plaats.

Het HvJ EG heeft in het arrest De Lasteyrie138 ten aanzien van de vergelijkbare
kwijtscheldingsbepaling in het (toenmalige) Franse aanmerkelijkbelangregime
eveneens geoordeeld dat deze niet past bij het uitgangspunt om in het algemeen
(dus niet slechts bij misbruik) de waardevermeerdering te belasten die tijdens het
verblijf van de belastingplichtige op het Franse grondgebied tot stand is gekomen.
Ook de staatssecretaris was zich van een en ander bewust en meende dat deze kwijt-
schelding in beginsel zou moeten vervallen. Hij was evenwel ervoor beducht dat dit
tot gevolg zou kunnen hebben dat Nederland door de mogelijk optredende dubbele
belasting in strijd met het internationale verdragenrecht zou handelen. De bepaling
is daarom gehandhaafd voor gevallen waarin het desbetreffende belastingverdrag
een aanmerkelijkbelangvoorbehoud conform het oude verdragsbeleid bevat – dat
wil zeggen met een beperkte toepassingsduur van vijf jaar – zodat bij vervreemding
van het aanmerkelijk belang tussen vijf en tien jaar na emigratie dubbele heffing
wordt voorkomen.139 Uit het arrest N volgt dat deze kwijtschelding niet aan de
rechtvaardiging van de Nederlandse emigratieheffing in de weg staat.140 De kwijt-
schelding kan overigens ook aan de orde komen onder belastingverdragen met een
aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’ dat de heffingsbevoegdheid tot tien
jaar na emigratie aan Nederland toewijst. De termijn van het verdrag loopt immers
gedurende tien kalenderjaren volgend op het jaar van emigratie, terwijl die van con-
serverende aanslagen over de jaren 2004 en 2005141 pas aanvangt op het moment
waarop de voor de aanslag geldende enige of laatste betalingstermijn is verstreken,
zodat de conserverende aanslag langer doorloopt dan de verdragstermijn.142

2.2.2.3 Verplaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap

a. Achtergrond
Naast de heffing bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder kent de aanmerke-
lijkbelangregeling in artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001 een exitheffing die aanknoopt bij

137. Zie nader paragraaf 2.3.3.1.
138. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie); r.o. 65-66.
139. Kamerstukken II 2003/04, 29 758, nr. 3, blz. 13.
140. Zaak C-470/04 (N); zie nader paragraaf 7.1.3.2,b en c.
141. Zie hiervóór onder 1 bij de bespreking van de kwijtschelding ex artikel 26, lid 2, Inv.wet 1990.
142. Zie Kamerstukken II 2004/05, 29 758, nr. 7, blz. 20-21. Met ingang van 2006 is dit niet meer mo-

gelijk aangezien de bewakingstermijn van de conserverende aanslag dan eindigt aan het begin 
van het tiende kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft, en 
de aanslag derhalve reeds zal zijn vervallen vóór het einde van de verdragstermijn.
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het vertrek van de vennootschap. Een verplaatsing van de werkelijke leiding143 van
de vennootschap uit Nederland wordt aangemerkt als een vervreemding van het
aanmerkelijk belang. De bepaling is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van artikel
49, lid 4, tweede volzin, Wet IB 1964.144

Deze exitheffing geldt alleen voor buitenlands belastingplichtige aanmerkelijkbe-
langhouders.145 Binnenlands belastingplichtigen vallen immers onder de Neder-
landse aanmerkelijkbelangheffing ongeacht de plaats van vestiging van de vennoot-
schap, terwijl de belastingplicht van een in het buitenland wonende aanmerkelijkbe-
langhouder in beginsel eindigt bij verplaatsing van de werkelijke leiding van de ven-
nootschap uit Nederland (zie artikel 7.1, letter b, jo. 7.5, lid 1, Wet IB 2001 Wet IB
2001.)146 Door de werking van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB
2001 geldt dit niet als de vennootschap ten minste vijf jaar in Nederland gevestigd is
geweest; de buitenlandse belastingplicht blijft dan nog tien jaar na de verplaatsing
van de werkelijke leiding bestaan. Ook in dat geval kan echter het Nederlandse
heffingsrecht na verplaatsing van de werkelijke leiding naar het buitenland als ge-
volg van de werking van belastingverdragen verloren gaan. De memorie van toelich-
ting bij de herziening van het aanmerkelijkbelangregime geeft dan ook als reden
voor de heffing het veilig stellen van de aanmerkelijkbelangclaim bij zetelverplaat-
sing. Opgemerkt wordt dat onder bijna alle door Nederland gesloten belas-
tingverdragen de plaats van de feitelijke leiding van de vennootschap beslissend is,
en dat een buitenlands belastingplichtige eenvoudig de Nederlandse aanmerkelijk-
belangheffing zou kunnen ontgaan door vóór de vervreemding van zijn belang de
feitelijke leiding van de vennootschap te verplaatsen naar het buitenland: ‘De vesti-
gingsplaatsfictie in de Wet IB 1964 wordt opzijgezet door hetgeen in het
belastingverdrag is opgenomen.’147 De zetelverplaatsingheffing148 is dus bedoeld
om de gebrekkige werking van de vestigingsplaatsfictie onder belastingverdragen te

143. In HR 23 september 1992, BNB 1993/193, wordt het begrip ‘werkelijke leiding’ als volgt ingevuld:
‘Bij de beoordeling naar de omstandigheden van de vestigingsplaats van een lichaam moet in het 
algemeen ervan worden uitgegaan dat de werkelijke leiding van het lichaam berust bij zijn be-
stuur, en dat de vestigingsplaats overeenkomt met de plaats waar dit bestuur zijn leidinggevende 
taak uitoefent. Wanneer echter aannemelijk is dat de werkelijke leiding van het lichaam door een 
ander wordt uitgeoefend dan dat bestuur, kan er aanleiding zijn als vestigingsplaats van het 
lichaam aan te merken de plaats van waaruit die ander de leiding uitoefent.’ 

144. Wel werd in de Wet IB 1964 tot uitdrukking gebracht dat bij verplaatsing van de werkelijke lei-
ding van de vennootschap uit Nederland sprake is van een fictieve vervreemding, terwijl de Wet 
IB 2001 bepaalt dat de verplaatsing een vervreemding is.

145. Betten 1998, blz. 322, merkt inzake de zetelverplaatsingheffing op: ‘The Netherlands appears to 
be the only country that levies an exit tax on (only!) non-resident shareholders rather than on the 
emigrating company which has decided to move its effective management to another country’. 

146. Overigens wordt de zetelverplaatsingheffing ook toegepast indien is geopteerd voor behandeling 
als binnenlands belastingplichtige; zie artikel 2.5, lid 2, Wet IB 2001.

147. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 83-84. Hierbij kan de kanttekening worden geplaatst 
dat men reeds aanmerkelijkbelanghouder is bij een belang van 5%, en dat kleine aanmerkelijk-
belanghouders het niet in hun macht hebben tot zetelverplaatsing te besluiten dan wel daarvan 
af te zien.

148. Hiermee doel ik op de heffing ex artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001 bij de verplaatsing van de werke-
lijke ofwel feitelijke leiding van de vennootschap uit Nederland.
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compenseren. Aangezien de doelstelling van de vestigingsplaatsfictie het behoud
van de Nederlandse claim na emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder is, kan
worden aangenomen dat ook de zetelverplaatsingheffing met name ziet op het be-
houd van die claim. De zetelverplaatsingheffing is echter, evenmin als de vestigings-
plaatsfictie, niet beperkt tot geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders; zij geldt
evenzeer voor de buitenlands belastingplichtige aanmerkelijkbelanghouder die
nimmer in Nederland heeft gewoond.

De vraag of belastingverdragen inderdaad de werking van de vestigingsplaatsfictie
frustreren, wordt onderzocht – en met betrekking tot een substantieel aantal belas-
tingverdragen (voor wat betreft vervreemdingsvoordelen) ontkennend beantwoord
– in hoofdstuk 3 en 4. De vraag die vervolgens rijst, is uiteraard of het Nederland in
verdragssituaties wél is toegestaan om de fictieve vervreemding bij zetelverplaat-
sing in de aanmerkelijkbelangheffing te betrekken; zie daarover paragraaf 6.2. In
ieder geval was de staatssecretaris blijkens de nota naar aanleiding van het verslag
niet meer van mening dat dit is toegestaan. De in de memorie van toelichting gege-
ven bestaansgrond van de fictieve vervreemding kwam aldus te vervallen. Merk-
waardig genoeg zag de staatssecretaris haar belang toen in de tegengestelde situatie:
juist in verdragsloze situaties (waarin Nederland zijn uit de vestigingsplaatsfictie
voortvloeiende heffingsrecht dus volledig behoudt149) zou de fictieve vervreemding
van belang zijn, omdat na zetelverplaatsing de band met Nederland doorgaans wordt
verbroken en derhalve zonder verdrag de mogelijkheden om de aanmerkelijk-
belangclaim feitelijk gehonoreerd te zien gering zijn.150

 
b. De heffing
De buitenlands belastingplichtige dient bij verplaatsing van de werkelijke leiding
van zijn vennootschap uit Nederland af te rekenen over het fictieve vervreemdings-
voordeel. Dit voordeel wordt, evenals bij de emigratieheffing van artikel 4.16, lid 1,
letter h, Wet IB 2001, gesteld op het verschil tussen de waarde in het economische
verkeer van het aanmerkelijkbelangpakket en de verkrijgingsprijs daarvan (artikel
4.19 jo. 4.22 Wet IB 2001) en belast naar het voor box 2 geldende tarief van 25%.151 

149. De zetelverplaatsingheffing werkt uiteraard ook in gevallen waarin na zetelverplaatsing geen bui-
tenlandse belastingplicht ontstaat omdat de vennootschap nimmer of korter dan vijf jaar in Ne-
derland was gevestigd; in het oog moet echter worden gehouden dat de zetelverplaatsingheffing 
is ingevoerd vanwege de geringe effectiviteit van de vestigingsplaatsfictie in verdragssituaties. 

150. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, blz. 26-27. Waarom de kans op effectuering van de claim 
kleiner zou zijn dan bij aanwezigheid van de werkelijke leiding van de vennootschap in Neder-
land wordt niet toegelicht. Evenmin wordt toegelicht hoe de fictieve vervreemding deze kans zou 
vergroten, maar hierbij zal zijn gedacht aan de verplichte zekerheidstelling. Met ingang van 11 
maart 2004 is de voorwaarde van zekerheidstelling bij zetelverplaatsing naar een andere EU-lid-
staat evenwel vervallen; zie onder b hierna.

151. In tegenstelling tot onder de Wet IB 1964 (zie artikel 20c, lid 6) kan een eventueel verlies uit aan-
merkelijk belang nu ingevolge artikel 4.24, lid 5, Wet IB 2001 in aanmerking worden genomen, on-
danks het feit dat de belastingplichtige zijn belang bij de activiteiten van de vennootschap volledig 
behoudt.
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Ook deze fictieve vervreemding leidt tot een conserverende aanslag in de zin van ar-
tikel 2.8, lid 2, jo. 2.9 en 9.1, lid 2, Wet IB 2001, waarvoor ingevolge artikel 25, lid 8,
Inv.wet 1990 uitstel van betaling mogelijk is. De per 11 maart 2004 versoepelde
voorwaarden voor het verkrijgen van betalingsuitstel gelden eveneens voor de zetel-
verplaatsingheffing. Artikel 2, lid 1, tweede volzin, aanhef en letter c, Uitv.reg.
Inv.wet 1990 bepaalt dat het schriftelijk verzoek en de zekerheidstelling voor het
verkrijgen van betalingsuitstel voor de zetelverplaatsingheffing achterwege blijven,
ingeval de belastingschuldige woont in een andere lidstaat van de EU en de verplaat-
sing van de werkelijke leiding geschiedt naar een andere lidstaat van de EU.152 De
reden voor de beperking tot zetelverplaatsing naar een andere lidstaat is niet aange-
geven; waarschijnlijk was men van mening dat alleen in dat geval sprake is van een
door het EG-recht bestreken situatie.153 Er is overigens geen regeling getroffen voor
een ‘doorzetelverplaatsing’ naar een derde land.

De regels met betrekking tot beëindiging van het betalingsuitstel en voor de
kwijtschelding van (een deel van) de conserverende aanslag wegens zetelverplaat-
sing zijn gelijk aan die voor de aanslag wegens emigratie; ik verwijs hiervoor naar
paragraaf 2.2.2.2,b. De omstandigheid dat de tienjaarstermijn voor kwijtschelding
van vóór 2006 opgelegde conserverende aanslagen in het algemeen tien jaar na de
verplaatsing van de werkelijke leiding nog niet zal zijn verstreken, brengt overigens
mee dat de eventuele buitenlandse belastingplicht op basis van de vestigingsplaats-
fictie reeds vóór het vervallen van de conserverende aanslag zal zijn geëindigd.154

Met betrekking tot vanaf 2006 opgelegde conserverende aanslagen zal dit niet meer
voorkomen, aangezien de tienjaarstermijn nu loopt tot uiterlijk het begin van het
tiende jaar na afloop van het kalenderjaar waarop de conserverende aanslag betrek-
king heeft (artikel 25, lid 8, tweede volzin, Inv.wet 1990); nu zal derhalve de buiten-
landse belastingplicht tot ten hoogste een jaar (bij zetelverplaatsing op 31 decem-
ber) langer lopen dan de conserverende aanslag.

De aanmerkelijkbelanghouder die emigreert en nadien de werkelijke leiding van de
vennootschap uit Nederland verplaatst, krijgt te maken met twee conserverende
aanslagen. Bij emigratie is zijn verkrijgingsprijs ingevolge artikel 7.6, lid 1, Wet IB
2001 (zie over deze bepaling paragraaf 2.2.2.4 hierna) gesteld op de werkelijke waar-
de bij emigratie, zodat nu alleen geheven wordt over de in de buitenlandse periode
ontstane waardeaangroei. De zetelverplaatsing van de vennootschap leidt niet tot
beëindiging van het uitstel ter zake van de eerste aanslag: deze fictieve vervreem-
ding wordt niet genoemd in artikel 25, lid 8, letter a, Inv.wet 1990. Aangezien bij
zetelverplaatsing geen liquiditeiten beschikbaar komen waarmee de aanslag kan
worden voldaan, is dit in overeenstemming met de aan het systeem van de conserve-
rende aanslag ten grondslag liggende uitgangspunten. 

152. Zie voor de mogelijke Europeesrechtelijke implicaties van de beperking tot zetelverplaatsingen 
naar EU-lidstaten paragraaf 7.2.2, voetnoot 333.

153. Het is de vraag of dat juist is; zie nader paragraaf 7.2.1 en 7.2.2, voetnoot 333.
154. De termijn van de vestigingsplaatsfictie loopt immers gedurende tien maal twaalf maanden na de 

datum van zetelverplaatsing (zie paragraaf 2.2.1.1) en die van vóór 2006 opgelegde conserveren-
de aanslagen gedurende ten minste tien kalenderjaren na afloop van het jaar van zetelverplaat-
sing (zie paragraaf 2.2.2.2,b).
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2.2.2.4 Buitenlandse belastingplicht na emigratie aanmerkelijkbelanghouder of 
vennootschap

Niet in Nederland wonende natuurlijke personen zijn belastingplichtig voor de in-
komstenbelasting, indien zij Nederlands inkomen genieten: artikel 2.1, lid 1, aanhef
en letter b, Wet IB 2001. Nederlands inkomen is blijkens het tweede lid van dit artikel
het inkomen als bedoeld in hoofdstuk 7, waarvan ex artikel 7.1, aanhef en letter b,
Wet IB 2001 onder meer deel uitmaakt het belastbare inkomen uit aanmerkelijk
belang in een in Nederland gevestigde vennootschap. Dat inkomen betreft ingevolge
artikel 7.5, lid 1, Wet IB 2001 het inkomen uit een niet tot het vermogen van een
onderneming behorend155 aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde ven-
nootschap, waaronder ook de ingevolge het zesde lid fictief in Nederland gevestigde
vennootschap valt. Onder de Wet IB 1964 werd de buitenlands belastingplichtige
aanmerkelijkbelanghouder ook belast voor zuivere inkomsten uit obligaties en
schuldvorderingen ten laste van de vennootschap (artikel 49, lid 1, letter c, onder 4°).
In de Wet IB 2001 vallen vorderingen op een vennootschap waarin een aanmerkelijk
belang wordt gehouden echter niet meer onder de aanmerkelijkbelangregeling,
maar onder de terbeschikkingstellingsregeling van artikel 3.92; derhalve in box 1.
Met betrekking tot dergelijke vorderingen en andere aan de vennootschap ter be-
schikking gestelde vermogensbestanddelen kan buitenlandse belastingplicht be-
staan onder de noemer van belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden in Ne-
derland: artikel 7.1, letter a, jo. 7.2, lid 2, letter c, Wet IB 2001.156 Aangezien schuld-
vorderingen niet meer onder het aanmerkelijkbelangregime vallen en de vestigings-
plaatsficties daarvoor dus ook geen belang meer hebben157, worden deze hier verder
buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van de Wet IB 1964 is de heffingsgrond-
slag voor de buitenlandse belastingplicht door de verwijzing in artikel 7.5, lid 1, Wet
IB 2001 naar hoofdstuk 4 van de wet uitgebreid met onder meer koopopties en
genotsrechten. Met ingang van 1 maart 2005 is de doorwerking naar de buitenlandse
belastingplicht van de gelijkstellingen in afdeling 4.2 geheel buiten twijfel gesteld
door deze afdeling uitdrukkelijk van toepassing te verklaren in artikel 7.5, lid 1, twee-
de volzin, Wet IB 2001.158 

Na emigratie blijft de aanmerkelijkbelanghouder dus belastingplichtig voor inko-
men uit aanmerkelijk belang, indien zijn vennootschap (fictief) in Nederland is ge-
vestigd. Bij emigratie heeft, in de vorm van een conserverende aanslag, afrekening
plaatsgevonden naar de waarde in het economische verkeer op dat moment. Om te
voorkomen dat bij latere daadwerkelijke vervreemding hetzelfde voordeel nogmaals

155. Ook zonder deze uitzondering zou inkomen uit een tot het ondernemingsvermogen behorend 
aanmerkelijk belang niet tot belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang leiden op grond van de 
rangorderegeling van artikel 2.14, lid 1, Wet IB 2001.

156. Indien het gaat om een uit Nederland geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder en geen buiten-
landse belastingplicht ontstaat, is bij emigratie afgerekend ex artikel 3.95 jo. 3.61 Wet IB 2001.

157. Er is met name geen reden aan te nemen dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 
2001 ook betekenis zou hebben voor de bepaling of sprake is van overige werkzaamheden in 
Nederland in de zin van artikel 7.2, lid 2, letter c, jo. lid 3, tweede volzin, Wet IB 2001.

158. Zie Kamerstukken II 2004/05, 29 678, nr. 7, blz. 2.



2.2.2 Hoofdstuk 2 / De nationale regeling

50

wordt belast, bepaalt artikel 7.6, lid 1, Wet IB 2001 dat de verkrijgingsprijs van het
aanmerkelijkbelangpakket wordt verhoogd tot de waarde in het economische ver-
keer op het emigratietijdstip.159 Als de belastingplichtige dan binnen de tienjaars-
periode zijn aanmerkelijk belang vervreemdt, wordt in de eerste plaats de conserve-
rende aanslag ingevorderd en wordt daarnaast de aanmerkelijkbelangwinst ontstaan
in de buitenlandse periode, te weten het verschil tussen de vervreemdingsopbrengst
en de bij emigratie opgehoogde verkrijgingsprijs, belast.

Indien een buitenlands belastingplichtige aanmerkelijkbelanghouder de werke-
lijke leiding van zijn vennootschap uit Nederland heeft verplaatst, vond eveneens
afrekening in de vorm van een conserverende aanslag plaats. Ingeval de aanmerke-
lijkbelanghouder door de werking van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6,
Wet IB 2001 belastingplichtig blijft, wordt ook in dat geval dubbele heffing voor-
komen door ophoging van de verkrijgingsprijs: artikel 7.6, lid 2, Wet IB 2001.

De aanpassing van de verkrijgingsprijs op de voet van artikel 7.6 Wet IB 2001 is
alleen van betekenis als de aanmerkelijkbelanghouder na emigratie respectievelijk
zetelverplaatsing vervreemdingsvoordelen behaalt. Bij latere verkrijging van reguliere
voordelen160 wordt dubbele belasting tegengegaan door gedeeltelijke kwijtschel-
ding van de conserverende aanslag (zie paragraaf 2.2.2.2,b). Dubbele heffing wordt
daarbij niet voorkomen als de belastingplichtige meteen heeft afgerekend omdat hij
bijvoorbeeld niet om uitstel van betaling heeft verzocht of niet in staat was zeker-
heid te stellen. Artikel 7.6 Wet IB 2001 voorkomt in dat geval voor wat betreft
vervreemdingsvoordelen wél dubbele heffing.

Een belangrijke verbetering ten opzichte van de regeling in de Wet IB 1964 is dat
artikel 7.6, lid 3, Wet IB 2001 in samenhang met artikel 21, lid 1, Uitv.besl. IB 2001 be-
paalt dat de ophoging van de verkrijgingsprijs wordt teruggenomen voor zover
kwijtscheldingen hebben plaatsgevonden op de conserverende aanslag.

Het betreft in de eerste plaats de kwijtschelding als gevolg van het verstrijken van
de tienjaarsperiode ingevolge artikel 26, lid 2, Inv.wet 1990. Aldus wordt blijkens de
nota van toelichting voorkomen dat de voorheen uit Nederland geëmigreerde bui-
tenlands belastingplichtige wordt bevoordeeld ten opzichte van de buitenlands
belastingplichtige die nooit in Nederland woonde; die laatste is immers belasting-
plichtig voor de volledige waardeaangroei van de aandelen in de in Nederland geves-
tigde vennootschap.161 Daarnaast wordt mijns inziens ook een bevoordeling ten op-
zichte van binnenlands belastingplichtigen voorkomen, want zonder aanpassing van
de verkrijgingsprijs zou de waardeaangroei die het aanmerkelijk belang van de bui-
tenlands belastingplichtige onderging in de periode van binnenlandse belasting-

159. De opgehoogde verkrijgingsprijs geldt alleen voor de toepassing van de buitenlandse belasting-
plicht. Bij remigratie gelden bijzondere regels voor de bepaling van de verkrijgingsprijs. Zie daar-
voor paragraaf 2.2.2.5.2.

160. Met uitzondering van de teruggaaf van gestort kapitaal; zie artikel 4.13, lid 1, letters b, c, en d, Wet 
IB 2001.

161. Zie blz. 36 van de nota van toelichting bij het Besluit van 20 december 2000, houdende vaststel-
ling van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, Stb. 2000, 641.
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plicht, onbelast blijven.162 Aan de andere kant valt de verlaging van de verkrijgings-
prijs moeilijk te rijmen met de kwijtschelding van de belasting over de in de conser-
verende aanslag begrepen waardeaangroei, en worden emigranten die – bij gebreke
van een (fictieve) vestigingsplaats in Nederland van de aanmerkelijkbelangvennoot-
schap – niet buitenlands belastingplichtig worden, nog steeds bevoordeeld ten op-
zichte van binnenlands belastingplichtigen. Het zou dan ook een betere oplossing
zijn om de kwijtschelding van de conserverende aanslag als gevolg van het verstrij-
ken van de tienjaarstermijn te laten vervallen; zie de paragrafen 2.2.2.2,b, 2.2.2.5.2,b,
en 2.3.1.2.

In de tweede plaats wordt de verkrijgingsprijs verminderd indien kwijtschelding
is verleend wegens op reguliere voordelen ingehouden dividendbelasting ex artikel
26, lid 4, Inv.wet 1990. Met deze vermindering wordt voorkomen dat ten onrechte
een aanmerkelijkbelangverlies wordt gerealiseerd; na uitkering van het dividend
daalt immers de waarde in het economische verkeer van de aanmerkelijkbelang-
aandelen.

Met ingang van 11 maart 2004 geldt artikel 21, lid 1, Uitv.besl. IB 2001 ook voor de
per die datum ingevoerde kwijtschelding wegens een na emigratie of zetelverplaat-
sing gerealiseerde waardedaling van het aanmerkelijk belang beneden de waarde in
het economische verkeer op het moment van emigratie respectievelijk zetelver-
plaatsing. Uiteraard eindigt de buitenlandse belastingplicht voor zover de aandelen
zijn vervreemd, zodat de vermindering van de verkrijgingsprijs anders dan bij de
hierboven genoemde kwijtscheldingen geen belang heeft voor het verdere verloop
van de buitenlandse belastingplicht (om die reden leidt ook de kwijtschelding van
artikel 26, lid 5, letter b, Inv.wet 1990 niet tot een aanpassing van de verkrijgings-
prijs). De vermindering van de verkrijgingsprijs dient er in dit geval toe te voor-
komen dat de waardedaling tegelijkertijd dubbel kan worden genomen in zowel de
invorderingssfeer door middel van afboeking op de conserverende aanslag als in de
heffingssfeer door middel van het nemen van een aanmerkelijkbelangverlies in de
buitenlandse belastingplicht.163 De vervreemding van de aandelen leidt immers
behalve tot invordering van de conserverende aanslag ook tot het in aanmerking
nemen van een vervreemdingsvoordeel op grond van de buitenlandse belasting-
plicht. Beide maatregelen tezamen leiden ertoe dat de belastingplichtige belasting
betaalt over niet meer, maar ook niet minder dan het bij vervreemding van de aan-
delen daadwerkelijk behaalde voordeel.

162. Het verlagen van de verkrijgingsprijs van artikel 7.6, lid 2, Wet IB 2001 na het vervallen van de 
conserverende aanslag van artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001 had overigens voor conserverende aan-
slagen opgelegd tot 2006 weinig zin. Na afloop van de tienjaarstermijn voor de conserverende 
aanslag was immers ook de buitenlandse belastingplicht geëindigd omdat de vennootschap niet 
meer fictief (artikel 7.5, lid 6 Wet IB 2001) in Nederland is gevestigd, terwijl bij latere immigratie 
of remigratie de verkrijgingsprijs opnieuw wordt vastgesteld op de voet van artikel 4.25 Wet IB 
2001. Met betrekking tot conserverende aanslagen opgelegd vanaf 2006 zal de buitenlandse be-
lastingplicht evenwel doorlopen tot ten hoogste een jaar na het verval van de conserverende aan-
slag; zie paragraaf 2.2.2.3,b.

163. Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 758, nr. 3, blz. 12-13; zie blz. 39-40 voor een cijfervoorbeeld.
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2.2.2.5 Immigratie en remigratie

2.2.2.5.1 Immigratie
Uitgangspunt van de aanmerkelijkbelangregeling is om de in de ‘Nederlandse’ perio-
de van de aanmerkelijkbelanghouder ontstane waardeaangroei in de heffing te
betrekken. Het is in overeenstemming met dit uitgangspunt om bij immigratie de
waardeaangroei die het aanmerkelijk belang in de periode tot immigratie heeft on-
dergaan, buiten de Nederlandse heffing te houden. In de aanmerkelijkbelangregeling
wordt deze buitenlandse periode evenwel ingevuld als de periode waarin geen fisca-
le band met Nederland aanwezig was, en wordt bij immigratie alleen een step-up
verleend indien voorheen geen buitenlandse belastingplicht bestond; derhalve als
het een aanmerkelijk belang in een niet (fictief) in Nederland gevestigde vennoot-
schap betreft. Er bestaat op dit punt geen symmetrie tussen de regelingen bij immi-
gratie en bij emigratie. In geval van emigratie wordt de emigratieheffing immers
steeds toegepast, ongeacht het antwoord op de vraag of de aanmerkelijkbelanghou-
der na emigratie buitenlands belastingplichtig wordt; zie paragraaf 2.2.2.2,a (zie
voorts paragraaf 2.3.3.4, waarin de buitenlandse belastingplicht voor het aanmerke-
lijk belang ter discussie wordt gesteld).

a. Immigratie aanmerkelijkbelanghouder 
Artikel 4.25, lid 1, Wet IB 2001 bepaalt dat bij immigratie de verkrijgingsprijs van de
aandelen en winstbewijzen wordt gesteld op de waarde in het economische verkeer.
Het tweede, derde en vierde lid van artikel 4.25 Wet IB 2001 bevatten belangrijke
uitzonderingen op deze hoofdregel. Gevallen van remigratie (lid 2) komen aan de
orde in paragraaf 2.2.2.5.2 en immigratie na voorafgaande zetelverplaatsing (lid 4) in
onderdeel b hierna. In dit onderdeel wordt de uitzondering van het derde lid bespro-
ken.

Artikel 4.25, lid 3, Wet IB 2001 ontzegt de step-up aan de houder van een aanmerke-
lijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap. Onder een in Nederland
gevestigde vennootschap moet op grond van artikel 4.35 Wet IB 2001 ook een naar
Nederlands recht opgerichte vennootschap worden verstaan. Nu de vestigingsplaats-
fictie voor de buitenlandse belastingplicht van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 evenwel
uitgaat van een vestigingsduurcriterium, kan deze discongruentie, zoals reeds opge-
merkt in paragraaf 2.2.1.2, leiden tot het onbedoeld weigeren van een step-up aan
een immigrerende aanmerkelijkbelanghouder van een naar Nederlands recht opge-
richte vennootschap die niet feitelijk of ingevolge artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 in
Nederland is gevestigd.

Met ingang van 2001 wordt voor dit probleem echter (via de delegatiebepaling van
artikel 4.25, lid 4, Wet IB 2001) een oplossing geboden in het Uitv.besl. IB 2001. Inge-
volge artikel 16, lid 1 en 3, Uitv.besl. IB 2001 wordt een step-up verkregen voor zover
de waardeaangroei van de aandelen blijkt te zijn ontstaan in een periode waarin de
aanmerkelijkbelanghouder in Nederland niet belastingplichtig was ter zake van die
aandelen. Hierbij verdient opmerking dat ook sprake is van buitenlandse belasting-
plicht op grond van de nationale wet, indien een eventueel belastingverdrag vóór
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immigratie de heffingsbevoegdheid ten aanzien van aanmerkelijkbelangwinst niet
aan Nederland toewees en daarmee dus de effectuering van de buitenlandse belas-
tingplicht blokkeerde. In een dergelijk geval verkrijgt de immigrant derhalve geen
step-up. Voor de aanmerkelijkbelanghouder die onder het tot 1 januari 1997 gelden-
de aanmerkelijkbelangregime buitenlands belastingplichtig was op grond van de op-
richtingsrecht-vestigingsplaatsfictie van artikel 49, lid 6, Wet IB 1964 (tekst tot
1997), geldt dat voor de in die periode ontstane waardeaangroei evenmin een step-
up wordt verleend.

Ingeval de waarde van de aandelen bij immigratie ligt onder de historische ver-
krijgingsprijs, bepaalt artikel 16, lid 4, Uitv.besl. IB 2001 dat de verkrijgingsprijs
wordt verminderd (step-down) voor zover de waardedaling is ontstaan in een perio-
de waarin de aanmerkelijkbelanghouder in Nederland niet belastingplichtig was ter
zake van de aandelen. Deze bepaling is het logische complement van het derde lid;
niet alleen waardestijgingen, maar ook waardedalingen die zich buiten de periode
van belastingplicht in Nederland hebben voorgedaan, dienen buiten de Nederlandse
aanmerkelijkbelangheffing te worden gehouden.

Voor de immigrant met een aanmerkelijk belang in een feitelijk in Nederland ge-
vestigde vennootschap (hier wordt ervan uitgegaan dat de vestigingsplaatsfictie van
artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 niet van toepassing is; zie voor immigratie na zetelver-
plaatsing onderdeel b hierna) die op grond van voornoemde bepalingen buiten de
boot dreigt te vallen, biedt de bepaling van artikel 16, lid 2, Uitv.besl. IB 2001 een
kans alsnog een step-up te bemachtigen. De historische verkrijgingsprijs wordt na-
melijk ook vermeerderd met waardeaangroei boven die verkrijgingsprijs voor zover
blijkt dat de belastingplichtige daarover in het buitenland in verband met zijn migra-
tie naar Nederland een naar het inkomen geheven belasting heeft betaald die naar
Nederlandse maatstaven redelijk164 is: artikel 16, lid 2, Uitv.besl. IB 2001.165 Deze
ophoging van de verkrijgingsprijs past eigenlijk niet in het systeem; het betreft im-
mers principieel de waardeaangroei ontstaan in een periode dat de aanmerkelijk-
belanghouder buitenlands belastingplichtig was (anders zou de verkrijgingsprijs ook
reeds worden opgehoogd ingevolge artikel 16, lid 3, Uitv.besl. IB 2001). Deze waar-

164. Het antwoord van de staatssecretaris op de vraag wat onder een ‘redelijke heffing’ moet worden 
verstaan is weinig verhelderend: ‘In het algemeen geldt dat een buitenlandse heffing die naar 
grondslag en tarief overeenkomt met de Nederlandse belastingheffing waarmee deze wordt ver-
geleken, zal kwalificeren als een naar Nederlandse maatstaven redelijke belasting.’
Zie V-N BP21 2001/22.5 (antwoorden op vragen over het concept-Uitv.besl. IB 2001), blz. 4794. 
De eis dat de buitenlandse heffing ‘redelijk’ moet zijn, werd in artikel 20c, lid 7, Wet IB 1964 nog 
niet gesteld.

165. Het equivalent van deze bepaling voor het geval in het buitenland een waardedaling onder de his-
torische verkrijgingsprijs in aanmerking is genomen in verband met het gaan wonen in Neder-
land, ontbreekt. Dat kan ertoe leiden dat de aanmerkelijkbelanghouder (die vóór immigratie 
onder de Nederlandse buitenlandse belastingplicht viel; anders zou ook reeds artikel 16, lid 4, 
Uitv.besl. IB 2001 gelden) als gevolg van zijn immigratie, over zijn totale bezitsperiode bezien, 
niet (door zijn voormalige woonstaat en Nederland tezamen) voor de volledige waardeaangroei 
van het aanmerkelijk belang wordt belast. De aan de Nederlandse periode van de aanmerkelijk-
belanghouder (buitenlandse en binnenlandse belastingplicht) toerekenbare waardeaangroei 
wordt evenwel – conform het uitgangspunt van het aanmerkelijkbelangregime – geheel in de 
Nederlandse heffing betrokken.
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deaangroei zou door Nederland in de heffing moeten worden betrokken. De regeling
voorkomt echter wel dat de immigrant dubbel wordt belast over dezelfde waarde-
aangroei en leidt aldus tot een gelijke behandeling ten opzichte van andere aanmer-
kelijkbelanghouders; dat geen Nederlandse, maar buitenlandse belasting wordt be-
taald (het tarief en de grondslag kunnen enigszins verschillen van de Nederlandse,
zolang de belasting maar ‘redelijk’ is), doet niet af aan het feit dat de waardeaangroei
in de heffing is betrokken.166

Samengevat geldt – ervan uitgaande dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid
6, Wet IB 2001 niet van toepassing is – dus het volgende. Op grond van artikel 4.25,
lid 1, Wet IB 2001 verkrijgt de immigrerende aanmerkelijkbelanghouder van een niet
feitelijk in Nederland gevestigde, naar buitenlands recht opgerichte vennootschap
steeds een step-up. Op grond van artikel 16, lid 1, 3 en 4, Uitv.besl. IB 2001 geldt het-
zelfde voor de immigrerende aanmerkelijkbelanghouder van een niet feitelijk in
Nederland gevestigde, naar Nederlands recht opgerichte vennootschap, nu hij voor-
afgaand aan immigratie niet buitenlands belastingplichtig was (met uitzondering
van de eventuele periode van buitenlandse belastingplicht tot 1997 ingevolge de
oude vestigingsplaatsfictie). Ten slotte is ex artikel 16, lid 2, Uitv.besl. IB 2001 voor de
aanmerkelijkbelanghouder van een feitelijk in Nederland gevestigde vennootschap
nog een step-up weggelegd, ingeval hij in het buitenland heeft afgerekend in ver-
band met zijn emigratie naar Nederland.

b. Immigratie aanmerkelijkbelanghouder na zetelverplaatsing
Bij immigratie nadat een conserverende aanslag is opgelegd wegens zetelverplaat-
sing, geldt het volgende.

1. Immigratie binnen tien jaar.
Ingeval de belastingplichtige immigreert binnen tien jaar na zetelverplaatsing,
wordt de conserverende aanslag verminderd met het bedrag waarvoor nog uitstel
van betaling loopt; zie artikel 4.25, lid 5, Wet IB 2001167 jo. 16, lid 5, Uitv.besl. IB
2001. De termijn van artikel 4.25, lid 5, Wet IB 2001 beslaat een aaneengesloten pe-
riode van tien maal twaalf maanden na het tijdstip van de zetelverplaatsing (respec-
tievelijk emigratie). Hierdoor is een discrepantie mogelijk met de tienjaarstermijn
van de conserverende aanslag, die immers op een ander moment ingaat; zie para-
graaf 2.2.2.2,b, onder ‘Kwijtscheldingsmogelijkheden’. Onder de sinds 2006 gelden-
de regeling, waarin kwijtschelding wordt verleend aan het begin van het tiende
kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de conserverende aanslag betrek-
king heeft, zal de aanslag reeds zijn vervallen op het moment waarop 120 maanden
na de zetelverplaatsing (of emigratie) zijn verstreken (alleen bij zetelverplaatsing of
emigratie op 1 januari eindigen de beide tienjaarstermijnen gelijk). 

166. Zie in die zin ook Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, blz. 21.
167. Artikel 4.25, lid 5, Wet IB 2001 spreekt overigens van terugkeer van de belastingplichtige naar 

Nederland, maar is naar de ratio evenzeer van toepassing als de belastingplichtige na toepassing 
van de zetelverplaatsingheffing voor het eerst in Nederland gaat wonen.
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De bepaling van de verkrijgingsprijs is vrij ingewikkeld. In de eerste plaats is ook
hier steeds een verhoging van de historische verkrijgingsprijs mogelijk ex artikel 16,
lid 2, Uitv.besl. IB 2001, indien bij de emigratie uit het buitenland is afgerekend; ter
wille van de overzichtelijkheid wordt hier echter ervan uitgegaan dat dit niet heeft
plaatsgevonden.168 De gevolgen voor de verkrijgingsprijs hangen dan uitsluitend af
van het oprichtingsrecht van de vennootschap en van het al dan niet van toepassing
zijn geweest van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001:
– ingeval de vennootschap naar Nederlands recht is opgericht, geldt voor de bepa-

ling van de verkrijgingsprijs bij immigratie zowel lid 3 als lid 4 van artikel 4.25
Wet IB 2001. In beginsel wordt geen step-up verleend. Indien de aandeelhouder
na zetelverplaatsing niet meer buitenlands belastingplichtig was, wordt de ver-
krijgingsprijs echter verhoogd op grond van artikel 16, lid 3, Uitv.besl. IB 2001
voor de na zetelverplaatsing ontstane waardeaangroei. In de onderhavige situatie
wordt derhalve een gedeeltelijke step-up verkregen indien de vestigingsplaats-
fictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 niet van toepassing was omdat de vennoot-
schap voorafgaande aan de verplaatsing van de werkelijke leiding minder dan vijf
jaar in Nederland was gevestigd. Indien de vestigingsplaatsfictie wél van toepas-
sing was, kan nog een gedeeltelijke step-up worden verkregen indien de buiten-
landse belastingplicht reeds is geeindigd, terwijl de conserverende aanslag nog
niet is vervallen (dit is mogelijk bij vóór 2006 opgelegde conserverende aansla-
gen; zie paragraaf 2.2.2.3,b); 

– ten aanzien van een aanmerkelijk belang in een naar buitenlands recht opgerichte
vennootschap geldt in beginsel hetzelfde, maar dan uitsluitend ingevolge het
vierde lid van artikel 4.25 Wet IB 2001 jo. 16, lid 3, Uitv.besl. IB 2001. Het is echter
de vraag of een step-up wordt voorkomen indien de aanmerkelijkbelanghouder
van een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap voorafgaand aan immi-
gratie wel buitenlands belastingplichtig was op grond van de vestigingsplaats-
fictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001, maar bij zetelverplaatsing de heffing van
artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001 feitelijk niet heeft plaatsgevonden als gevolg van de

168. Zie voorts de bepalingen in artikel 16, lid 6-8, Uitv.besl. IB 2001. Lid 6 en 7 voorzien in een ver-
meerdering van de historische verkrijgingsprijs wegens gemaakte kosten voor het stellen van 
zekerheid respectievelijk gedane betalingen op de conserverende aanslag; geen vermeerdering 
vindt echter plaats voor zover de verkrijgingsprijs reeds op grond van lid 2 is verhoogd met de 
waardeaangroei die eerder in de conserverende aanslag is begrepen. Lid 8 voorziet in een vermin-
dering van de historische kostprijs indien bij zetelverplaatsing of emigratie een negatief ver-
vreemdingsvoordeel in aanmerking is genomen; indien in een dergelijk geval na immigratie of 
remigratie de historische kostprijs als basis zou worden genomen, zou het verlies dubbel kunnen 
worden genomen; zie het in de nota van toelichting bij het Besluit van 20 december 2000, 
Stb. 2000, 641, blz. 32-33, gegeven rekenvoorbeeld. Deze bepalingen blijven hier verder onbe-
sproken.
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werking van een belastingverdrag.169 170 Zowel lid 4 als lid 5 van artikel 4.25 Wet
IB 2001 (zie ook artikel 16, lid 1, Uitv.besl. IB 2001) spreekt immers ervan dat
artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001 ‘is toegepast’, zodat verdedigbaar is dat aan deze
leden in het bedoelde geval niet wordt toegekomen en de aanmerkelijkbelang-
houder op grond van de hoofdregel van artikel 4.25, lid 1, Wet IB 2001 een step-up
ten deel valt. Naar mijn mening moet bij de toepassing van artikel 4.25, lid 4, Wet
IB 2001 evenwel uitsluitend naar de nationale wet worden gekeken. Een belas-
tingverdrag kan de verdragsluitende staten beperken in de heffing die voortvloeit
uit hun nationale wetsbepalingen, maar stelt deze bepalingen zelf niet buiten
werking. Verdragstoepassing kan ook pas aan de orde komen indien eerst op
grond van de nationale wet vaststaat dat Nederland een heffingsrecht heeft; in-
dien er geen nationale bepaling is die toepassing vindt, wordt aan verdragstoe-
passing niet toegekomen. Het verdrag maakt vervolgens niet de toepassing van de
desbetreffende bepaling ongedaan, maar belet slechts het (volledig) effectueren
van de uit die nationale bepaling voortvloeiende heffing.171 In casu staat vast dat
artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001 op grond van de nationale wet van toepassing is ge-
weest (ofwel dat aan de voorwaarden voor toepassing van dat artikel is voldaan),
zodat op grond van artikel 16, lid 3, Uitv.besl. IB 2001 geen step-up wordt toege-

169. Bij remigratie na zetelverplaatsing gaat het hoe dan ook goed, aangezien de regels van artikel 16 
Uitv.besl. IB 2001 dan steeds van toepassing zijn ex artikel 4.25, lid 2, Wet IB 2001; zie paragraaf 
2.2.2.5.2.

170. Ik stip hier ook nog de mogelijkheid aan dat de zetelverplaatsing heeft plaatsgevonden vóór 1997, 
zodat geen sprake was van een belastbaar feit. Bij een onder het huidige aanmerkelijkbelangregi-
me plaatsvindende immigratie wordt dan de verkrijgingsprijs op de waarde in het economische 
verkeer gesteld, hetgeen niet in overeenstemming is met het uitgangspunt van de verkrijgings-
prijsregeling. De aan de periode van buitenlandse belastingplicht toerekenbare waardeaangroei 
blijft buiten de heffing (waarbij zij opgemerkt dat de bij de zetelverplaatsing geëindigde buiten-
landse belastingplicht met ingang van 1997 kan zijn herleefd als gevolg van de werking van de 
vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001).

171. Een aanwijzing voor de juistheid van deze stelling kan naar mijn mening worden ontleend aan HR 
13 mei 2005, BNB 2005/235, inzake de verenigbaarheid van artikel 23a Wet Vpb 1969 met het 
verdrag Nederland-België 1970. Artikel 23a (tekst 1997) stelt als voorwaarde voor de in dat arti-
kel geregelde ‘strafheffing’ bij de vennootschap in geval van onregelmatig handelen met betrek-
king tot een pensioenaanspraak, dat artikel 11c, lid 1, Wet LB 1964 ‘toepassing vindt’. De Hoge 
Raad oordeelde: ‘-3.5.2. Vaststaat dat de echtgenoten ten tijde van de onderhavige zetelverplaat-
sing inwoners waren van België. Toepassing van artikel 11c, lid 1, letter a, van de Wet op de loon-
belasting 1964 dient dan achterwege te blijven omdat dit in strijd zou komen met artikel 18 van 
het Belastingverdrag Nederland-België van 19 oktober 1970 (...). Nu onverkorte toepassing van 
artikel 23a van de Wet tot gevolg zou hebben dat de belasting die door toepassing van het Verdrag 
niet van de echtgenoten geheven kan worden, van belanghebbende wordt geheven, heeft (...) het-
zelfde te gelden met betrekking tot de toepassing in het onderhavige geval van die bepaling.’
Indien de Hoge Raad van oordeel zou zijn dat het belastingverdrag van belang is voor de vraag of 
artikel 11c Wet LB 1964 ‘toepassing vindt’ in de zin van artikel 23a Wet Vpb 1969, dan had hij voor 
de motivering van het achterwege laten van de strafheffing kunnen volstaan met de constatering 
dat niet was voldaan aan deze in artikel 23a gestelde voorwaarde. Het (impliciete) oordeel van de 
Hoge Raad doet recht aan de strekking van artikel 23a, dat immers uitsluitend is ingevoerd voor 
gevallen waarin op grond van belastingverdragen de heffing van artikel 11c Wet LB 1964 niet kan 
worden geëffectueerd.
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kend.172 Voordeel van deze interpretatie is dat het nationale systeem dan sluit; zij
is ook in overeenstemming met de doelstelling van de verkrijgingsprijsregeling, te
weten het uiteindelijk in de heffing betrekken van de waardeaangroei ontstaan in
een periode van binnenlandse of buitenlandse belastingplicht (zie daarover
voorts paragraaf 2.2.2.5.2,b, onder 2). Overeenkomstig die doelstelling zijn belas-
tingverdragen voor de verkrijgingsprijsregeling ook overigens zonder belang; of
de in een periode van buitenlandse belastingplicht gerijpte aanmerkelijkbelang-
winst door Nederland mag worden belast, is irrelevant voor artikel 16, lid 3,
Uitv.besl. IB 2001. Ten slotte geldt dat de aanmerkelijkbelanghouder van een naar
Nederlands recht opgerichte vennootschap in overigens dezelfde situatie even-
min een step-up ten deel valt.173

2. Immigratie na tien jaar.
Indien wordt geïmmigreerd na tien jaar zal de conserverende aanslag, uitgaande van
de met ingang van 2006 geldende kwijtscheldingsregeling, inmiddels reeds zijn ver-
vallen (zie hiervóór onder 1). Met betrekking tot eerder opgelegde conserverende
aanslagen kan het echter voorkomen dat deze nog lopen op het moment waarop tien
jaar na zetelverplaatsing (of emigratie) zijn verstreken (zie paragraaf 2.2.2.2,b, onder
‘Kwijtscheldingsmogelijkheden’). Overeenkomstige toepassing van de regeling van
artikel 4.25, lid 5, Wet IB 2001 jo. 16, lid 5, Uitv.besl. IB 2001 ligt dan voor de hand.

Voor de bepaling van de verkrijgingsprijs zijn dezelfde factoren van belang als bij
de hiervóór onder 1 behandelde situatie:
– een aanmerkelijkbelanghouder van een naar Nederlands recht opgerichte vennoot-

schap wordt in beginsel geen step-up verleend op grond van zowel lid 3 als lid 4
van artikel 4.25 Wet IB 2001. Voor zover de waardeaangroei niet is ontstaan in een
periode van buitenlandse belastingplicht – de periode vóór zetelverplaatsing en
eventueel ook nog daarna op grond van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5,
lid 6, Wet IB 2001 – zal echter een step-up worden verleend ingevolge artikel 16,
lid 3, Uitv.besl. IB 2001. Deze regeling brengt mee dat de Nederlandse aanmerke-
lijkbelangclaim die na de tienjaarsperiode was vervallen, bij immigratie als het
ware herleeft;

– indien het een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap betreft, geldt in fei-
te hetzelfde, maar dan uitsluitend op de voet van artikel 4.25, lid 4, Wet IB 2001 jo.
16, lid 3, Uitv.besl. IB 2001. In de onderhavige situatie geldt, evenals bij immigratie
binnen de tienjaarstermijn, dat de aanmerkelijkbelanghouder van een naar bui-

172. Uiteraard kan de ingevolge artikel 4.25, lid 5, Wet IB 2001 jo. 16, lid 5, Uitv.besl. IB 2001 te verle-
nen vermindering van de conserverende aanslag alleen plaatsvinden indien daadwerkelijk een 
conserverende aanslag is opgelegd.

173. In dit kader wijs ik nog op artikel 7.6, lid 1 en 2, Wet IB 2001, waarin wordt bepaald dat de ver-
krijgingsprijs voor de toepassing van de buitenlandse belastingplicht op de waarde in het econo-
mische verkeer wordt gesteld, indien bij beëindiging van de binnenlandse belastingplicht c.q. bij 
zetelverplaatsing vervreemdingsvoordelen ‘in aanmerking zijn genomen’. Om recht te doen aan 
de strekking van deze bepaling zal uiteraard alleen een step-up moeten worden verleend indien 
daadwerkelijk een conserverende aanslag is opgelegd. Naar mijn mening dient per bepaling naar 
doel en strekking te worden beoordeeld of daadwerkelijke toepassing van een heffing is vereist 
of niet.
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tenlands recht opgerichte vennootschap bij immigratie mogelijkerwijs wél steeds
een step-up in de wacht sleept als op grond van een belastingverdrag de heffing
bij zetelverplaatsing feitelijk niet is toegepast. Maar zelfs indien de aanmerkelijk-
belanghouder wegens zetelverplaatsing daadwerkelijk in de heffing is betrokken,
is het bij immigratie na de tienjaarstermijn mogelijk een volledige step-up te ver-
krijgen. Dit kan worden bewerkstelligd door de aandelen voorafgaand aan immi-
gratie in te brengen in een in het buitenland gevestigde vennootschap. De inbreng
leidt niet tot heffing nu de buitenlandse belastingplicht reeds is geëindigd (noch
tot invordering van de conserverende aanslag, ervan uitgaande dat die reeds is
vervallen) en bij immigratie geldt – indien de vennootschap naar buitenlands
recht is opgericht – de hoofdregel van artikel 4.25, lid 1, Wet IB 2001. De buiten-
landse vennootschap kan overigens ook naar Nederlands recht zijn opgericht,
aangezien de aanmerkelijkbelanghouder ten aanzien van die aandelen niet in Ne-
derland belastingplichtig was (vergelijk artikel 4.25, lid 3, Wet IB 2001 jo. 16, lid 3,
Uitv.besl. IB 2001). Dit alles is niet mogelijk indien het oorspronkelijke aanmerke-
lijk belang een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap betreft, aangezien
artikel 16, lid 11, Uitv.besl. IB 2001174 daar een stokje voor steekt.175 De verkrij-
gingsprijs van de aandelen in de tussengeschoven buitenlandse holding wordt
dan namelijk verminderd met de waardeaangroei van de ingebrachte aandelen
gedurende de periode van Nederlandse belastingplicht.

c. Immigratie van de vennootschap
Indien een buitenlands belastingplichtige aanmerkelijkbelanghouder de werkelijke
leiding van zijn vennootschap uit Nederland verplaatst, dient te worden afgerekend
ingevolge artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001 (zie paragraaf 2.2.2.3). In de omgekeerde situ-

174. Artikel 16, lid 11, Uitv.besl. IB 2001 beoogt te voorkomen dat de belastingplichtige de claim op 
aanmerkelijkbelangaandelen in een in Nederland gevestigde vennootschap blijvend zou kunnen 
ontgaan door de aandelen voorafgaand aan immigratie of remigratie te vervreemden aan een 
(buitenlandse) holding. Deze regeling is van belang in gevallen waarin de vervreemding niet leidt 
tot invordering van een conserverende aanslag noch tot heffing op grond van de buitenlandse be-
lastingplicht; het betreft bijvoorbeeld een vervreemding na afloop van de conserverende aanslag 
wegens emigratie, terwijl een belastingverdrag aan heffing op grond van de buitenlandse belas-
tingplicht in de weg staat. Zie blz. 33 van de nota van toelichting bij het Besluit van 20 december 
2000, Stb. 2000, 641. Mijns inziens kan de regeling echter ook aan de orde komen in gevallen van 
immigratie of remigratie na zetelverplaatsing, waarbij de aanmerkelijkbelanghouder na afloop 
van de buitenlandse belastingplicht en de bewakingstermijn van de conserverende aanslag tot 
vervreemding aan een holding is overgegaan.

175. Aangenomen moet mijns inziens worden dat onder een ‘in Nederland gevestigde vennootschap’ 
in de zin van artikel 16 Uitv.besl. IB 2001 ook de fictief ex artikel 4.35 Wet IB 2001 in Nederland 
gevestigde vennootschap moet worden verstaan, nu de regeling van artikel 16 een nadere uitwer-
king is van de verkrijgingsprijsregeling van artikel 4.25 Wet IB 2001, waarop die vestigingsplaats-
fictie van toepassing is. Teneinde de regeling, conform haar bedoeling, de holdingconstructie voor 
alle gevallen waarin buitenlandse belastingplicht bestond te doen tegengaan, zou zij zowel moe-
ten zien op vennootschappen die feitelijk in Nederland zijn gevestigd als op vennootschappen 
waarop de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 van toepassing is geweest, als-
mede op gevallen die onder artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001 vielen. Aldus wordt de holdingconstruc-
tie tegengegaan voor alle gevallen waarin voorafgaand aan immigratie of remigratie buitenlandse 
belastingplicht heeft bestaan, ongeacht het oprichtingsrecht van de vennootschap.
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atie waarin buitenlandse belastingplicht ontstaat doordat een buiten Nederland wo-
nende aanmerkelijkbelanghouder de werkelijke leiding van zijn vennootschap naar
Nederland verplaatst, wordt echter geen step-up verleend. Ten onrechte wordt zo
een claim gelegd op de waardeaangroei die in het buitenland is ontstaan in een
periode dat de aandeelhouder geen enkele fiscale band had met Nederland. Onder
de Wet IB 1964 heeft de staatssecretaris dan ook goedgekeurd dat een step-up wordt
verleend; zie onderdeel C3 van het Besluit van 11 juni 1999, nr. DB99/1272, V-N
1999/30.10. De volgende voorwaarden werden gesteld:
– Nederland heeft nooit een fiscale claim gehad op de vennootschap of op (koopop-

ties op) aandelen in, winstbewijzen van en schuldvorderingen op de vennoot-
schap;

– de vennootschap heeft geen banden met Nederland (gehad), zoals een Neder-
landse deelneming, een Nederlandse vaste inrichting of Nederlandse vermogens-
bestanddelen.

Duidelijk is dat deze voorwaarden grotendeels niets van doen hebben met de uit-
gangspunten van de aanmerkelijkbelangregeling.

Onder de Wet IB 2001 is het echter niet eens meer mogelijk in de onderhavige
situatie een step-up te verkrijgen.176 Bovengenoemd Besluit is namelijk vervallen,
terwijl in het nieuwe Besluit van 4 april 2001, nr. CPP2001/765, BNB 2001/308, V-N
2001/22.10 (recentelijk vervangen door het Besluit van 23 november 2006, nr.
CPP2006/2674, Stcrt. 236), vraag C3 niet is overgenomen. Anders dan de redactie van
Vakstudienieuws in haar aantekening onder het nieuwe Besluit opmerkt, is de goed-
keuring nog steeds nodig. Artikel 16 Uitv.besl. IB 2001 biedt weliswaar een regeling
bij remigratie zonder voorafgaande buitenlandse belastingplicht, maar voorziet niet
in een step-up bij het ontstaan van buitenlandse belastingplicht als gevolg van zetel-
verplaatsing naar Nederland. Hiervoor zou een voorziening kunnen worden getrof-
fen in artikel 7.6 Wet IB 2001, dat immers de verkrijgingsprijs voor de buitenlandse
belastingplicht regelt.

De aanmerkelijkbelanghouder zal in het onderhavige geval overigens alsnog een
step-up verkrijgen indien hij zelf immigreert respectievelijk remigreert; de waarde-
aangroei tot het moment van immigratie van de vennootschap is immers ontstaan in
een periode waarin hij niet belastingplichtig was in Nederland (artikel 4.25, lid 2 en
3, Wet IB 2001 jo. 16, lid 1 en 3, Uitv.besl. IB 2001).

Ten slotte geldt uiteraard dat als de aandelen op het moment van verplaatsing van
de vennootschap naar Nederland in waarde zijn gedaald ten opzichte van de histori-
sche verkrijgingsprijs, de aanmerkelijkbelanghouder profijt heeft van het ontbreken
van een step-up (die in deze situatie zou neerkomen op een step-down).

2.2.2.5.2 Remigratie 

a. Remigratie zonder toepassing emigratieheffing
Anders dan onder de Wet IB 1964 wordt onder de regeling in de Wet IB 2001 steeds
een step-up verkregen door de aanmerkelijkbelanghouder die remigreert zonder dat

176. Wellicht zou artikel 4.23 Wet IB 2001 in deze situatie overeenkomstige toepassing kunnen vinden.
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voorheen de emigratieheffing is toegepast omdat hij zijn aandelen pas in de buiten-
landse periode heeft verkregen. De aanmerkelijkbelanghouder zal, uitgaande van
een feitelijk in het buitenland gevestigde vennootschap die niet onder de vestigings-
plaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 valt, immers niet buitenlands belasting-
plichtig zijn geweest. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van de onder de
Wet IB 1964 geldende situatie, waarbij in een dergelijk geval alleen een step-up kon
worden gekregen op grond van onderdeel C3 van het Besluit van 11 juni 1999, V-N
1999/30.10 (zie daarover paragraaf 2.2.2.5.1,c hiervóór).

Dat ligt anders ingeval de emigratieheffing niet is toegepast omdat de aanmerkelijk-
belanghouder – die ook onder het toenmalige aanmerkelijkbelangregime reeds als
aanmerkelijkbelanghouder werd aangemerkt – vóór 1997 is geëmigreerd. Tot 1997
bestond nog geen emigratieheffing, zodat de aanmerkelijkbelangclaim opgebouwd
tot minimaal het moment van emigratie – bij feitelijke vestiging van de vennoot-
schap in Nederland (of fictieve ex artikel 49, lid 6, Wet IB 1964; hier wordt ervan uit-
gegaan dat geen zetelverplaatsing heeft plaatsgevonden, zodat artikel 7.5, lid 6, Wet
IB 2001 niet van toepassing is) kan daarnaast buitenlandse belastingplicht zijn ont-
staan, die echter op grond van een belastingverdrag niet (meer) kon worden geëffec-
tueerd – verloren was gegaan. Bij remigratie onder het huidige regime kunnen deze
claims herleven, aangezien de verkrijgingsprijs ingevolge artikel 16, lid 3, Uitv.besl.
IB 2001 niet wordt verhoogd voor zover de waardeaangroei is ontstaan in een perio-
de van belastingplicht in Nederland. Bij een naar buitenlands recht opgerichte ven-
nootschap kan evenwel steeds een step-up worden afgedwongen door inbreng van
de aandelen in een buiten Nederland gevestigde vennootschap; zie het slot van para-
graaf 2.2.2.5.1,b.

b. Remigratie na toepassing emigratieheffing 
1. Remigratie binnen tien jaar.
Bij remigratie binnen tien jaar na emigratie wordt de conserverende aanslag met het
daarop resterende bedrag verminderd ingevolge artikel 4.25, lid 5, Wet IB 2001 jo.
16, lid 5, Uitv.besl. IB 2001 (zie voor wat betreft het uiteenlopen van de termijnen van
de conserverende aanslag en artikel 4.25, lid 5, Wet IB 2001: paragraaf 2.2.2.5.1,b,
onder 1).

Voor wat betreft de verkrijgingsprijs geldt dat geen step-up wordt verleend indien
de aanmerkelijkbelanghouder voorheen in Nederland heeft gewoond: artikel 4.25,
lid 2, Wet IB 2001. Dit geldt ongeacht het oprichtingsrecht van de vennootschap;
voor een aanmerkelijk belang in een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap
is daarnaast ook steeds artikel 4.25, lid 3, Wet IB 2001 van toepassing. De regeling die
op grond van artikel 4.25, lid 4, Wet IB 2001 is getroffen in artikel 16 Uitv.besl. IB
2001 brengt evenwel mee dat bij remigratie de historische verkrijgingsprijs wordt
vermeerderd met de waardeaangroei boven de historische verkrijgingsprijs waar-
over in het buitenland is afgerekend (lid 2), alsmede met de waardeaangroei ont-
staan in de periode dat de aandeelhouder in Nederland niet belastingplichtig was
(lid 3). Van dit laatste is – ervan uitgaande dat de vestigingsplaatsfictie van artikel
7.5, lid 6, Wet IB 2001 niet van toepassing is (zie voor remigratie na zetelverplaatsing
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onderdeel c hierna177) – sprake indien de vennootschap niet feitelijk in Nederland is
gevestigd. Een uitzondering geldt eventueel bij een naar Nederlands recht opgerich-
te vennootschap voor tot 1997 opgebouwde waardeaangroei (waarvoor ex artikel 49,
lid 6, Wet IB buitenlandse belastingplicht bestond).

Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 2.2.2.5.1,a, past de ophoging van de verkrij-
gingsprijs op grond van artikel 16, lid 2, Uitv.besl. IB 2001 in feite niet in het systeem.
In geval van remigratie is de waardeaangroei die buiten de Nederlandse heffing blijft,
mogelijkerwijs nog groter dan bij immigratie. Indien het andere land bij immigratie
van de aanmerkelijkbelanghouder aldaar geen step-up heeft verleend, heft het bij
diens vertrek naar Nederland behalve over de tijdens de buitenlandse belasting-
plicht ontstane waardeaangroei namelijk tevens over de waardeaangroei die is ont-
staan in de vroegere Nederlandse periode van de aanmerkelijkbelanghouder.178

2. Remigratie na tien jaar.
Indien wordt geremigreerd na tien jaar na emigratie, zal de conserverende aanslag,
uitgaande van de met ingang van 2006 geldende regeling, inmiddels zijn vervallen.
Met betrekking tot vóór 2006 opgelegde conserverende aanslagen die op het
moment van remigratie nog lopen, ligt vermindering overeenkomstig artikel 4.25,
lid 5, Wet IB 2001 jo. 16, lid 5, Uitv.besl. IB 2001 voor de hand (zie paragraaf
2.2.2.5.1,b, onder 2).

Voor wat betreft de verkrijgingsprijs geldt in beginsel hetzelfde als bij de hiervóór
onder 1 behandelde situatie. Bij remigratie na tien jaar bewerkstelligt de verkrij-
gingsprijsregeling dat de door het vervallen van de conserverende aanslag verloren
gegane aanmerkelijkbelangclaim ter zake van de binnenlandse belastingplicht als
het ware herleeft. Ingeval na emigratie buitenlandse belastingplicht ontstond (de
vennootschap is feitelijk in Nederland gevestigd), dan wordt de historische verkrij-
gingsprijs in het geheel niet verhoogd, zodat ook een tijdens de buitenlandse belas-
tingplicht ontstane aanmerkelijkbelangclaim waarvoor Nederland krachtens het
toepasselijke belastingverdrag geen heffingsrecht (meer) toekwam, alsnog weer bin-
nen Nederlands bereik komt.

Ten aanzien van een belang in een feitelijk in het buitenland gevestigde en naar
buitenlands recht opgerichte vennootschap kan een step-up (voor de waardeaangroei
tijdens de vroegere binnenlandse periode van de aanmerkelijkbelanghouder) mijns
inziens worden geforceerd door de aandelen in te brengen in een buiten Nederland
gevestigde vennootschap; zie het slot van paragraaf 2.2.2.5.1,b.

De regel van artikel 4.25, lid 2, Wet IB 2001 gold in de Wet IB 1964 in beginsel slechts
indien de remigratie plaatsvond binnen tien jaar na emigratie (artikel 20c, lid 7, eer-
ste en tweede volzin). De verkrijgingsprijs werd dan gesteld op de historische ver-
krijgingsprijs (artikel 3d, lid 1, Uitv.reg. IB 1990). Dit vanwege het verband met de

177. De situatie waarin de vestigingsplaatsfictie wél van toepassing was, maar de zetelverplaatsing 
plaatsvond vóór emigratie, laat ik buiten beschouwing.

178. De staatssecretaris achtte aanpassing van artikel 16, lid 2, Uitv.besl. IB 2001 echter niet nodig, om-
dat een dergelijke benadering in het buitenland naar zijn oordeel in de praktijk niet vaak zal voor-
komen; zie V-N BP21 2001/22.5, blz. 4796.
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conserverende aanslag, die immers bij remigratie binnen tien jaar vervalt. De staats-
secretaris lichtte dit als volgt toe:

‘Indien in geval van remigratie wel een step-up zou worden verleend, zou
door tijdelijk te emigreren namelijk op eenvoudige wijze een ophoging van
de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang worden bewerkstel-
ligd.’179

In de nieuwe bepaling is de beperking tot remigratie binnen tien jaar echter verval-
len. In de memorie van toelichting wordt dit ‘een kleine wijziging’ genoemd.180 Prak-
tisch gezien is dat inderdaad het geval. Bij een aanmerkelijk belang in een naar
Nederlands recht opgerichte vennootschap werd de verkrijgingsprijs namelijk ook bij
remigratie na tien jaar op de historische kostprijs gesteld ingevolge de voor (fictief
op grond van de oprichtingsrecht-vestigingsplaatsfictie) in Nederland gevestigde
vennootschappen geldende bepaling van artikel 20c, lid 18, eerste volzin, Wet IB
1964 jo. 3d, lid 2, Uitv.reg. IB 1990. Uitsluitend bij een naar buitenlands recht opge-
richte vennootschap werd derhalve een (volledige) step-up verkregen bij remigratie
na tien jaar. De wijziging brengt evenwel principieel mee dat in gevallen waarin als
gevolg van het verstrijken van de tienjaarstermijn de conserverende aanslag is kwijt-
gescholden, geen step-up bij remigratie wordt verleend voor de waardeaangroei
begrepen in die aanslag, met als gevolg dat de verloren gegane aanmerkelijkbelang-
claim in feite herleeft. Uit het nader rapport blijkt dat de wijziging is bedoeld om de
situaties van remigratie binnen en na tien jaar gelijk te behandelen, aangezien in bei-
de situaties sprake kan zijn van een conserverende aanslag voor in de binnenlandse
periode ontstane waardeaangroei die feitelijk niet tot heffing heeft geleid.181 Een an-
der uitgangspunt dus dan onder de Wet IB 1964.

Dat nieuwe uitgangspunt lijkt aan de hele regeling van de verkrijgingsprijs bij mi-
graties ten grondslag te liggen; zie de aanpassing van de verkrijgingsprijs voor de
buitenlandse belastingplicht na kwijtschelding van de conserverende aanslag (slot
paragraaf 2.2.2.4) en de bepaling van de verkrijgingsprijs bij immigratie na tien jaar
na toepassing van de heffing bij zetelverplaatsing182 (slot paragraaf 2.2.2.5.1,b). Zie
ook de toelichting op artikel 16 Uitv.besl. IB 2001 waarin wordt opgemerkt dat de
regeling als uitgangspunt heeft:

179. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, blz. 21.
180. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, nr. 3, blz. 213.
181. Kamerstukken II 1998/99, 26 727, A, blz. 81-82.
182. Opgemerkt zij dat de regeling voor immigratie na toepassing van de zetelverplaatsingheffing in 

de Wet IB 1964 aanmerkelijk ongunstiger was. De verkrijgingsprijs werd alleen verhoogd voor 
zover in het buitenland was afgerekend; derhalve niet voor zover het aanmerkelijk belang na 
zetelverplaatsing in een situatie zonder buitenlandse belastingplicht in waarde was gestegen: zie 
artikel 3d, lid 3 (immigratie binnen tien jaar) en lid 4 (immigratie na tien jaar), Uitv.reg. IB 1990. 
Voor deze bepalingen ontbrak het evenwel aan een delegatiebepaling; artikel 20c, lid 18, tweede 
volzin, Wet IB 1964 ziet slechts op het verminderen van de bij zetelverplaatsing opgelegde con-
serverende aanslag en dan (uiteraard) nog alleen bij immigratie binnen tien jaar; zie ook Rijkers 
& Van Dijck 2000, blz. 276-277. Bij een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap werd des-
alniettemin uitgekomen bij de beoogde, karige verkrijgingsprijs, maar dan ex artikel 20c, lid 7, 
derde volzin, Wet IB 1964. Uitsluitend bij een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap 
gold dan ex artikel 20c, lid 7, eerste volzin, de waarde in het economische verkeer.
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‘dat alleen waardeontwikkelingen die zijn ontstaan in een periode waarin belang-
hebbende binnenlands dan wel buitenlands belastingplichtig was ten aanzien van
de aandelen of winstbewijzen uiteindelijk in de aanmerkelijkbelangheffing moeten
worden betrokken.’183

Toch is de situatie van remigratie binnen de tienjaarstermijn van de conserverende
aanslag, waarin nog een aanmerkelijkbelangclaim op de aandelen rust, naar mijn
mening niet gelijk aan de situatie van remigratie na die tien jaar, waarin de aanmer-
kelijkbelangclaim is vervallen door kwijtschelding. Mijns inziens verzachten de be-
palingen in het Uitv.besl. IB 2001, zoals het in casu niet verlenen van een volledige
step-up bij remigratie, met name de ongelijke behandeling van in Nederland blijvende
aanmerkelijkbelanghouders versus emigrerende aanmerkelijkbelanghouders die in
beginsel na tien jaar van de aanmerkelijkbelangclaim verlost zijn.184 Vraagtekens
kunnen echter worden gesteld bij de gekozen oplossing om een claim die als gevolg
van kwijtschelding was vervallen, naderhand weer nieuw leven in te blazen. Boven-
dien wordt de ongelijke behandeling op deze wijze slechts ten dele opgeheven (in-
dien men niet remigreert of immigreert is de claim na tien jaar immers definitief
vervallen) en kan in de praktijk voor een aanmerkelijk belang in een naar buiten-
lands recht opgerichte vennootschap toch (nog steeds) een step-up worden verkre-
gen bij: (i) remigratie na tien jaar na toepassing van de emigratieheffing; (ii) remi-
gratie na tien jaar na zetelverplaatsing; zie onderdeel c hierna; (iii) immigratie na
tien jaar na zetelverplaatsing (zie paragraaf 2.2.2.5.1,b). Het zou daarom naar mijn
mening meer voor de hand hebben gelegen dat de wetgever was terugkomen op de
kwijtschelding na tien jaar van de conserverende aanslagen ter zake van emigratie
en zetelverplaatsing.
 
c. Remigratie na zetelverplaatsing
Bij remigratie binnen of na tien jaar nadat is afgerekend wegens zetelverplaatsing (of
als die afrekening als gevolg van de werking van een belastingverdrag achterwege is
gebleven) geldt – ongeacht of tevens is afgerekend bij de voorafgaande emigratie van
de aanmerkelijkbelanghouder (dit zal niet het geval zijn indien de aandelen eerst
verkregen zijn in de buitenlandse periode of indien de aanmerkelijkbelanghouder
reeds vóór 1997 was geëmigreerd) – voor de bepaling van de verkrijgingsprijs het-
zelfde als is opgemerkt over immigratie na zetelverplaatsing. Nu evenwel mede in-
gevolge het tweede lid van artikel 4.25 Wet IB 2001. De vraag of artikel 4.25, lid 4,
Wet IB 2001 wel van toepassing is als een belastingverdrag aan effectuering van de
zetelverplaatsingheffing in de weg heeft gestaan, is nu dus niet van belang, omdat
ingevolge artikel 4.25, lid 2, Wet IB 2001 de bepalingen van het Uitv.besl. IB 2001

183. Zie blz. 31 van de nota van toelichting bij het Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 641. 
184. Naar aanleiding van vragen over het concept van de regeling van artikel 16 Uitv.besl. IB 2001 

noemde de staatssecretaris dit ook juist als uitgangspunt: ‘De hele regeling is erop gericht te be-
werkstelligen dat een belastingplichtige met een aanmerkelijk belang in een in Nederland geves-
tigde vennootschap die in Nederland immigreert of remigreert (over zijn totale bezitsperiode 
bezien) een zelfde belastingheffing ondervindt als de belastingplichtige die altijd in Nederland is 
blijven wonen.’
Zie V-N BP21 2001/22.5, blz. 4794.
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steeds van toepassing zijn. Verwezen zij naar hetgeen in paragraaf 2.2.2.5.1,b, is op-
gemerkt.

Ook bij remigratie na zetelverplaatsing geldt dat, indien de remigratie plaatsvindt na
tien jaar na zetelverplaatsing, bij een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap
de mogelijkheid bestaat een step-up te forceren door de aandelen voorafgaand aan
remigratie in te brengen in een andere in het buitenland gevestigde vennootschap.
Deze step-up beslaat ook de eventuele vroegere periode van binnenlandse belas-
tingplicht van de aanmerkelijkbelanghouder.

2.2.2.5.3 Samenvatting immigratie en remigratie
In de volgende tabel worden de hoofdlijnen van de verkrijgingsprijsregeling weerge-
geven. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele emigratie, zetelverplaatsing
of buitenlandse belastingplicht onder het tot 1 januari 1997 geldende aanmerkelijk-
belangregime. Voorts worden de bepalingen van artikel 16, lid 2 en 6-8, Uitv.besl. IB
2001 buiten beschouwing gelaten. Waar wordt verwezen naar artikel 16, lid 3,
Uitv.besl. IB 2001, geldt dat bij een in de buitenlandse periode opgetreden waarde-
daling de step-downbepaling van artikel 16, lid 4, Uitv.besl. IB 2001 van toepassing is.

Gebeurtenis Termijn
Type 
vennootschap

Verkrijgingsprijs aandelen

Immigratie 
aanmerkelijk-
belanghouder 

naar Nederlands 
recht opgerichte 
vennootschap

step-up bij feitelijke vestiging 
vennootschap in buitenland (geen 
buitenlandse belastingplicht): 
art. 4.25, lid 3, Wet IB 2001 jo. 16.3 
Uitv.besl. IB 2001

naar buitenlands 
recht opgerichte 
vennootschap

step-up bij feitelijke vestiging 
vennootschap in buitenland: 
art. 4.25, lid 1, Wet IB 2001

Immigratie na 
zetelverplaatsing 

binnen tien 
jaar 

naar Nederlands 
recht opgerichte 
vennootschap

geen step-up, behalve:
- voor zover de waardeaangroei is 
ontstaan na zetelverplaatsing 
(vestigingsplaatsfictie art. 7.5, lid 6, 
Wet IB 2001 was niet van toepas-
sing); of:
- voor zover de waardeaangroei is 
ontstaan na afloop tienjaars-
termijn vestigingsplaatsfictie: 
art. 4.25, lid 3 en 4, Wet IB 2001 jo. 
16, lid 3, Uitv.besl. IB 2001

naar buitenlands 
recht opgerichte 
vennootschap 

idem: art. 4.25, lid 4, Wet IB 2001 
jo. 16, lid 3, Uitv.besluit. IB 2001
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Gebeurtenis Termijn
Type 
vennootschap

Verkrijgingsprijs aandelen

na tien jaar naar Nederlands 
recht opgerichte 
vennootschap

idem als bij immigratie binnen 
tienjaarstermijn

naar buitenlands 
recht opgerichte 
vennootschap

idem als bij immigratie binnen 
tienjaarstermijn
→ step-up afdwingbaar door 
inbreng aandelen vóór immigratie 
in een in het buitenland gevestigde 
vennootschap (art. 16, lid 11, Uitv. 
besl. IB 2001 voorkomt dit niet)

Immigratie 
vennootschap 
(aanmerkelijk-
belanghouder in 
het buitenland)

geen step-up
→ er ontstaat buitenlandse belas-
tingplicht; een step-up zou moeten 
worden verleend (te regelen in 
art. 7.6 Wet IB 2001)

Remigratie zon-
der toepassing 
emigratieheffing 
(aandelen in het 
buitenland 
verkregen)

step-up: art. 4.25, lid 2 (en ev. 3), 
Wet IB 2001 jo. 16, lid 3, Uitv.besl. 
IB 2001

Remigratie na 
toepassing 
emigratieheffing

binnen tien 
jaar 

naar Nederlands 
recht opgerichte 
vennootschap

geen step-up, behalve:
- voor zover de waardeaangroei is 
ontstaan in de periode na emigratie 
en:
- de vennootschap feitelijk in het 
buitenland is gevestigd (geen bui-
tenlandse belastingplicht na emi-
gratie): art. 4.25, lid 2 en 3, Wet IB 
2001 jo. 16, lid 3, Uitv.besl. IB 2001

naar buitenlands 
recht opgerichte 
vennootschap

idem: art. 4.25, lid 2, Wet IB 2001 
jo. 16, lid 3, Uitv.besl. IB 2001

na tien jaar naar Nederlands 
recht opgerichte 
vennootschap

idem als bij remigratie binnen tien-
jaarstermijn

naar buitenlands 
recht opgerichte 
vennootschap

idem als bij remigratie binnen tien-
jaarstermijn
→ step-up afdwingbaar door 
inbreng aandelen vóór remigratie 
in een in het buitenland gevestigde 
vennootschap (art. 16, lid 11, Uitv. 
besl. IB 2001 voorkomt dit niet)
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De mogelijkheid om in strijd met de bedoeling van de verkrijgingsprijsregeling een
step-up af te dwingen na afloop van de tienjaarstermijn van de conserverende aan-
slagen bestaat alleen bij naar buitenlands recht opgerichte vennootschappen en
wordt veroorzaakt doordat artikel 16, lid 11, Uitv.besl. IB 2001 uitsluitend geldt voor
de inbreng van aandelen van een vennootschap die feitelijk dan wel fictief ex artikel
4.35 Wet IB 2001 in Nederland is gevestigd. Artikel 16, lid 11, zou zowel moeten zien
op vennootschappen die feitelijk in Nederland zijn gevestigd als op vennootschap-
pen waarop de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 van toepas-
sing is geweest, alsmede op gevallen die onder artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001 vielen.
Aldus wordt de holdingconstructie ook steeds voor naar buitenlands recht opgerich-
te vennootschappen voorkomen.

Gebeurtenis Termijn
Type 
vennootschap

Verkrijgingsprijs aandelen

Remigratie na 
zetelverplaatsing

binnen tien 
jaar

naar Nederlands 
recht opgerichte 
vennootschap

geen step-up, behalve:
- voor zover de waardeaangroei is 
ontstaan na zetelverplaatsing 
(vestigingsplaatsfictie art. 7.5, lid 6, 
Wet IB 2001 was niet van toepas-
sing); of:
- voor zover de waardeaangroei is 
ontstaan na afloop tienjaarstermijn 
vestigingsplaatsfictie: art. 4.25, 
lid 2-4, Wet IB 2001 jo. 16, lid 3, 
Uitv.besl. IB 2001

naar buitenlands 
recht opgerichte 
vennootschap

idem: art. 4.25, lid 2 en 4, Wet IB 
2001 jo. 16, lid 3, Uitv.besl. IB 2001

na tien jaar naar Nederlands 
recht opgerichte 
vennootschap

idem als bij remigratie binnen tien-
jaarstermijn

naar buitenlands 
recht opgerichte 
vennootschap

idem als bij remigratie binnen tien-
jaarstermijn
→ step-up afdwingbaar, ook voor 
de vroegere periode van binnen-
landse belastingplicht, door 
inbreng aandelen vóór remigratie 
in een in het buitenland gevestigde 
vennootschap (art. 16, lid 11, Uitv. 
besl. IB 2001 voorkomt dit niet)
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2.2.2.6 Passanten

De passantenregeling in artikel 4.18 Wet IB 2001 zorgt ervoor dat uitzending naar en
tijdelijk verblijf in Nederland niet wordt bemoeilijkt door het bestaan van de emigra-
tieheffing van artikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB 2001.185 Bij de belastingherziening
2001 heeft de staatssecretaris aangegeven dat de passantenregeling niet in strijd
komt met het gelijkheidsbeginsel. De rechtvaardiging van de afwijkende behande-
ling van passanten ten opzichte van overige aanmerkelijkbelanghouders kan volgens
hem worden gevonden in het feit dat de band met Nederland bij dergelijke slechts
tijdelijk in Nederland woonachtige personen met aandelen in niet in Nederland ge-
vestigde vennootschappen veel minder sterk kan worden geacht dan in andere ge-
vallen waarin emigratie wel tot een fictieve vervreemding leidt.186

De regeling houdt in samenhang met artikel 4.35 Wet IB 2001 in dat de emigratie-
heffing niet wordt toegepast indien de aanmerkelijkbelanghouder van een in het
buitenland gevestigde, niet naar Nederlands recht opgerichte, vennootschap emi-
greert binnen acht jaar na immigratie in Nederland en in de laatste vijfentwintig jaar
in totaal niet langer dan tien jaar in Nederland heeft gewoond. Met de voorwaarde
dat het een niet (fictief) in Nederland gevestigde vennootschap betreft, zal bedoeld
zijn de passantenregeling uit te sluiten voor aandeelhouders die reeds buitenlands
belastingplichtig waren. Zoals uiteengezet in paragraaf 2.2.1.2, wordt dit niet bereikt
door het in de Wet IB 2001 op de passantenregeling van toepassing verklaren van de
vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB 2001. Als gevolg van het verschil tussen
deze vestigingsplaatsfictie en die voor de buitenlandse belastingplicht is het moge-
lijk dat de toepassing van de passantenregeling wordt onthouden aan een aanmer-
kelijkbelanghouder die voorheen niet buitenlands belastingplichtig was, en anders-
om. Anders dan voor de bepaling van de verkrijgingsprijs bij immigratie is voor de
passantenregeling in het Uitv.besl. IB 2001 geen nadere regeling getroffen die deze
onbedoelde gevolgen van de vestigingsplaatsfictie mitigeert.

Overigens leidt het toepassen van de passantenregeling op de aanmerkelijk-
belanghouder van een onder de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB
2001 vallende, naar buitenlands recht opgerichte vennootschap, die nadien weer
buitenlands belastingplichtig wordt, in beginsel niet tot verlies van de in de eerdere
periode van buitenlandse belastingplicht opgebouwde aanmerkelijkbelangclaim. Bij
zijn komst naar Nederland zal namelijk vanwege de eerdere toepassing van de zetel-
verplaatsingheffing geen step-up zijn verleend ex artikel 4.25, lid 4, Wet IB 2001
jo. 16, lid 1 en 3, Uitv.besl. IB 2001. Claimverlies wordt echter niet voorkomen indien
de aanmerkelijkbelanghouder voorafgaand aan immigratie zijn aandelen – na afloop
van de tienjaarstermijn van de conserverende aanslag wegens zetelverplaatsing – in
een in het buitenland gevestigde vennootschap heeft ingebracht, aangezien de ver-
krijgingsprijs bij immigratie dan wél op de waarde in het economische verkeer is ge-
steld.

185. Zie Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, blz. 25, en nr. 8, blz. 11.
186. Kamerstukken II 1999/2000, 26 727, nr. 7, blz. 512-513.
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Ten aanzien van een periode van buitenlandse belastingplicht op grond van de
vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 die volgt op emigratie met
toepassing van de passantenregeling, geldt dat de in de binnenlandse periode opge-
bouwde claim steeds behouden blijft. Ophoging van de verkrijgingsprijs vindt ex ar-
tikel 7.6, lid 1, Wet IB 2001 immers niet plaats, nu bij emigratie als gevolg van de pas-
santenregeling geen vervreemdingsvoordelen in aanmerking zijn genomen.

Indien de aanmerkelijkbelanghouder na toepassing van de passantenregeling naar
Nederland remigreert, geldt voor de bepaling van de verkrijgingsprijs de bijzondere
regel van artikel 16, lid 9, Uitv.besl. IB 2001. In afwijking van de gewone regels bij
remigratie wordt de waarde van zijn aanmerkelijkbelangpakket steeds op de waarde
in het economische verkeer op het remigratietijdstip gesteld. Dit is een vrij opvallen-
de regeling gezien het aan de regels voor de bepaling van de verkrijgingsprijs ten
grondslag liggende uitgangspunt dat waardeontwikkelingen ontstaan in een periode
van binnenlandse of buitenlandse belastingplicht uiteindelijk in de aanmerkelijk-
belangheffing moeten worden betrokken. Als gevolg van artikel 16, lid 9, Uitv.besl. IB
2001 blijft immers in ieder geval de waardeaangroei die is ontstaan in de vorige
periode van binnenlandse belastingplicht buiten aanmerking. Dat is gezien de ratio
van de passantenregeling echter niet nodig en betekent een bevoordeling ten op-
zichte van binnenlands belastingplichtigen en andere remigranten. Indien de aan-
merkelijkbelanghouder na toepassing van de passantenregeling buitenlands belas-
tingplichtig was – hetgeen mogelijk is als gevolg van het uit elkaar lopen van de ves-
tigingsplaatsficties – blijft zelfs de aan die periode toe te rekenen waardeontwikke-
ling buiten de heffing. Dit laatste houdt mijns inziens een niet te rechtvaardigen
bevoordeling in van remigrerende passanten ten opzichte van andere remigranten
die voorafgaand aan remigratie buitenlands belastingplichtig waren.

2.3 Beoordeling regeling internationale aspecten van het aanmerkelijk 
belang

In deze paragraaf wordt de nationale regeling van de internationale aspecten van het
aanmerkelijk belang als geheel beoordeeld. Eerst zal worden ingegaan op de knel-
punten in de uitwerking van de huidige regeling (paragraaf 2.3.1). Het gaat daarbij
om de moeizame verhouding van de beide vestigingsplaatsficties onderling en de
vraag in hoeverre de vormgeving van de regeling recht doet aan de doelstellingen
van de vestigingsplaatsficties en de regeling van de migraties. Vervolgens wordt in
paragraaf 2.3.2 onderzocht in hoeverre de regelingen bij emigratie en zetelverplaat-
sing enerzijds en die van de vestigingsplaatsficties anderzijds zich tot elkaar verhou-
den in het licht van de aan deze regelingen ten grondslag liggende uitgangspunten.
Ten slotte worden in paragraaf 2.3.3 ook die uitgangspunten zelf ter discussie ge-
steld. In dat kader zal eerst een korte beschouwing worden gegeven over de interna-
tionaal aanvaarde aanknopingspunten voor belastingheffing (paragraaf 2.3.3.1),
waarna wordt onderzocht welke aanknopingspunten de Nederlandse aanmerkelijk-
belangheffing hanteert en in hoeverre die internationaal aanvaardbaar zijn (para-
graaf 2.3.3.2 en 2.3.3.3). Dit zal uitmonden in een aanzet tot een fundamentele her-
ijking van de regeling (paragraaf 2.3.3.4).
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2.3.1 Knelpunten in de feitelijke uitwerking van de huidige regeling

2.3.1.1 Verhouding vestigingsplaatsficties onderling

De beide vestigingsplaatsficties sluiten niet op elkaar aan. De vestigingsplaatsfictie
van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 beoogt de belastingheffing ter zake van het aan-
merkelijk belang na emigratie veilig te stellen. De fictie gaat uit van een vestigings-
duurcriterium. De doelstelling van de vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB
2001 is om aanmerkelijkbelanghouders die vóór hun komst naar Nederland al bui-
tenlands belastingplichtig waren, geen step-up bij immigratie (of remigratie) te ver-
lenen, alsmede kennelijk om die groep aanmerkelijkbelanghouders de toepassing
van de passantenregeling te onthouden. Deze doelstelling wordt echter niet in alle
gevallen bereikt vanwege het simpele feit dat de fictie is gebaseerd op het oprich-
tingsrechtcriterium in plaats van op het voor de bepaling van de buitenlandse belas-
tingplicht beslissende vestigingsduurcriterium.

De ongewenste effecten van deze discongruentie worden voor wat betreft de re-
gelingen bij immigratie en remigratie verholpen door de in het Uitv.besl. IB 2001 op-
genomen bepaling dat steeds een step-up geldt voor waardestijgingen (respectieve-
lijk een step-down bij waardedalingen) ontstaan in een periode waarin geen buiten-
landse belastingplicht bestond. Omgekeerd wordt een step-up bij voorheen bestaan-
de buitenlandse (en binnenlandse) belastingplicht niet in alle gevallen uitgesloten,
aangezien het bij immigratie of remigratie na afloop van de tienjaarstermijn van de
conserverende aanslagen wegens emigratie of zetelverplaatsing mogelijk is een ver-
hoging van de verkrijgingsprijs af te dwingen door toepassing van een holdingcon-
structie. De hiertegen gerichte bepaling van artikel 16, lid 11, Uitv.besl. IB 2001 voor-
komt dit niet indien de oorspronkelijke vennootschap naar buitenlands recht is op-
gericht.

Aangezien voor de passantenregeling geen nadere voorschriften in het Uitv.besl.
IB 2001 zijn gegeven, is het enerzijds mogelijk dat de passantenregeling wordt toe-
gepast in gevallen van vóór immigratie bestaande buitenlandse belastingplicht, en
anderzijds dat toepassing ervan wordt onthouden aan tijdelijke immigranten ten
aanzien van wie helemaal geen aanmerkelijkbelangclaim bestond.

Het is derhalve een gemiste kans dat bij de invoering van de Wet IB 2001 de ves-
tigingsplaatsficties niet met elkaar in overeenstemming zijn gebracht.

2.3.1.2 Doelstelling regeling vestigingsplaatsficties en migraties versus feitelijke 
uitwerking

De vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 heeft als doel het veilig stel-
len van de aanmerkelijkbelangclaim in geval van emigratie van de aanmerkelijk-
belanghouder en verplaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap uit
Nederland.

De beide exitheffingen zijn met dezelfde doelstelling ingevoerd, omdat de vestigings-
plaatsfictie als gevolg van verdragstoepassing veelal niet bleek te voldoen. Zij moe-
ten voorts fiscaal geïndiceerde emigratie tegengaan. Het uitgangspunt van de
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exitheffingen is het belasten van de waardeaangroei die is ontstaan in de periode dat
de aanmerkelijkbelanghouder een fiscale band met Nederland had.

Aan het uitgangspunt van afrekening bij emigratie van de aanmerkelijkbelang-
houder en/of de vennootschap over de waardeaangroei ontstaan in de Nederlandse
periode, wordt echter in de praktische uitwerking van de heffingen niet volledig
recht gedaan. Dit wordt veroorzaakt door de volgende kwijtscheldingen op de con-
serverende aanslagen:
– de kwijtschelding na tien jaar;
– de kwijtschelding bij een vervreemding van de aandelen indien deze na emigratie

of zetelverplaatsing in waarde zijn gedaald;
– de kwijtschelding die indien het heffingsrecht over een vervreemding van de aan-

delen ingevolge een belastingverdrag aan het buitenland is toegewezen, wordt
verleend voor de in het buitenland feitelijk geheven belasting ter zake van die ver-
vreemding.

Voornamelijk als gevolg van eerstgenoemde kwijtschelding zal de aan de binnen-
landse periode toe te rekenen waardestijging van het aanmerkelijkbelangpakket
veelal niet daadwerkelijk in de aanmerkelijkbelangheffing worden betrokken, waar-
door tevens belastingvlucht minder effectief wordt aangepakt en bovendien onge-
lijkheid ontstaat ten opzichte van niet-emigrerende en/of niet-zetelverplaatsende
aanmerkelijkbelanghouders. Het aan de afstelregeling ten grondslag liggende liqui-
diteitsprobleem (zie paragraaf 2.2.2.2,b) wordt in de regeling reeds opgelost doordat
slechts bij daadwerkelijke realisatie tot invordering wordt overgegaan, waarbij deze
invordering bovendien – sinds de introductie van de als tweede genoemde kwijt-
schelding met ingang van 2005 – is gemaximeerd op het daadwerkelijk behaalde
vervreemdingsvoordeel.

De verkrijgingsprijsregeling is eveneens gericht op het behoud van de fiscale claim op
de in de Nederlandse periode van de aanmerkelijkbelanghouder ontstane waarde-
aangroei. Bedoeld is om bij immigratie dan wel remigratie van de aanmerkelijk-
belanghouder de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang te stellen op de waar-
de in het economische verkeer voor zover nog geen fiscale band met Nederland be-
stond. Dit is de logische tegenhanger van afrekening bij verbreking van de fiscale
band met Nederland. In de wettelijke regeling wordt echter niet volledig recht ge-
daan aan dit uitgangspunt. Dat is voor wat betreft immigratie van de aanmerkelijk-
belanghouder voornamelijk het gevolg van het uit de pas lopen van de vestigings-
plaatsfictie voor de bepaling van de verkrijgingsprijs met die voor de buitenlandse
belastingplicht, en voor wat betreft remigratie tevens van de bepaling dat geen step-
up geldt indien men ooit reeds in Nederland heeft gewoond. De wet verbindt echter
geen belastingplicht aan het oprichtingsrecht van de vennootschap, noch aan het
wonen in Nederland als zodanig. De regeling in artikel 16 Uitv.besl. IB 2001 repareert
de meeste onbedoelde gevolgen van de onjuiste wettelijke uitgangspunten, maar
deze werkt niet voor alle situaties goed uit en maakt de regeling bovendien nodeloos
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ingewikkeld. Daarnaast ontbreekt ten onrechte een step-up voor de buitenlandse
aanmerkelijkbelanghouder in geval van zetelverplaatsing naar Nederland.187

Opmerkelijk is dat de regeling in het Uitv.besl. IB 2001 een step-up niet alleen
onthoudt aan immigrerende en remigrerende buitenlands belastingplichtigen en
aanmerkelijkbelanghouders met een nog lopende conserverende aanslag, maar ook
aan elke immigrant en remigrant die in het verleden belastingplichtig is geweest.
Aldus herleven aanmerkelijkbelangclaims uit vroegere perioden van binnenlandse
of buitenlandse belastingplicht die feitelijk waren kwijtgescholden als gevolg van
het verstrijken van de tienjaarstermijn van de conserverende aanslagen. Naar mijn
mening verdient zulks geen schoonheidsprijs; het is evenwel in overeenstemming
met het uitgangspunt van het belasten van de ‘Nederlandse’ waardeaangroei en be-
tekent voorts een rechtvaardiger behandeling ten opzichte van niet-emigrerende en/
of niet-zetelverplaatsende aanmerkelijkbelanghouders, die immers ook aan de claim
blijven vastzitten. Het afzien van de kwijtschelding van de conserverende aanslagen
na tien jaar verdient echter principieel de voorkeur, mede gezien het feit dat dan alle
aanmerkelijkbelanghouders – dus niet slechts degenen die in Nederland blijven, im-
migreren of remigreren dan wel hun aandelen binnen tien jaar na oplegging van de
conserverende aanslagen vervreemden – uiteindelijk voor de ‘Nederlandse’ waarde-
aangroei worden belast.

Mijns inziens zou de regeling van de migraties er, gegeven de beide exitheffingen en
de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001, als volgt uit moeten
zien188:
– de kwijtschelding van de conserverende aanslagen na tien jaar wordt afgeschaft;
– de kwijtschelding bij heffing door het buitenland over de in de conserverende

aanslagen begrepen waardeaangroei wordt afgeschaft189;
– de kwijtschelding bij waardedaling van het aanmerkelijk belang na emigratie kan

worden gehandhaafd gezien de aan de regeling van de conserverende aanslagen
ten grondslag liggende liquiditeitsgedachte;

– de kwijtschelding voor in Nederland verschuldigde dividendbelasting zou eigen-
lijk tevens moeten voorzien in kwijtschelding van in Nederland geheven inkom-
stenbelasting voor het geval artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 van toepassing is en ar-
tikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965 niet. Daarnaast is in beginsel compartimentering
vereist, zodat geen kwijtschelding op de conserverende aanslag wordt verleend
voor dividendbelasting verschuldigd over na emigratie aangegroeide winstreser-
ves. De eerste situatie zal zich evenwel, mede gezien de belastingverdragen, zel-
den voordoen en compartimentering zou tot aanzienlijke uitvoeringsproblemen

187. Vergelijk de regeling voor IB-ondernemers (en vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen) 
die in dergelijke gevallen wél een tegenhanger van de eindafrekening kent: de subjectieve onder-
neming vangt aan op het moment van vestiging in Nederland, op welk moment de vermogensbe-
standdelen worden gesteld op de waarde in het economische verkeer.

188. Ik ga hier uitsluitend uit van de nationale regeling en abstraheer van de vraag hoe deze het beste 
kan worden vormgegeven met het oog op de verenigbaarheid met belastingverdragen en EG-
recht (zie daarover hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7).

189. Dubbele internationale belasting moet uiteraard worden vermeden, maar het verdient de voor-
keur dit in de belastingverdragen te regelen.
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leiden. Vanuit het oogpunt dat Nederland heft over de ‘Nederlandse’ waardeaan-
groei wordt terecht geen kwijtschelding verleend voor in het buitenland per saldo
(na verrekening van de Nederlandse dividendbelasting) geheven belasting. De
kwijtschelding kan derhalve in haar huidige vorm worden gehandhaafd;

– de vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 wordt aangepast aan die van
artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001;

– bij immigratie van de vennootschap krijgt de daardoor buitenlands belasting-
plichtig geworden aanmerkelijkbelanghouder een step-up;

– bij immigratie dan wel remigratie van de aanmerkelijkbelanghouder geldt steeds
als vertrekpunt de waarde in het economische verkeer. Deze waarde wordt vervol-
gens gecorrigeerd voor zover de aanmerkelijkbelanghouder voorafgaand aan im-
migratie of remigratie buitenlands belastingplichtig is geweest en voor zover
eventuele conserverende aanslagen vervallen als gevolg van het (opnieuw) gaan
wonen in Nederland. Indien bij emigratie een negatief vervreemdingsvoordeel in
aanmerking is genomen (en dit tot verrekening heeft geleid190), wordt de verkrij-
gingsprijs van de nog tot het aanmerkelijk belang behorende aandelen verminderd
met het aan die aandelen toe te rekenen negatieve vervreemdingsvoordeel.191

Dit alles kan in de wet zelf worden opgenomen.

2.3.2 Principiële beoordeling vestigingsplaatsficties en exitheffingen gegeven de 
daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten

De vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 – in haar oorspronkelijke
vorm al van kracht in 1995 – creëert een fictieve vestigingsplaats van de vennoot-
schap in Nederland en daardoor een fiscale binding van de aanmerkelijkbelanghou-
der met Nederland. Op grond daarvan wordt de in het buitenland wonende aanmer-
kelijkbelanghouder in de heffing betrokken. De doelstelling van de vestigingsplaats-
fictie is het veilig stellen van de Nederlandse aanmerkelijkbelangclaim bij emigratie.
Aldus beschouwd lijkt de vestigingsplaatsfictie te passen in het gekozen systeem.
Voor zover zij geldt voor nimmer in Nederland gewoond hebbende aanmerkelijk-
belanghouders, kan zij gerechtvaardigd worden geacht, omdat ten aanzien van der-
gelijke aanmerkelijkbelanghouders in het algemeen voorafgaand aan zetelverplaat-
sing wel een fiscale band zal hebben bestaan, aangezien hun vennootschap ten min-
ste vijf jaar feitelijk in Nederland gevestigd is geweest.

De heffing bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder is met ingang van 1997 ge-
entroduceerd om belastingvlucht tegen te gaan en de in de Nederlandse periode op-
gebouwde aanmerkelijkbelangclaim veilig te stellen. De vestigingsplaatsfictie bleek
in veel verdragssituaties niet tot handhaving van de Nederlandse claim te leiden. Bij

190. Zie artikel 4.49 jo. 4.24, lid 5, Wet IB 2001 (artikel 4.48 Wet IB 2001 is niet van toepassing, aange-
zien het te conserveren inkomen ex artikel 2.8, lid 2, Wet IB 2001 uitsluitend positieve bij de emi-
gratieheffing of zetelverplaatsingheffing in aanmerking genomen inkomensbestanddelen bevat).

191. Een dergelijke bepaling is opgenomen in artikel 16, lid 8, Uitv.besl. IB 2001 en voorkomt dat een-
zelfde verlies tweemaal in aanmerking zou kunnen worden genomen.
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de invoering van de emigratieheffing is in de memorie van toelichting een vergelij-
king gemaakt met de eindafrekening in de winstsfeer en is aangegeven dat bedoeld
is de waardeaangroei te belasten die is ontstaan in de periode waarin de aanmerke-
lijkbelanghouder een fiscale binding met Nederland had. Een fiscale binding met
Nederland wordt aanwezig geacht in de periode waarin de aanmerkelijkbelanghou-
der in Nederland woont, en voorts indien een aanmerkelijk belang wordt gehouden
in een in Nederland gevestigd lichaam. Indien deze fiscale band wordt verbroken,
dient te worden afgerekend. Bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder moet
echter altijd worden afgerekend, ook als de vennootschap in Nederland gevestigd is
en de band dus in feite in stand blijft. Deze afrekening acht ik desondanks gerecht-
vaardigd op grond van de daaraan ten grondslag liggende gedachte dat de aanmer-
kelijkbelangheffing van buitenlands belastingplichtigen in veel gevallen op grond
van belastingverdragen niet of slechts gedurende een beperkte periode kan worden
geëffectueerd (met name na zetelverplaatsing), zodat de emigratieheffing nodig is
om de doelstelling van het belasten van de in Nederland gerijpte aanmerkelijk-
belangwinst te bereiken. Bovendien leidt dit niet tot dubbele heffing omdat de ver-
krijgingsprijs van het aanmerkelijk belang na toepassing van de emigratieheffing
wordt opgehoogd.

Ook de heffing bij zetelverplaatsing is geïntroduceerd om de Nederlandse aanmerke-
lijkbelangclaim te behouden. De vestigingsplaatsfictie zou veelal niet bestand zijn
tegen de werking van belastingverdragen, zodat het Nederlandse heffingsrecht ten
aanzien van de buitenlands belastingplichtige bij zetelverplaatsing naar het buiten-
land verloren kan gaan. Afrekening vindt dus plaats ex artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001
zodra de aanmerkelijkbelangvennootschap uit Nederland wordt verplaatst. De ratio
van deze op zichzelf in het systeem passende heffing heeft echter tijdens het wet-
gevingsproces een radicale wending gekregen doordat de staatssecretaris meende
dat de heffing juist in verdragssituaties niet zou kunnen worden toegepast. Als ratio
gold sindsdien dat in niet-verdragssituaties vanwege het verbreken van de band met
Nederland de mogelijkheden voor effectuering van de aanmerkelijkbelangclaim ge-
ring zouden zijn. Mijns inziens is het oorspronkelijke uitgangspunt van de heffing bij
zetelverplaatsing nog steeds het juiste. Als belastingverdragen inderdaad aan het
feitelijk toepassen van de heffing in de weg staan (zie daaromtrent paragraaf 6.2),
kan daar wellicht iets aan worden gedaan.

De combinatie van de exitheffingen en de vestigingsplaatsfictie gaat mijns inziens
evenwel te ver. Het systeem is gebaseerd op het belasten van de waardeaangroei van
het aanmerkelijk belang ontstaan in de periode van Nederlands inwonerschap van
de aanmerkelijkbelanghouder en/of de vennootschap. De vestigingsplaatsfictie be-
werkstelligt echter uitsluitend het betrekken in de buitenlandse belastingplicht van
gevallen waarin – in de vorm van de emigratieheffing en/of de heffing bij zetelver-
plaatsing – reeds is afgerekend vanwege het eindigen van die binding. Aangezien na
het toepassen van de exitheffingen de waarde van het aanmerkelijkbelangpakket op
de waarde in het economische verkeer is gesteld, gaat het puur om het belasten van
in het buitenland ontstane waardeaangroei. De vestigingsplaatsfictie heeft na invoe-
ring van de exitheffingen dan ook geen bestaansrecht meer en zou derhalve moeten
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vervallen. De tegenwerping dat de heffing bij zetelverplaatsing als gevolg van de
werking van belastingverdragen niet kan worden toegepast, is zeker niet op voor-
hand juist (zie paragraaf 6.2) en geldt in veel gevallen ook ten aanzien van de buiten-
landse belastingplicht op grond van de vestigingsplaatsfictie (zie hoofdstuk 3 en 4;
overigens is de vestigingsplaatsfictie in een substantieel aantal verdragssituaties –
met betrekking tot vervreemdingsvoordelen – wel effectief). De geringe effectiviteit
van de vestigingsplaatsfictie onder de belastingverdragen was ook juist de reden om
de heffing bij zetelverplaatsing in te voeren!

Uiteraard zou ook kunnen worden overwogen de exitheffingen af te schaffen ten
faveure van de vestigingsplaatsfictie. Naar mijn mening verdienen de exitheffingen
echter principieel de voorkeur boven de vestigingsplaatsfictie. Eindafrekening op het
moment dat de feitelijke aanknopingspunten voor de heffing – de aanwezigheid van
de aanmerkelijkbelanghouder en/of de vennootschap in Nederland – wegvallen, ligt
meer voor de hand dan het nadien – wanneer dus elke reële band met Nederland is
komen te ontbreken – door middel van een fictie in stand houden van de belasting-
plicht. Bovendien sluiten de heffingen bij emigratie en zetelverplaatsing veel zuiver-
der aan bij de daadwerkelijk in de Nederlandse periode ontstane waardeaangroei,
zodat zij meer in overeenstemming zijn met de doelstelling van het aanmerkelijk-
belangregime in internationale situaties.

Indien de vestigingsplaatsfictie inderdaad zou vervallen, zou de regeling van de ver-
krijgingsprijs bij immigratie en remigratie kunnen worden vormgegeven zoals hier-
vóór in paragraaf 2.3.1.2 beschreven, met dien verstande dat de vestigingsplaatsfictie
van artikel 4.35 Wet IB 2001 eveneens komt te vervallen.

2.3.3 Fundamentele herijking van de regeling 

2.3.3.1 Internationaal aanvaarde aanknopingspunten voor de heffing

De bevoegdheid tot belastingheffing van staten is gebaseerd op het soevereiniteits-
beginsel.192 De belastingjurisdictie van een staat gaat niet verder dan de grenzen van
diens fiscale soevereiniteit, welke grenzen worden bepaald door het internationale
recht.193 Teneinde te bepalen of een staat die fiscale jurisdictie uitoefent, daartoe be-
voegd is, moet worden beoordeeld of de omstandigheden waarbij de heffing aan-
knoopt binnen de soevereine sfeer van die staat vallen.194 Martha195 onderscheidt
soevereiniteit in met name persoonlijke soevereiniteit en territoriale soevereiniteit.

192. Zie Martha 1989, blz. 11-23. Zie over het verband tussen soevereiniteit en jurisdictie voorts 
Brownlie 2003, blz. 105-106.

193. Martha 1989, blz. 1 en 31, noemt een drietal functies van het algemene internationale recht met 
betrekking tot belastingheffing: het rechtvaardigt in de eerste plaats de uitoefening van fiscale 
jurisdictie (zowel wetgevende, uitvoerende als rechtsprekende jurisdictie); in de tweede plaats 
heeft het algemene internationale recht een instrumentele rol in die zin dat het internationaal fis-
caal recht schept door middel van bijvoorbeeld belastingverdragen; en in de derde plaats institu-
tionaliseert het internationale fiscale samenwerking.

194. Martha 1989, blz. 36-37.
195. Martha 1989; met name blz. 43-55.
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De persoonlijke soevereiniteit van een staat strekt zich uit over alle (natuurlijke en
rechts-)personen die de nationaliteit van die staat bezitten, ongeacht waar zij zich
bevinden. De territoriale soevereiniteit ziet op alle personen en objecten die zich
binnen het territoir van een staat bevinden. De belastingjurisdictie over vreemdelin-
gen is derhalve uitsluitend gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel.

Dezelfde criteria die bepalen of een staat in een bepaald geval belastingjurisdictie
mag uitoefenen, bepalen tevens de omvang van die belastingjurisdictie. De belas-
tingjurisdictie ofwel heffingsbevoegdheid ten aanzien van personen met de nationa-
liteit van de heffende staat is onbeperkt. Onderdanen kunnen aan belastingheffing
worden onderworpen voor hun wereldinkomen (universaliteitsbeginsel; onbeperk-
te belastingplicht), waarbij niet van belang is of dit inkomen (gedeeltelijk) stamt uit
buitenlandse bron. Bij belastingheffing gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel
moet worden onderscheiden naar territoriale heffing op basis van de woonplaats en
die op basis van de inkomensbron respectievelijk het vermogensbestanddeel. Belas-
tingheffing van inwoners kan, evenals de belastingheffing van onderdanen, plaats-
vinden naar het wereldinkomen. Ten aanzien van niet-inwoners die evenmin onder-
danen van de desbetreffende staat zijn, komt de staat slechts een heffingsrecht toe
indien een economische band aanwezig is. Er dient derhalve een bepaalde inko-
mensbron dan wel vermogen in de heffende staat aanwezig te zijn, en de heffing is
beperkt tot die bron (beperkte belastingplicht).

Er zijn slechts weinig staten die nationaliteit als aanknopingspunt voor de heffing
hanteren.196 197 Een bekende uitzondering is de Verenigde Staten. Het persoonlijke
soevereiniteitsbeginsel leidt dus nauwelijks tot belastingheffing.

De meeste landen heffen op basis van territorialiteit: zij knopen aan bij inwoner-
schap, resulterend in een belastingplicht over het wereldinkomen (onbeperkte be-
lastingplicht), en daarnaast bij de bron of de situs van bestanddelen van het inkomen
of het vermogen, maar dat resulteert slechts in beperkte belastingplicht. Deze invul-
ling van het territorialiteitsbeginsel kan worden beschouwd als territorialiteit ‘in
ruime zin’. Het is evenwel de situatie waarin een staat zijn inwoners, waarvoor hij in
beginsel een onbeperkte heffingsmacht heeft, alleen in de heffing betrekt voor terri-
toirgebonden inkomens- en vermogensbestanddelen, die in het internationale be-
lastingrecht vaak als heffing op basis van territorialiteit wordt gezien.198 Onder-
scheiden wordt dan ook nog territorialiteit ‘in strikte zin’ waarbij zowel inwoners als
niet-inwoners alleen voor territoirgebonden inkomensbestanddelen in de heffing
worden betrokken; heffing op basis van het wereldinkomen valt daar derhalve niet
onder. Deze laatste vorm van territorialiteit komt weinig voor.199

196. Reeds in het Report on Double Taxation 1923 wordt nationaliteit beschouwd als een verouderde 
basis voor belastingheffing; dit op grond van de toegenomen internationale mobiliteit van perso-
nen en kapitaal in ‘de moderne tijd’ (zie blz. 19).

197. Overigens hanteert Nederland met de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 
voor bepaalde lichamen naast het woonplaatsbeginsel in wezen ook het nationaliteitsbeginsel als 
aanknopingspunt.

198. Zie Kemmeren 2001, blz. 52, en Van Weeghel 2006, blz. 1134.
199. Uitzonderingen zijn onder meer Singapore en Uruguay, die voor de belastingheffing uitsluitend 

het bronbeginsel hanteren; zie Schindel & Atchabahian 2005, blz. 40.
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Aangezien veruit de meeste staten uitgaan van territorialiteit ‘in ruime zin’ en alleen
inwoners naar hun wereldinkomen belasten, wordt in het internationale belasting-
recht meestal een ander onderscheid gemaakt dan Martha hanteert. Belastinghef-
fing wordt dan onderverdeeld in:
1. heffing op grond van het woonplaatsbeginsel; heffing vindt plaats naar het we-

reldinkomen (universaliteitsbeginsel; onbeperkte belastingplicht) en knoopt aan
bij het belastingsubject;

2. heffing op grond van het bronbeginsel; heffing is beperkt tot niet-inwoners en
hun inkomen uit binnenlandse bron (territorialiteitsbeginsel; beperkte belasting-
plicht); de heffing knoopt aan bij het belastingobject.200

Heffing op basis van het bronbeginsel kan overigens worden onderscheiden van hef-
fing op basis van het oorsprongbeginsel. In het eerste geval knoopt de heffing aan bij
het zich bevinden in een staat van een bepaalde bron van inkomsten, terwijl het er in
het tweede geval om gaat waar de oorsprong van het inkomen zich bevindt. Ingeval
een aandeelhouder een dividenduitkering ontvangt, kan de staat waar de vennoot-
schap is gevestigd worden beschouwd als de bronstaat, maar de uitgekeerde winst
van de vennootschap kan zijn ontstaan door de uitoefening van een onderneming in
een andere staat en daarmee haar oorsprong in die andere staat hebben.201

Waar in het vervolg wordt gesproken van het territorialiteitsbeginsel, zal dat in de
zin zijn van heffing op basis van het bron- of oorsprongbeginsel.

De verdeling van heffingsbevoegdheid tussen staten in belastingverdragen is voor-
namelijk gebaseerd op het OESO-modelverdrag. Het OESO-modelverdrag hanteert
hierbij het zojuist genoemde onderscheid en verdeelt de heffingsbevoegdheid tus-
sen de woonstaat en de bronstaat. Hierbij komt het primaat toe aan de woonstaat. De
bronstaat heeft evenwel het primaire heffingsrecht over met name actieve inkom-
sten (zie artikel 7 inzake ondernemingswinst en 15 inzake inkomsten uit niet-zelf-
standige arbeid) en daarnaast een beperkt heffingsrecht ten aanzien van bepaalde
passieve inkomsten (artikel 10 en 11). Het is de woonstaat die in dergelijke gevallen
voorkoming van dubbele belasting dient te verlenen. Deze verdeling tussen de
woonstaat en de bronstaat stamt reeds uit het eerste modelverdrag uit 1963 en de
daaraan voorafgaande rapporten van de Volkenbond uit 1923 en 1928.202 Ondanks

200. Zie bijvoorbeeld Schindel & Atchabahian 2005, blz. 28 e.v.
201. Zie over het bronbeginsel en het oorsprongbeginsel uitgebreid: Kemmeren 2001, blz. 33-48. Kem-

meren beschouwt het oorsprongbeginsel als het beginsel dat tot de meest aanvaardbare wijze 
van jurisdictieverdeling leidt. Het voordeel is tot stand gekomen met behulp van de economische 
infrastructuur van de oorsprongstaat, zodat de economische band met die staat het sterkst is en 
aan diens publieke uitgaven moet worden bijgedragen (principle of economic allegiance en direct 
benefit principle). Wel is voor toekenning van heffingsbevoegdheid aan de oorsprongstaat een 
substantiële band met die staat vereist, waarbij Kemmeren verwijst naar de in het OESO-model-
verdrag gehanteerde vaste inrichtingseis. De band is voldoende indien in die staat een substan-
tiële inkomsten generende activiteit wordt uitgeoefend, waarbij de activiteit ‘substantieel’ is 
indien zij een essentieel onderdeel vormt van de totale activiteiten.

202. Report on Double Taxation 1923 en Report on Double Taxation and Tax Evasion 1928.
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toenemende kritiek zijn de grondslagen van het OESO-modelverdrag wezenlijk ge-
lijk gebleven.

Internationale dubbele belasting wordt overigens niet voorkomen doordat staten
zich bij de afbakening van hun belastingjurisdictie houden aan de in het internatio-
nale recht aanvaarde aanknopingspunten. De belangrijkste oorzaak van internatio-
nale dubbele belasting is de overlap tussen de verschillende aanknopingspunten
voor de heffing. Die overlap treedt met name op doordat de meeste staten inwoners
belasten naar hun wereldinkomen en daarnaast niet-inwoners naar hun ‘binnen-
landse’ inkomen. Indien alle staten hun belastingstelsel zouden inrichten op basis
van het territorialiteitsbeginsel in strikte zin, zou zich geen overlap voordoen. Maar
ook in dat geval is dubbele belasting mogelijk als gevolg van interpretatie- en kwali-
ficatieverschillen en doordat de ene staat bij de invulling van het territorialiteitsbe-
ginsel het bronbeginsel hanteert, terwijl de andere staat het oorsprongbeginsel toe-
past. Behalve als gevolg van het hanteren door staten van verschillende legitieme
heffingsaanknopingspunten kan internationale dubbele belasting ontstaan doordat
staten heffen zonder te beschikken over een internationaal aanvaard aanknopings-
punt.203 Martha204 noemt als voorbeeld de situatie waarin een inwoner en onder-
daan van Canada door de Verenigde Staten wordt belast voor dividend ontvangen
van een Canadese vennootschap die zelf dividend ontvangt van een deelneming in
een Amerikaanse vennootschap. In een dergelijk geval hebben de Verenigde Staten
alleen met de Canadese vennootschap een fiscaal relevante band; zodra de winst van
de Amerikaanse vennootschap is uitgekeerd aan de Canadese vennootschap, verliest
die winst haar karakter als afkomstig uit Amerikaanse bron, aangezien laatstge-
noemde vennootschap haar onderneming slechts in Canada uitoefent. De belasting-
jurisdictie van de Verenigde Staten strekt zich niet uit tot de Canadese natuurlijke
persoon.

De effectiviteit van de gehanteerde criteria ter afbakening van de belastingjurisdictie
is als gevolg van de toegenomen internationale mobiliteit steeds meer onder druk
komen te staan. Het is relatief eenvoudig om aanknopingspunten als woon- of vesti-
gingsplaats en de bron van inkomsten te verplaatsen naar jurisdicties met een gun-
stiger belastingsysteem.205 Om de gehanteerde aanknopingspunten voor de heffing
te versterken en daarmee tegelijkertijd het verplaatsen van de woonplaats of de in-
komstenbron minder aantrekkelijk te maken, kan een staat verschillende maatrege-
len treffen. Voor dit onderzoek is daarbij uiteraard vooral van belang de invoering
van emigratieheffingen die aanknopen bij verplaatsing van de woon- of vestigings-
plaats naar een andere staat, en/of van woonplaats- respectievelijk vestigingsplaats-
ficties waardoor de verplaatsing van de woon- of vestigingsplaats feitelijk wordt ge-
negeerd.206 Dergelijke maatregelen vergroten uiteraard de kans op internationale
dubbele heffing en het is maar de vraag in hoeverre zij onder de belastingverdragen

203. Martha 1989, blz. 156 e.v., noemt dit ‘the illegal exercise of fiscal jurisdiction’.
204. Martha 1989, blz. 157-158.
205. Kemmeren 2001, blz. 44, merkt op dat het oorsprongbeginsel minder mogelijkheden biedt voor 

internationale belastingontwijking dan het nationaliteits-, woonplaats- en bronbeginsel, omdat 
het minder eenvoudig is om een inkomsten producerende activiteit te verplaatsen.
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geoorloofd zijn en tot het gewenste resultaat leiden; zie voor een behandeling van
die vraag hoofdstuk 3 tot en met 6.

2.3.3.2 De aanknopingspunten van de aanmerkelijkbelangregeling 

Aan de aanmerkelijkbelangregeling liggen meerdere heffingsaanknopingspunten
ten grondslag. Voor wat betreft de binnenlandse belastingplicht is sprake van heffing
op grond van het woonplaatsbeginsel en daarmee naar het universaliteitsbeginsel.
Iedere in Nederland wonende aanmerkelijkbelanghouder wordt in de heffing be-
trokken ongeacht de vestigingsplaats van de vennootschap.

Bij verplaatsing van de woonplaats van de aanmerkelijkbelanghouder naar het
buitenland dient te worden afgerekend door middel van de emigratieheffing. De emi-
gratieheffing kan daarmee mijns inziens ook onder heffing op basis van het woon-
plaatsbeginsel worden geschaard; het gaat om afrekening van de latente belasting-
claim op de tijdens het inwonerschap ontstane waardestijging van het aanmerkelijk
belang en bovendien vindt de heffing plaats op een moment waarop de aanmerke-
lijkbelanghouder nog inwoner van Nederland is.

De buitenlandse belastingplicht is gebaseerd op het bronbeginsel. Niet in Nederland
wonende aanmerkelijkbelanghouders worden in de heffing betrokken ingeval de
vennootschap feitelijk in Nederland is gevestigd. Het oorsprongbeginsel lijkt geen af-
zonderlijke rol te spelen, aangezien geen onderscheid wordt gemaakt naar de her-
komst van de winst van de aanmerkelijkbelangvennootschap. Ook indien nagenoeg
alle winst van de vennootschap met behulp van een vaste inrichting in het buiten-
land wordt behaald, is de aanmerkelijkbelanghouder buitenlands belastingplichtig
voor het inkomen uit aanmerkelijk belang.207 Ook het feit dat bij immigratie van de
vennootschap in Nederland geen step-up wordt verleend, wijst erop dat de buiten-
landse belastingplicht niet op het oorsprongbeginsel berust.

Bij verplaatsing van de bron van het inkomen uit aanmerkelijk belang – de ven-
nootschap – naar het buitenland dient te worden afgerekend door middel van de ze-
telverplaatsingheffing. De zetelverplaatsingheffing kan als eindafrekening in de bui-
tenlandse belastingplicht naar mijn mening als uitvloeisel van het bronbeginsel
worden beschouwd; de waardemutatie die de aandelen hebben ondergaan tot de
verplaatsing van de vennootschap uit Nederland, wordt in de heffing betrokken en
wel op het laatste moment van de buitenlandse belastingplicht (vergelijk hetgeen
hierboven is opgemerkt inzake de emigratieheffing).

206. Daarnaast kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het opnemen in belastingverdragen van subject 
to tax-clausules en limitation of benefits-bepalingen, en op het nationale vlak aan invoering van 
CFC-wetgeving en verlengde binnenlandse belastingplicht bij emigratie naar staten met een (te) 
lage belastingdruk.

207. De Hoge Raad spreekt overigens met betrekking tot het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het 
verdrag Nederland-België 1970, dat voor toewijzing aan Nederland vereist dat de vennootschap 
inwoner van Nederland is, van voordelen ‘die hun oorsprong vinden’ in Nederland: HR 13 novem-
ber 1996, BNB 1997/54, r.o. 3.4.3, (zie ook onderdeel 6.1 van de conclusie van A-G Van den Berge). 
Waarschijnlijk wordt gedoeld op het bronbeginsel in de hier gebruikte zin.
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De vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 is evenwel een ander
verhaal. Deze fictie hanteert een internationaal wel zeer ongebruikelijk aankno-
pingspunt; namelijk dat de werkelijke leiding van de vennootschap gedurende vijf
jaar in Nederland heeft gezeten. Dit behoort als zodanig niet tot de internationaal
aanvaarde aanknopingspunten voor de heffing. De eis dat de vennootschap haar fei-
telijke vestigingsplaats gedurende langere tijd in Nederland heeft gehad, zou wel-
licht kunnen worden gezien als een variant op het bronbeginsel. De bron is echter
juist uit Nederland verplaatst en in een eindafrekening ter zake van die verplaatsing
wordt reeds voorzien door de zetelverplaatsingheffing.208 Na de toepassing van de
zetelverplaatsingheffing vindt ophoging van de verkrijgingsprijs plaats, als gevolg
waarvan de buitenlandse belastingplicht op grond van de vestigingsplaatsfictie geen
betrekking meer kan hebben op waardeaangroei ontstaan in de periode waarin de
vennootschap in Nederland zat.209 Er is derhalve daadwerkelijk sprake van extrater-
ritoriale heffing. Hierbij verdient nog opmerking dat de opgelegde conserverende
aanslagen na tien jaar worden kwijtgescholden, waarna de ophoging van de verkrij-
gingsprijs ingevolge artikel 7.6, lid 3, Wet IB 2001 jo. 21, lid 1, Uitv.besl. IB 2001 wordt
teruggenomen. Dit brengt evenwel niet mee dat de vestigingsplaatsfictie in dat geval
zou kunnen leiden tot belastingheffing over de waardeaangroei ontstaan in de bin-
nenlandse periode van de vennootschap of de aanmerkelijkbelanghouder. Ten aan-
zien van de bij zetelverplaatsing opgelegde conserverende aanslag is dit niet moge-
lijk, nu na afloop van de tienjaarstermijn voor het uitstel van betaling de tienjaarster-
mijn van de vestigingsplaatsfictie eveneens verstreken zal zijn.210 Ten aanzien van
de bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder opgelegde conserverende aanslag
is dit evenmin mogelijk. De vestigingsplaatsfictie is namelijk alleen van toepassing
als zetelverplaatsing heeft plaatsgevonden. Vond de zetelverplaatsing plaats vóór
emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder, dan is de termijn van de vestigings-
plaatsfictie al verstreken voordat de bij emigratie opgelegde conserverende aanslag
vervalt. Vond de zetelverplaatsing plaats na emigratie van de aanmerkelijkbelang-

208. Een vergelijking kan op dit punt worden gemaakt met de dividendbelasting: dividendbelasting 
wordt geheven ter zake van dividenduitkeringen door vennootschappen die feitelijk dan wel fic-
tief ex artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965 (oprichtingsrechtfictie) in Nederland zijn gevestigd, maar 
er vindt geen eindafrekening plaats.

209. Het woonplaatsbeginsel kan evenmin in stelling worden gebracht. Weliswaar ligt aan de vesti-
gingsplaatsfictie met name de wens ten grondslag de tijdens het inwonerschap van de aanmer-
kelijkbelanghouder opgebouwde aanmerkelijkbelangclaim te behouden (zie paragraaf 2.2..1.1), 
maar dat brengt niet mee dat de uit de vestigingsplaatsfictie voortvloeiende heffing is gegrond op 
het woonplaatsbeginsel. De regeling is onderdeel van de buitenlandse belastingplicht en geldt 
ook voor niet-emigranten; zij is in haar uitwerking uitsluitend op het vestigingsduurcriterium ge-
baseerd. Bovendien geldt ook hier dat de heffing als gevolg van de ophoging van de verkrijgings-
prijs na emigratie geen betrekking kan hebben op waardeaangroei ontstaan tijdens het 
Nederlandse inwonerschap van de aanmerkelijkbelanghouder.

210. Daarop bestaat wel één uitzondering; namelijk indien de conserverende aanslag wegens zetel-
verplaatsing in 2006 of later is opgelegd en na afloop van de tienjaarstermijn wordt kwijtgeschol-
den. Ex artikel 7.6, lid 2, Wet IB 2001 herleeft na de kwijtschelding namelijk de oorspronkelijke 
verkrijgingsprijs, terwijl de buitenlandse belastingplicht ex artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 voor 
vanaf 2006 opgelegde conserverende aanslagen nog tot maximaal een jaar na de kwijtschelding 
doorloopt; zie paragraaf 2.2.2.4, voetnoot 162.
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houder, dan leidt de kwijtschelding van de conserverende aanslag wegens emigratie
na tien jaar niet tot herleving van de historische verkrijgingsprijs, aangezien de op de
zetelverplaatsing gevolgde ophoging van de verkrijgingsprijs nog geldt. Het terug-
nemen van de ophoging van de verkrijgingsprijs is dus alleen van belang als de ven-
nootschap na emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder nog feitelijk in Nederland
is gevestigd.

Hoewel het in de vestigingsplaatsfictie gehanteerde criterium derhalve lijkt te lei-
den tot een op het bronbeginsel gebaseerde heffing211, is hiervan in feite geenszins
sprake. Mijn conclusie luidt dan ook dat de heffing op basis van de vestigingsplaats-
fictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001212 niet is terug te voeren op een internatio-
naal aanvaard aanknopingspunt.213

2.3.3.3 Belastingverdragen 

Bezien vanuit de internationaal aanvaarde aanknopingspunten voor de heffing is het
legitiem om bij de aanmerkelijkbelangheffing zowel het woonplaatsbeginsel als het
bronbeginsel (voor zover het feitelijk in Nederland gevestigde vennootschappen be-
treft) te hanteren. De aan de wettelijke regeling ten grondslag liggende opvatting
omtrent het bestaan van een fiscale binding van de aanmerkelijkbelanghouder met

211. In punt 8.9 van zijn conclusie bij HR 28 februari 2001, BNB 2001/295, gaat A-G Wattel ervan uit 
dat de vestigingsplaatsfictie (in haar verschijningsvorm van artikel 49, lid 4, Wet IB 1964) is ge-
baseerd op het bronbeginsel als hij deze vanwege haar aanknoping bij de feitelijke vestigingsduur 
van de vennootschap in Nederland lof toezwaait en ten voorbeeld stelt aan de op het nationali-
teitsbeginsel gebaseerde vestigingsplaatsfictie van artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965.

212. Ook ten aanzien van de tot 1997 geldende vestigingsplaatsfictie kan worden betwijfeld of deze 
tot heffing op grond van een internationaal aanvaard aanknopingspunt leidde. Die fictie bevatte 
het oprichtingsrechtcriterium en lijkt daarmee gebaseerd op het internationaal aanvaarde natio-
naliteitsbeginsel. Zij leidde echter niet tot het in de heffing betrekken van de vennootschap, maar 
van de aanmerkelijkbelanghouder. Er kan derhalve hooguit worden gesproken van een afgeleide 
toepassing van het nationaliteitsbeginsel.

213. In een tweetal situaties waarin belastingverdragen zijn betrokken, leidt de vestigingsplaatsfictie 
tot een aanvaardbaar resultaat: i) het verdrag met de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghou-
der verhinderde oplegging van een conserverende aanslag wegens zetelverplaatsing en de aan-
merkelijkbelanghouder verhuist vervolgens binnen de tienjaarstermijn van de vestigingsplaats-
fictie (door) naar een niet-verdragsstaat; en ii) het verdrag met de woonstaat van de aanmerke-
lijkbelanghouder stond toepassing van de zetelverplaatsingheffing niet toe, maar toepassing van 
de op de vestigingsplaatsfictie gebaseerde buitenlandse belastingplicht wél. De vestigingsplaats-
fictie ziet in die gevallen immers mede op de waardeaangroei van het aanmerkelijk belang ont-
staan in de periode waarin de vennootschap nog feitelijk in Nederland was gevestigd. De onder i) 
genoemde situatie treedt in ieder geval op onder de verdragen met een aanmerkelijkbelangvoor-
behoud ‘nieuwe stijl’, indien een conserverende aanslag is opgelegd wegens emigratie van de 
aanmerkelijkbelanghouder; zie paragraaf 6.2. Die situatie kan voorts optreden, evenals de onder 
ii) genoemde situatie, indien op grond van de goede verdragstrouw zou moeten worden geoor-
deeld dat de zetelverplaatsingheffing in het algemeen niet kan worden toegepast onder vóór 
1997 gesloten belastingverdragen. Dat laatste lijkt echter niet voor de hand te liggen; zie para-
graaf 6.2. Ten slotte merk ik nog op dat de vestigingsplaatsfictie ook tot behoud van de Nederland-
se aanmerkelijkbelangclaim leidt in gevallen waarin de aanmerkelijkbelanghouder en de 
vennootschap vóór 1997, derhalve zonder afrekening, uit Nederland zijn vertrokken.
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Nederland (met uitzondering van de binding op grond van de vestigingsplaatsfictie),
is derhalve gerechtvaardigd.

Voor zover belastingverdragen zijn gesloten kan het internationale recht echter wel
aan effectuering van de nationale heffingsmogelijkheden in de weg staan. Blijkens
artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag is ten aanzien van vermogenswinsten op aan-
delen heffing door de woonstaat het internationaal gangbare uitgangspunt.214 Hef-
fing door Nederland op grond van inwonerschap van de aanmerkelijkbelanghouder
is hiermee in overeenstemming. De emigratieheffing kan mijns inziens in overeen-
stemming met het woonplaatsbeginsel worden geacht (zie paragraaf 2.3.3.2), maar
daarmee is niet gezegd dat deze heffing ook in overeenstemming met belastingver-
dragen is. Die vraag komt aan de orde in paragraaf 6.1. Het uitgangspunt dat ook de
aanwezigheid van de werkelijke leiding van de vennootschap in Nederland tot een
relevante band leidt, wordt in het OESO-modelverdrag niet erkend. De bronstaat
krijgt – anders dan ingeval van (aanmerkelijkbelang-)dividend – geen (beperkt) hef-
fingsrecht toegedeeld ten aanzien van vermogenswinsten op aandelen.

Nederland heeft echter in het vermogenswinstartikel van vrijwel al zijn belasting-
verdragen een specifieke aanmerkelijkbelangbepaling opgenomen, op grond waar-
van het als bronstaat tot vijf of tien jaar na emigratie een heffingsrecht over aanmer-
kelijkbelangvervreemdingsvoordelen behoudt, indien de vennootschap in Neder-
land is gevestigd (vergelijk artikel 13, lid 5, NSV). Anders dan wellicht op grond van
de vestigingseis zou worden verwacht, ziet deze bepaling niet zozeer op het kunnen
toepassen van de bepalingen van de buitenlandse belastingplicht op iedere wille-
keurige buitenlandse houder van een aanmerkelijk belang in een in Nederland ge-
vestigde vennootschap. De achtergrond van het voorbehoud is het na emigratie van
de aanmerkelijkbelanghouder veiligstellen van de claim met betrekking tot diens
periode van Nederlands inwonerschap (dit is overigens ook de doelstelling van de
buitenlandse belastingplicht zelf; zie paragraaf 2.2.1.1).

Hiervoor wijs ik in de eerste plaats op hetgeen Den Boer215 – destijds betrokken
bij de wijziging in het Nederlandse verdragsbeleid ten aanzien van aanmerkelijkbe-
langwinst en de opname van de eerste aanmerkelijkbelangvoorbehouden in belas-
tingverdragen – heeft opgemerkt over de achtergrond van het aanmerkelijkbelang-

214. In het Report on Double Taxation 1923 lijkt te worden verdedigd dat toewijzing van heffingsbe-
voegdheid met betrekking tot aandelen in vennootschappen aan de woonstaat van de aandeel-
houder zou zijn terug te voeren op het oorsprongbeginsel: ‘Corporate shares would, indeed, be 
worth nothing if the company had no earnings; but the yield depends after all on the activity of 
the legal owners, the shareholders. While the success of a venture is, of course, in part bound up 
with the economic prosperity of the community in which the operations are carried on, it is the 
shareholders who elect the board of directors and the manager. In the case of origin, therefore, as 
in the case of an ordinary business, the personality of the owner is of considerable importance.’ 
(blz. 36).
Naar mijn mening zou toepassing van het oorsprongbeginsel op dividenden en vermogenswin-
sten op aandelen echter leiden tot toewijzing van heffingsbevoegdheid aan de staat waar de ven-
nootschap haar activiteiten uitoefent; zie Kemmeren 2001, blz. 340-341.

215. Zie zijn annotaties bij HR 28 juni 1989, BNB 1989/286, en HR 25 mei 1994, BNB 1994/219.
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voorbehoud. Hij beschrijft de belastingvlucht die onder het Besluit IB 1941 optrad als
gevolg van het toenmalige tot 40% oplopende aanmerkelijkbelangtarief en hoe door
emigratie naar verdragslanden de (tegen belastingvlucht gerichte) buitenlandse be-
lastingplicht werd gefrustreerd. Hieraan wilde men paal en perk stellen door ener-
zijds het aanmerkelijkbelangtarief op 20% te fixeren en anderzijds een verdragsbepa-
ling op te nemen die Nederland nog vijf jaar na emigratie de mogelijkheid zou geven
de buitenlandse belastingplicht voor het aanmerkelijk belang te effectueren. De ver-
dragen met Denemarken (1957; de wijziging vond plaats in 1966) en Zwitserland
(zie het nog steeds van kracht zijnde slotprotocol ad artikelen 2 en 9; de wijziging
vond eveneens plaats in 1966) waren de eerste waarin een dergelijk aanmerkelijkbe-
langvoorbehoud werd opgenomen.

In de tweede plaats merk ik op dat dit wordt bevestigd door de Notitie verdrags-
beleid 1998, waarin in onderdeel 4.3.3 ten aanzien van het aanmerkelijkbelangvoor-
behoud wordt opgemerkt:

‘Ofschoon deze uitzondering enige spanning oproept met het algemene
uitgangspunt van een woonstaatheffing voor vermogenswinsten, is de op-
name van een dergelijke verdragsbepaling door Nederland altijd wenselijk
bevonden uit een oogpunt van het bestrijden van misbruik en oneigenlijk
gebruik.’

Vervolgens wordt opgemerkt dat het antimisbruikkarakter van het aanmerkelijkbe-
langvoorbehoud blijkt uit het feit dat het voorbehoud alleen toepassing vindt voor
een beperkte periode na emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder uit Nederland.
De Notitie meldt voorts dat ten aanzien van niet-geëmigreerde buitenlands belas-
tingplichtigen een woonstaatheffing voor aanmerkelijkbelangwinsten geaccepteerd
wordt vanuit ‘het streven van Nederland – als land waar geïnvesteerd wordt – om te
bewerkstelligen dat de buitenlandse investeerder met betrekking tot zijn investering
in Nederland niet anders behandeld wordt dan wanneer hij in zijn eigen woonstaat
zou investeren’. Dit argument gaat mijns inziens overigens evenzeer op in niet-ver-
dragssituaties. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud is dus gericht op het na emigra-
tie behouden van de voordien opgebouwde claim. Met de invoering van de emigra-
tieheffing van artikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB 2001, waarbij de gehele aanmerke-
lijkbelangclaim wordt afgerekend, kan misbruik zich in feite niet meer voordoen.
Volgens de Notitie is opname van een aanmerkelijkbelangvoorbehoud in belasting-
verdragen desondanks nog geboden, aangezien ‘[d]eze bepaling nog eens [bevestigt]
dat ook in verdragsrelaties het heffingsrecht over de vermogenswinsten, gereali-
seerd bij vervreemding van een aanmerkelijkbelangpakket, binnen een bepaalde pe-
riode na emigratie zijn216 toegewezen aan de vroegere woonstaat.’ Bovendien zou de
aanmerkelijkbelangbepaling dubbele belasting voorkomen bij vervreemding van de
aanmerkelijkbelangaandelen binnen tien jaar (de nu nagestreefde termijn van het
aanmerkelijkbelangvoorbehoud) na emigratie. Het eerste argument zoekt de zin van
het aanmerkelijkbelangvoorbehoud kennelijk in zijn bestaan en is dus zinledig.217

Het tweede argument – dat kennelijk ervan uitgaat dat de nieuwe woonstaat vermo-

216. Bedoeld zal zijn: is (FP).
217. Zie Bellingwout 2001 C, blz. 1442, voetnoot 36.
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genswinsten wel belast, maar geen step-up verleent bij immigratie – gaat niet op in-
geval bij emigratie een conserverende aanslag is opgelegd; bij heffing door de nieu-
we woonstaat over de in de conserverende aanslag begrepen waardeaangroei wordt
immers kwijtschelding verleend.218 219

In de derde plaats kan worden gewezen op de nota naar aanleiding van het ver-
slag inzake het verdrag Nederland-België 2001. Hieruit blijkt ondubbelzinnig dat het
(sinds 1997 geldende) verdragsbeleid niet is gericht op effectuering van de buiten-
landse belastingplicht. In de nota wordt opgemerkt dat het niet de bedoeling van
Nederland is meer heffingsrechten te claimen dan tot het bedrag van de conserve-
rende aanslag en dat dit in overeenstemming is met de Notitie verdragsbeleid 1998.
De waardeaangroei na emigratie wordt ter heffing overgelaten aan de nieuwe woon-
staat.220

De conclusie kan mijns inziens niet anders luiden dan dat het aanmerkelijkbe-
langvoorbehoud ‘oude stijl’ als gevolg van de introductie van de emigratieheffing in
feite overbodig is geworden. Het nu feitelijk gevoerde verdragsbeleid lijkt vooral te
zijn gericht op het veiligstellen van de invordering van de conserverende aanslag
onder de belastingverdragen.221 In diverse recente verdragen is een aanmerkelijk-
belangbepaling opgenomen die slechts geldt indien en voor zover er bedragen open-
staan op de bij emigratie opgelegde conserverende aanslag. Een dergelijk aanmerke-
lijkbelangvoorbehoud is dus volledig geënt op het woonplaatsbeginsel – in die zin
dat de heffing over de vervreemdingswinst toekomt aan het land waarvan de aan-
merkelijkbelanghouder inwoner was in de periode waarin die winst is gerijpt. Zie
nader paragraaf 3.2.1.3.

De Kort222 betoogt overigens dat de positie van de aanmerkelijkbelanghouder in het
Nederlandse heffingssysteem, waarin de vergelijkbaarheid met de ondernemer
vooropstaat, meebrengt dat aanmerkelijkbelangwinsten eigenlijk zouden moeten
worden toegewezen aan het vestigingsland van de vennootschap. Ik acht dit weinig
voor de hand liggend gezien het feit dat het woonplaatsbeginsel zo overheersend ten
grondslag ligt aan de Nederlandse regeling. Ten aanzien van de binnenlands belas-

218. Bellingwout 2001 C, blz. 1442, ziet dit mijns inziens over het hoofd.
219. Dat neemt niet weg dat deze kwijtschelding op zichzelf niet past in een consistent systeem van 

heffing door de woonstaat over de aldaar opgebouwde waardeaangroei; zie paragraaf 2.2.2.2,b. 
Het verdient dan ook de voorkeur het aanmerkelijkbelangvoorbehoud volledig toe te snijden op 
de emigratieheffing; zie paragraaf 3.2.1.3, onder ‘Verdrag Nederland-België 2001’.

220. Kamerstukken II 2001/02, 28 259, nr. 6, blz. 32 en 36. Zie ook Kamerstukken II 2002/03, 28 259, 
nr. 10, blz. 11, waarin voorts wordt vermeld dat de aanmerkelijkbelangbepaling in belastingver-
dragen die op het sinds 1997 geldende aanmerkelijkbelangregime zijn gebaseerd, meer is gericht 
op het voorkomen van dubbele belasting dan op het creëren van heffingsrechten. Opgemerkt zij 
overigens dat uit de tekst van art. 13, § 5, verdrag Nederland-België 2001 zelf niet blijkt dat Neder-
land niet heft over in de periode van buitenlandse belastingplicht ontstane waardeaangroei.

221. De staatssecretaris is echter kennelijk de mening toegedaan dat Nederland de emigratieheffing 
ook zonder de aanmerkelijkbelangbepaling kan toepassen in verdragssituaties; de aanmerkelijk-
belangbepaling lijkt dan vooral bedoeld om te voorkomen dat de nieuwe woonstaat heft en Ne-
derland zijn nationaalrechtelijke bronstaatcredit moet verlenen. Zie nader paragraaf 3.2.1.3, 
onder ‘Verdrag Nederland-België 2001’.

222. De Kort 2002, blz. 11.
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tingplichtige aanmerkelijkbelanghouder worden de voordelen belast die te relateren
zijn aan diens periode van inwonerschap; zie de step-up bij immigratie van de aan-
merkelijkbelanghouder en de afrekening bij emigratie. Verplaatsing van de werkelij-
ke leiding van de vennootschap naar het buitenland is irrelevant zolang de aanmer-
kelijkbelanghouder in Nederland woont. De vestigingsplaats van de vennootschap is
slechts van belang voor de buitenlandse belastingplicht en de effectuering daarvan
wordt in verdragssituaties alleen ten aanzien van voormalige inwoners nagestreefd.
In dat licht bezien is het stellen van de vestigingsplaatseis in het aanmerkelijk-
belangvoorbehoud niet logisch, aangezien de in de Nederlandse periode van de aan-
merkelijkbelanghouder opgebouwde claim evengoed betrekking kan hebben op een
buiten Nederland gevestigde vennootschap. Voorts kan erop worden gewezen dat
sinds de herziening van het aanmerkelijkbelangregime met ingang van 1997 de band
met de onderneming van de vennootschap meer op de achtergrond is geraakt. Het
gaat niet zozeer om de winst van de onderliggende onderneming, maar om de winst
die de aanmerkelijkbelanghouder met zijn aandelenpakket maakt.223 Er wordt dan
ook in de eerste plaats aangeknoopt bij de woonplaats van de aanmerkelijkbelang-
houder, ongeacht de vestigingsplaats van de vennootschap. Het is ook niet van be-
lang of de vennootschap belastingplichtig is in Nederland. Dat het in het aanmerke-
lijkbelangregime niet in de eerste plaats gaat om de onderneming van de vennoot-
schap blijkt ook wel uit het feit dat geen vrijstelling geldt voor de binnenlandse aan-
merkelijkbelanghouder van een in het buitenland gevestigde vennootschap (behalve
ten aanzien van aanmerkelijkbelangdividend afkomstig uit een ontwikkelingsland:
artikel 19 Bvdb 2001), alsmede uit het feit dat de emigratieheffing ook ten aanzien
van een dergelijke aanmerkelijkbelanghouder wordt toegepast. De benadering wijkt
dus wezenlijk af van die in het winstregime.224 Voorts merk ik op dat de vergelijking
met een ondernemer in ieder geval mank gaat met betrekking tot kleine aanmerke-
lijkbelanghouders (een belang van 5% levert al een aanmerkelijk belang op!). Ten
slotte geldt dat Nederland met de door De Kort voorgestane benadering van aanmer-
kelijkbelangvervreemdingsvoordelen internationaal nog meer uit de pas zou lopen.

2.3.3.4 Herijking

De aanmerkelijkbelangregeling is sinds 1997 met de invoering van de emigratiehef-
fing en de step-up bij immigratie overwegend erop gericht de in de periode van Ne-
derlands inwonerschap van de aanmerkelijkbelanghouder ontstane waardeaangroei
in de heffing te betrekken. Hetzelfde uitgangspunt ligt eveneens aan de Nederlandse
verdragspolitiek ten grondslag. De vraag rijst waarom de buitenlandse belasting-
plicht voor aanmerkelijk belang nog in stand zou worden gehouden als in feite

223. Zie nader paragraaf 2.1.
224. Op grond van artikel 9, lid 1, aanhef en letter a, Bvdb 2001 geldt een vrijstelling voor inwoners die 

winst uit een buitenlandse onderneming genieten, mits wordt voldaan aan de onderworpen-
heidseis. Bij emigratie van een ondernemer die uitsluitend winst uit een buitenlandse onderne-
ming geniet, blijft eindafrekening achterwege (er werd immers reeds niet ‘in Nederland uit de 
onderneming winst’ genoten als bedoeld in artikel 3.61 Wet IB 2001 en anders is ook de eind-
afrekeningswinst vrijgesteld; vergelijk inzake artikel 16 Wet IB 1964: HR 27 augustus 1997, BNB 
1998/50, met name r.o. 3.6, tweede alinea.
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slechts is bedoeld inwoners en voormalige inwoners van Nederland te belasten voor
in hun Nederlandse periode gerijpte aanmerkelijkbelangwinst, en die doelstelling
reeds wordt bereikt met de emigratieheffing.

Gezien bovengenoemd uitgangspunt bestaat naar mijn mening na emigratie van
de aanmerkelijkbelanghouder in feite geen relevante band meer met Nederland, zo-
dat er geen reden is voor buitenlandse belastingplicht. Niet bij feitelijke vestiging
van de vennootschap in Nederland en zeker niet bij een feitelijk buiten Nederland
gevestigde vennootschap; de vestigingsplaatsfictie leidt bovendien tot extraterrito-
riale heffing, die internationaal niet is toegestaan.225 De hele regeling van de buiten-
landse belastingplicht inclusief de vestigingsplaatsfictie kan derhalve vervallen.226

Er is dan evenmin nog grond voor de heffing bij zetelverplaatsing uit Nederland. De
bodem onder deze fictieve vervreemding was toch al weggeslagen als gevolg van de
opvatting van de staatssecretaris dat zij onder belastingverdragen geen effect sor-
teert.227 Na emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder wordt uitgekeerd dividend
uitsluitend eventueel in de heffing van dividendbelasting betrokken. Uiteraard is het
opnemen in belastingverdragen van een aanmerkelijkbelangvoorbehoud overeen-
komstig artikel 13, lid 5, NSV dan ook niet meer aan de orde.

Afschaffing van de buitenlandse belastingplicht lijkt wellicht een grote stap, maar
hier past relativering. In de eerste plaats moet worden bedacht dat de buitenlandse
belastingplicht oorspronkelijk is bedoeld als maatregel tegen belastingvlucht228 en
dat het in verreweg de meeste gevallen van buitenlandse belastingplicht ook uit
Nederland geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders betreft. Het aanmerkelijk-
belangvoorbehoud kent dezelfde achtergrond en vereist ook in vrijwel alle gevallen
dat de aanmerkelijkbelanghouder inwoner van Nederland is geweest. De aanmerke-
lijkbelangclaim voor deze groep aanmerkelijkbelanghouders wordt reeds veiligge-
steld door de toepassing van de emigratieheffing. Daarnaast geldt dat veel belasting-
verdragen in de weg staan aan de Nederlandse heffing indien de feitelijke leiding van
de vennootschap wordt verplaatst naar het buitenland. Het gaat hierbij (afgezien van
een aantal afwijkende verdragen) om zo’n 27 verdragen, alsmede de BRK. Onder 31
belastingverdragen is de vestigingsplaatsfictie wél effectief. In de meeste recente be-
lastingverdragen (12 stuks) is echter – overeenkomstig het huidige verdragsbeleid –
een aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’ opgenomen, waarin de vestigings-
plaatsfictie alleen betekenis heeft voor de afwikkeling van de emigratieheffing en
heffing uit hoofde van de buitenlandse belastingplicht niet is toegestaan.229 De bui-
tenlandse belastingplicht met haar vestigingsplaatsfictie kan onder een aanzienlijk
aantal belastingverdragen derhalve niet worden toegepast, terwijl toepassing bo-
vendien blijkens het nu gevoerde verdragsbeleid niet meer wordt nagestreefd (het-

225. Er is echter een aantal belastingverdragen waarin deze vestigingsplaatsfictie expliciet of impliciet 
wordt erkend; zie paragraaf 3.2.1.2, onder ‘Vestigingsplaats vennootschap’ en paragraaf 3.2.1.3.

226. Ook Rijkers & Van Dijck 2000, blz. 349, stippen de mogelijkheid aan om bij een goed sluitende 
emigratieheffing over te gaan tot afschaffing van de buitenlandse belastingplicht voor aanmerke-
lijkbelanghouders, alsmede van artikel 13, lid 5, NSV.

227. De juistheid van die opvatting kan overigens worden betwijfeld; zie paragraaf 6.2.
228. Zie paragraaf 2.2.1.1.
229. Zie voor een uitgebreide beschouwing over de werking van de vestigingsplaatsfictie in bilaterale 

en trilaterale verdragssituaties hoofdstuk 3 en 4.
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geen zoals gezegd voor de hand ligt, omdat met de emigratieheffing het doel van
claimbehoud reeds wordt verwezenlijkt).

Bij de door mij bepleite afschaffing van de buitenlandse belastingplicht resteert van
de beide exitheffingen en de vestigingsplaatsfictie alleen nog de heffing bij emigratie
van de aanmerkelijkbelanghouder. Uit het arrest N230 volgt dat de emigratieheffing
in overeenstemming is met het EG-recht en mijns inziens maakt zij ook een goede
kans om verenigbaar te worden bevonden met belastingverdragen, voor zover daar-
in niet reeds in een op de emigratieheffing afgestemd aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd is voorzien.231 De kwijtscheldingsregeling voor de conserverende aanslag kan
worden aangepast op de wijze die is aangegeven in paragraaf 2.3.1.2. Een consistent
systeem wordt verkregen doordat bij immigratie van de aanmerkelijkbelanghouder
de verkrijgingsprijs steeds op de waarde in het economische verkeer wordt gesteld.
Hetzelfde geldt in beginsel voor remigratie. Voor zover bij remigratie nog een bedrag
op de conserverende aanslag openstaat, wordt (het restant van) de conserverende
aanslag teruggenomen en wordt de verkrijgingsprijs dienovereenkomstig vermin-
derd. Indien daarentegen bij emigratie een negatief vervreemdingsvoordeel in aan-
merking is genomen (dat tot verrekening heeft geleid), wordt de verkrijgingsprijs
van de nog tot het aanmerkelijk belang behorende aandelen verminderd met het
daaraan toe te rekenen negatieve vervreemdingsvoordeel.

Aldus wordt een systeem verkregen dat door de consequente toepassing van het
woonplaatsbeginsel zowel intern consistent is als in overeenstemming kan worden
geacht met internationaal aanvaarde uitgangspunten met betrekking tot de heffing
over vermogenswinsten.

230. Zaak C-470/04 (N); het arrest wordt uitgebreid besproken in hoofdstuk 7.
231. Zie paragraaf 6.1.
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HOOFDSTUK 3

Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud 
en de vestigingsplaatsfictie in 
bilaterale verdragssituaties

Van de nationale regeling van de grensoverschrijdende aspecten van het aanmerke-
lijk belang raakt de regeling van de buitenlandse belastingplicht met haar vestigings-
plaatsfictie direct aan de relatie met de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghou-
der. Daarnaast zijn in de verhouding met andere staten uiteraard de heffing bij emi-
gratie van de aanmerkelijkbelanghouder en bij zetelverplaatsing van de vennoot-
schap van belang. 

Het is de vraag of Nederland in zijn relaties met andere staten de krachtens de na-
tionale wet bestaande heffingsbevoegdheden onbeperkt kan uitoefenen. Deze rela-
ties worden immers veelal beheerst door internationale regelingen die van hoger orde
zijn dan de nationale wetten en die de laatste derhalve opzij kunnen zetten. Voor zover
het gaat om staten waarmee Nederland geen belastingverdrag gesloten heeft en die
geen lidstaat van de Europese Unie zijn, zal Nederland in het algemeen de in hoofd-
stuk 2 beschreven heffingsbevoegdheden zonder meer kunnen uitoefenen. Betreft het
evenwel een staat waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten, dan bevat
dit verdrag wellicht toewijzingsbepalingen die het nationale heffingsrecht beperken
of zelfs uitsluiten. In de komende twee hoofdstukken zal worden besproken hoe de re-
geling van de buitenlandse belastingplicht met haar vestigingsplaatsfictie zich ver-
houdt tot de belastingverdragen, waarbij het OESO-modelverdrag, het Nederlandse
verdragsbeleid1 voor zover dit afwijkt van het OESO-modelverdrag, en het onder het
‘nieuwe’ Nederlandse verdragsbeleid gesloten verdrag Nederland-België 2001 het uit-
gangspunt vormen. In dit hoofdstuk gaat het om de bilaterale situatie: de aanmerke-
lijkbelanghouder is geëmigreerd en de werkelijke leiding van de aanmerkelijk-
belangvennootschap bevindt zich ofwel nog in Nederland ofwel is verplaatst naar
dezelfde staat – waarbij ervan wordt uitgegaan dat de vestigingsplaatsfictie van toe-
passing is – terwijl in hoofdstuk 4 de trilaterale situatie aan de orde komt: de aan-
merkelijkbelanghouder en de vennootschap zijn naar verschillende staten geëmi-
greerd. In hoofdstuk 5 komen bilaterale en trilaterale situaties aan de orde waarin de
BRK een rol speelt. In hoofdstuk 6 wordt bezien hoe de exitheffingen uitwerken on-

1. Uitgegaan wordt van het NSV uit 1987 en van de Notitie verdragsbeleid 1998, waarin de laatste 
stand van zaken met betrekking tot het verdragsbeleid is weergegeven. Overigens hanteert Neder-
land nu geen standaardverdrag meer, maar stelt per verdragspartner een op maat gemaakte con-
cept-verdragtekst op; zie onderdeel 4.2 van de Notitie verdragsbeleid 1998.
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der de belastingverdragen en de BRK. Ten slotte komt de verenigbaarheid van de
exitheffingen en de vestigingsplaatsficties met het EG-recht aan bod in hoofdstuk 7.

De opbouw van hoofdstuk 3 is als volgt. Vooraf wordt in paragraaf 3.1 een korte be-
schouwing gegeven over verdragsinterpretatie, waarbij met name de vraag aan de
orde komt of de interpretatie statisch dan wel dynamisch dient te zijn. Vervolgens
wordt in paragraaf 3.2 de buitenlandse belastingplicht met de vestigingsplaatsfictie
van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 besproken; met name wordt onderzocht in hoever-
re de vestigingsplaatsfictie de effectiviteit van de buitenlandse belastingplicht onder
belastingverdragen vergroot. Daarbij komt eerst de heffingsbevoegdheid ten aanzien
van vervreemdingsvoordelen aan de orde, waarbij uitgebreid zal worden ingegaan
op de werking van de diverse aanmerkelijkbelangvoorbehouden in de Nederlandse
belastingverdragen en in het bijzonder op de aanmerkelijkbelangbepalingen ‘nieu-
we stijl’ in de meest recente belastingverdragen (paragraaf 3.2.1). Vervolgens wordt
de verdeling van de heffingsbevoegdheid in belastingverdragen ten aanzien van re-
guliere voordelen besproken (paragraaf 3.2.2). Paragraaf 3.2 wordt afgesloten met
een samenvatting en conclusie.

3.1 Verdragsinterpretatie; statische of dynamische interpretatie 

Ik ga hier niet diep in op de kwestie van verdragsinterpretatie. Ik geef slechts enige
hoofdlijnen aan voor wat betreft de verhouding tussen de interpretatieregels van het
Verdrag van Wenen2 en artikel 3, lid 2, OESO-modelverdrag, de status van het OESO-
commentaar, en de vraag of het OESO-modelverdrag en het OESO-commentaar sta-
tisch dan wel dynamisch moeten worden toegepast. Voorts wordt aandacht besteed
aan de vraag hoe de Hoge Raad blijkens zijn jurisprudentie inzake concrete verdrags-
bepalingen tegen deze kwesties aankijkt.

Belastingverdragen zijn internationale overeenkomsten tussen staten. Bij de inter-
pretatie van internationale overeenkomsten is het internationale (gewoonte-)recht
van toepassing, zoals dit is gecodificeerd in het Verdrag van Wenen. Bij de interpre-
tatie van belastingverdragen valt evenwel in de eerste plaats op dat vrijwel alle be-
lastingverdragen, overeenkomstig artikel 3, lid 2, OESO-modelverdrag, een interpre-
tatievoorschrift bevatten.3 Artikel 3, lid 2, OESO-modelverdrag luidt:

2. Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969, Trb. 1977, 169 (Nederlandse ver-
taling) en Trb. 1985, 79 (herziene vertaling). Het Verdrag van Wenen is in 1980 (voor Nederland 
in 1985) in werking getreden. Desondanks kan bij de uitlegging van eerder gesloten belastingver-
dragen toch betekenis worden toegekend aan het Verdrag van Wenen. De bepalingen van dit ver-
drag met betrekking tot verdragsinterpretatie – artikel 31 tot en met 33 – kunnen namelijk 
worden aangemerkt als een codificatie van hetgeen voorheen reeds gold als internationaal onge-
schreven recht (zie ook artikel 4 van het Verdrag van Wenen). Zie bijvoorbeeld Sinclair 1984, blz. 
19; Edwardes-Ker, paragraaf 3.01, blz. 1; en Engelen 2004, blz. 54-57. In HR 1 juli 1986, NJ 1987/
255, overwoog de civiele kamer van de Hoge Raad inzake de interpretatie van het Nederlands-
Britse uitleveringsverdrag uit 1898: ‘Deze uitleg is in overeenstemming met interpretatiebegin-
selen, zoals gecodificeerd in het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969.’
Zie voorts HR 29 juni 1990, NJ 1992/106.



Verdragsinterpretatie; statische of dynamische interpretatie 3.1

89

‘As regards the application of the Convention at any time by a Contracting
State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise
requires, have the meaning that it has at that time under the law of that
State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any
meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a
meaning given to the term under other laws of that State.’

Hieruit blijkt dat in de eerste plaats een mogelijke in het verdrag zelf gegeven defini-
tie van belang is. Bij gebreke van een dergelijke definitie – of als die definitie weer
begrippen bevat die interpretatie behoeven – dient te rade te worden gegaan bij het
nationale recht: volgens artikel 3, lid 2, OESO-modelverdrag heeft een niet in het be-
lastingverdrag omschreven begrip de betekenis die het volgens de nationale (belas-
ting)wetgeving heeft, tenzij de context van het verdrag anders vereist. Artikel 3, lid 2,
OESO-modelverdrag gaat als lex specialis voor op de algemene interpretatieregels
van het Verdrag van Wenen4, maar voor de interpretatie van dat artikel zelf moet
weer worden teruggevallen op het Verdrag van Wenen.5 Dat laatste geldt uiteraard
ook voor de interpretatie van verdragsbegrippen die noch in het desbetreffende be-
lastingverdrag zelf noch in de nationale wetgevingen van de verdragspartijen zijn
omschreven. Van Raad6 onderscheidt de in artikel 3, lid 2, OESO-modelverdrag be-
doelde verdragscontext in een interne context, die bestaat uit de doelstelling en de
overige bepalingen van het verdrag, en een externe context, die wordt gevormd door
met name het OESO-commentaar.

Het is echter de vraag of het OESO-commentaar inderdaad tot de verdragscontext
kan worden gerekend volgens de interpretatieregels van het Verdrag van Wenen.
Hierbij zij wel opgemerkt dat bij de totstandkoming van het Verdrag van Wenen en
de toelichting daarop geen aandacht is besteed aan het specifieke karakter van be-
lastingverdragen, die meestal nauw aansluiten bij een – juridisch niet bindend – mo-
delverdrag. Die kanttekening lijkt mij niet zonder belang voor de vraag hoe het
OESO-modelverdrag en het OESO-commentaar in de interpretatieregels van het Ver-
drag van Wenen kunnen worden ingepast en welke juridische status daaraan moet
worden toegekend.7

3. In het verdrag met Zwitserland 1951 ontbreekt een dergelijke bepaling.
4. Zie Engelen 2004, blz. 477-478. Zie Edwardes-Ker, paragraaf 7.06, inzake de vraag of de verdrags-

context als bedoeld in artikel 3, lid 2, OESO-modelverdrag afwijkt van die in artikel 31Verdrag van 
Wenen.

5. Zie Engelen 2004 blz. 478-479. Zie ook A-G Wattel, onderdeel 2.15 van de bijlage bij de conclusies 
bij HR 5 september 2003, BNB 2003/379-381.

6. Van Raad (Cursus IBR), 3.2.4.A.c.
7. Zie over die vraag bijvoorbeeld Engelen 2004, hoofdstuk 10; en Pijl 2006. Ward 2006, blz. 98, is 

van mening dat het niet nodig is het OESO-commentaar in te passen in de interpretatieregels van 
het Verdrag van Wenen; de daarin neergelegde beginselen zijn blijkens de toelichting van de ILC 
slechts hulpmiddel bij het achterhalen van de bedoeling van verdragspartijen, zodat ook niet on-
der artikel 31 en 32 Verdrag van Wenen classificeerbaar materiaal van belang kan zijn bij de ver-
dragsinterpretatie. Zie in die zin ook Sinclair 1985, blz. 76.
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Op grond van artikel 31, lid 1, van het Verdrag van Wenen moet een verdrag te
goeder trouw worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van de ter-
men van het verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het ver-
drag. De toelichting van de ILC (International Law Commission)8 vermeldt weliswaar
in paragraaf 11 dat het vertrekpunt van de verdragsuitleg een grammaticale inter-
pretatie is, maar een hiërarchie tussen de in artikel 31, lid 1, genoemde elementen
van de verdragsuitleg is niet beoogd: zie paragraaf 8.9 Tot de context behoren vol-
gens het tweede lid naast de tekst ook iedere tussen de verdragspartijen bij de slui-
ting van het verdrag bereikte overeenstemming en iedere bij de sluiting al dan niet
eenzijdig opgestelde akte die door de andere partijen is erkend. Behalve met de con-
text moet ingevolge het derde lid onder meer rekening worden gehouden met iedere
later tot stand gekomen overeenstemming tussen de partijen. Het vierde lid bepaalt
ten slotte dat een term een bijzondere betekenis heeft als vaststaat dat partijen dit
bedoeld hebben. Voor de bevestiging van de uit artikel 31 voortvloeiende betekenis
dan wel indien die uitleg de betekenis dubbelzinnig of duister laat of tot ongerijmde
of onredelijke resultaten leidt, kan ex artikel 32 een beroep worden gedaan op aan-
vullende middelen van uitlegging.

Het OESO-commentaar zal in ieder geval licht werpen op de ‘ordinary meaning’
van een verdragsbegrip.10 Geen overeenstemming bestaat over de kwestie of het
OESO-commentaar ook tot de context van een bepaald belastingverdrag kan worden
gerekend. Hiervoor zal in ieder geval zijn vereist dat de verdragspartijen blijkens de
tekst of toelichting van het verdrag aansluiting hebben gezocht bij het OESO-model-
verdrag en de desbetreffende verdragsbepaling nagenoeg woordelijk overeenstemt

8. Het commentaar op artikel 31-33 van het Verdrag van Wenen is opgenomen in: ‘Teksten Interna-
tionaal en EG belastingrecht 2005/2006’, blz. 1497-1502, Kluwer: Deventer 2005.

9. Zie hierover Sinclair 1984, die op blz. 130 opmerkt dat de zoektocht naar de ‘ordinary meaning’ 
voorop staat, maar dat de interpretatie ook moet stroken met ‘object and purpose’. Zie in die zin 
ook: Edwardes-Ker, paragraaf 4.01, blz. 3. Zie inzake doel en strekking van het verdrag Engelen 
2004, blz. 428-429, en Van Weeghel 1998, paragraaf 7.3.

10. Zie A-G Wattel in onderdeel 2.4 van de bijlage bij zijn conclusies bij HR 21 februari 2003, BNB 
2003/177 en 178. Prokisch 1998 (zie met name blz. 105-106) gaat nog een stap verder: bij de uit-
leg van belastingverdragen is de ‘ordinary meaning’ van een term de betekenis die deze term 
heeft volgens de ‘international tax language’, welke in belangrijke mate wordt gevormd door het 
OESO-commentaar. Bij op het OESO-modelverdrag gebaseerde belastingverdragen is de ‘ordinary 
meaning’ van een term derhalve veelal de betekenis die daaraan wordt gegeven in het OESO-com-
mentaar.
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met het OESO-modelverdrag. Volgens HR 2 september 1992, BNB 1992/379, is in een
dergelijk geval het OESO-commentaar ‘van grote betekenis’.11

De vraag of de verdragsinterpretatie statisch dan wel dynamisch moet zijn, kan in
de eerste plaats worden betrokken op de verwijzing naar de nationale wet in artikel
3, lid 2, OESO-modelverdrag. Sinds 1992 bepaalt het OESO-commentaar, en sinds
1995 ook artikel 3, lid 2, OESO-modelverdrag, dat het gaat om de betekenis volgens
de nationale wet op het moment van toepassing van het verdrag. Vanwege de verwij-
zing naar nationaal recht ligt een dynamische interpretatie ook voor de hand. Zij
vindt echter haar grens in de context van het verdrag. Het OESO-commentaar ver-
meldt in paragraaf 12 op artikel 3 dat de context ‘in particular’ wordt bepaald door
de bedoeling van de verdragsluitende staten bij de ondertekening van het verdrag12,
alsmede door de betekenis die het desbetreffende begrip in de wetgeving van de an-
dere verdragsstaat heeft. De context wordt hiermee min of meer statisch voorge-

11. Engelen 2004, blz. 465-469, ziet een veel grotere rol voor het OESO-commentaar weggelegd. Het 
OESO-commentaar behoort volgens Engelen als gevolg van de stilzwijgende aanvaarding daarvan 
door de verdragspartijen tot de context van het belastingverdrag in de zin van artikel 31, lid 2, let-
ter a, Verdrag van Wenen. Volgens Engelen is het Commentaar bindend op grond van de goede 
trouw van artikel 27 Verdrag van Wenen; de andere partij mag ervan uitgaan dat met het OESO-
modelverdrag overeenkomende bepalingen worden uitgelegd conform het OESO-commentaar. 
Zulks omdat het Commentaar onderdeel is van de verdragsonderhandelingen en de verdragslui-
tende staten derhalve moeten worden geacht te hebben toegestemd (‘acquiesced’) met de in het 
vigerende Commentaar opgenomen interpretatie; dat geldt ook bij een latere wijziging in het 
Commentaar die niet samenhangt met een inhoudelijke wijziging in het OESO-modelverdrag, 
tenzij de desbetreffende staat een voorbehoud heeft gemaakt ter zake van die interpretatie. Ook 
Ward 2006, blz. 99-100, is van mening dat het OESO-commentaar zoals dat luidt ten tijde van het 
sluiten van een verdrag, deel is van de verdragscontext. Volgens Ward is het OESO-commentaar 
evenwel niet bindend – zoals ook in artikel 1 van het commentaar uitdrukkelijk wordt gestipu-
leerd – maar eerder een betrouwbare indicator van de bedoeling van de verdragspartijen in geval 
deze een bepaling uit het OESO-modelverdrag overnemen. Pijl 2006 daarentegen meent dat het 
OESO-commentaar hooguit kan worden beschouwd als ‘state practice’ en dat geldt dan nog alleen 
voor een beperkt aantal bepalingen. Het grootste deel van de inhoud van het OESO-commentaar 
is niet meer dan een verzameling opvattingen van deskundige vertegenwoordigers van de belas-
tingadministraties van de lidstaten, die slechts dienst kan doen als aanvullend middel van inter-
pretatie onder artikel 32 Verdrag van Wenen. Pijl acht het wel mogelijk dat het Commentaar 
evolueert tot ‘subsequent practice’ in de zin van artikel 31, lid 3, letter a; of het die status bereikt 
hangt af van hoe de staten en vooral de rechter met het Commentaar omgaan. Ten slotte wijs ik 
nog op de opvatting van Ault, die een rol voor het Commentaar ziet weggelegd als door de ver-
dragspartijen bedoelde bijzondere betekenis in de zin van artikel 31, lid 4, in samenhang met ar-
tikel 32, dat toelaat met aanvullende interpretatiemiddelen de uit artikel 31 voortvloeiende 
betekenis te bevestigen; zie Ault 1993, blz. 64-66.

12. Een bepaalde bedoeling kan bijvoorbeeld blijken uit het overeenkomen op een bepaald punt van 
eenzijdige toelichtingen van de verdragspartijen; zie HR 3 juli 1991, BNB 1991/248.
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steld.13 Een dergelijke door de verdragscontext gelimiteerde dynamische interpreta-
tie is in de eerste plaats van belang voor de rechtszekerheid; een belastingverdrag is
immers niet slechts een overeenkomst tussen twee staten, maar roept rechten voor
belastingplichtigen in het leven. Voorts biedt een dergelijke interpretatie als voor-
deel dat een staat niet door het wijzigen van begrippen in de nationale wet in feite
zijn heffingsbereik ten nadele van verdragspartners eenzijdig kan vergroten. Op het
moment van ondertekening van het verdrag zullen de verdragspartners immers zijn
uitgegaan van de begrippen zoals die op dat moment in elkaars wetgeving waren op-
genomen. Die begrippen moeten in de loop der tijd wel wijziging kunnen ondergaan,
maar het lijkt wenselijk dat een wijziging niet doorwerkt in de inhoud van het des-
betreffende verdragsbegrip, indien deze dermate drastisch is dat de nationale invul-
ling van een begrip niet meer in overeenstemming is met de uitgangspunten van de
partijen ten tijde van het formuleren van de verdragsbepaling. Zie in dat kader ook
paragraaf 13 van het commentaar:

‘(...) the wording of paragraph 2 provides a satisfactory balance between,
on the one hand, the need to ensure permanency of commitments entered
into by States when signing a convention (since a State should not be
allowed to make a convention partially inoperative by amending after-
wards in its domestic law the scope of terms not defined in the Conven-
tion) and, on the other hand, the need to be able to apply the Convention in
a convenient and practical way over time (the need to refer to outdated
concepts should be avoided.’ 

In de tweede plaats kan de vraag worden gesteld of het OESO-modelverdrag en het
OESO-commentaar zelf statisch dan wel dynamisch moeten worden geïnterpre-
teerd.14 Mede met het oog op een zo uniform mogelijke toepassing door de verschil-
lende staten van bepalingen afkomstig uit het OESO-modelverdrag, is het wenselijk
dat ook latere wijzigingen in en aanvullingen op het ten tijde van sluiting van het
desbetreffende belastingverdrag geldende OESO-modelverdrag en OESO-commen-
taar bij de interpretatie worden betrokken, voor zover zij tenminste een verduidelij-
kende strekking hebben en geen inhoudelijke veranderingen teweeg brengen.15 Zie
in die zin ook paragraaf 35 van de ‘Introduction’ van het OESO-commentaar:

13. Vergelijk Edwardes-Ker, paragraaf 9.01-9.06 en paragraaf 10.01, blz. 5-6. In paragraaf 9.02 merkt 
Edwardes-Ker op: ‘This presumption that the meaning of (tax) treaty terms may evolve is consist-
ent with the principle of contemporaneity – because, at the time they originally conclude a (tax) 
treaty, the treaty partner States intend that the meaning of (tax) treaty terms should be capable 
of evolution. (...) Evolution should only be permitted where this is consistent with the original 

shared expectations and intentions of the parties at the time the treaty was originally concluded 
(...).’

14. Nederland gaat blijkens onderdeel 2.2 van de Notitie verdragsbeleid 1998 uit van een dynamische 
interpretatie van verdragsbepalingen aan de hand van zowel het actuele OESO-modelverdrag als 
het actuele OESO-commentaar.

15. Terecht wijst Edwardes-Ker in paragraaf 26.06, blz. 9, op de mogelijkheid dat het OESO-commen-
taar ‘self-serving’ is; dit is tenslotte opgesteld door het OECD Committee on Fiscal Affairs, dat is 
samengesteld uit ambtelijke vertegenwoordigers van de lidstaten en waarin belastingplichtigen 
niet zijn vertegenwoordigd.
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‘Needless to say, amendments to the Articles of the Model Convention and
changes to the Commentaries that are a direct result of these amendments
are not relevant to the interpretation or application of previously conclud-
ed conventions where the provisions of those conventions are different in
substance from the amended Articles. However, other changes or additions
to the Commentaries are normally applicable to the interpretation and
application of conventions concluded before their adoption, because they
reflect the consensus of the OECD Member countries as to the proper inter-
pretation of existing provisions and their application to specific situa-
tions.’16

Dat lijkt ook in overeenstemming met het Verdrag van Wenen: voor zover geen spra-
ke is van een wezenlijke verandering, kan ook een later OESO-commentaar ‘the ordi-
nary meaning’ van een in een ouder belastingverdrag voorkomend verdragsbegrip
weergeven en in ieder geval dienst doen als aanvullend interpretatiemiddel.17 18

In het algemeen kan worden gesteld dat de Hoge Raad uitgaat van een dynamische
verdragsinterpretatie. Zie bijvoorbeeld HR 23 januari 1974, BNB 1986/100, waaruit
kan worden afgeleid dat wanneer een verdragsartikel verwijst naar de bepalingen
van ‘de Nederlandse wet’, daarmee in het algemeen wordt gedoeld op het geheel van
wettelijke regelingen geldend in het jaar van toepassing van het verdrag.19 Bij een
dergelijke verwijzing lijkt toepassing van artikel 3, lid 2, op het eerste gezicht overi-
gens helemaal niet aan de orde te komen, aangezien voor de betekenis van een begrip
rechtstreeks wordt verwezen naar de Nederlandse nationale wet. Maar ook de term
‘de Nederlandse wet’ behoeft uitlegging bij de beantwoording van de vraag of die sta-

16. In dat licht moet bijvoorbeeld het bepaalde in de eerste volzin van de in 1995 toegevoegde para-
graaf 13.1 van het commentaar op artikel 3 (inzake de toevoeging in 1995 aan artikel 3, lid 2, 
OESO-modelverdrag over de dynamische toepassing van de nationale wetgeving) worden be-
schouwd: ‘Paragraph 2 was amended in 1995 to conform its text more closely to the general and 
consistent understanding of Member States.’

17. Zie Edwardes-Ker, paragraaf 26.01, blz. 1. Zie ook de onderdelen 2.4.2 en 2.4.7 van de bijlage van 
A-G Wattel bij zijn conclusies bij BNB 2003/177 en 178. Zie ook r.o. 3.5 respectievelijk 3.7 van de 
arresten zelf, waarin de Hoge Raad voor de uitleg van de term ‘verblijven’ in de verdragen met 
Brazilië en Nigeria mede aanknoopt bij een na de ondertekening van de betreffende verdragen 
totstandgekomen aanvulling van het OESO-commentaar.

18. Het lijkt niet mogelijk een later commentaar tot de context van een daarvóór gesloten concreet 
belastingverdrag te rekenen; zie onderdeel 2.4.4 van de bijlage van A-G Wattel bij zijn conclusies 
bij BNB 2003/177 en 178. Dit zou anders kunnen liggen indien men aanneemt dat de opmerkin-
gen over dynamische interpretatie in het OESO-commentaar meebrengen dat de verdragsluiten-
de staten bij voorbaat overeenstemming hebben bereikt om latere wijzigingen in het 
commentaar door te laten werken in het belastingverdrag. Zie in die zin Edwardes-Ker, paragraaf 
26.04, blz. 8-8/1. In dit kader wijs ik voorts nog op het belastingverdrag tussen Oostenrijk en 
Nieuw-Zeeland 2006 (nog niet in werking); artikel 13 protocol bepaalt dat de verdragsbepalingen 
in beginsel de betekenis hebben die is uitgedrukt in het OESO-commentaar, en dat het OESO-
commentaar, zoals dit van tijd tot tijd wordt gewijzigd, een interpretatiemiddel is onder het Ver-
drag van Wenen.

19. Ik teken hierbij overigens wel aan dat het in BNB 1986/100 het voorkomingsartikel betrof.



3.1 Hoofdstuk 3 / Aanmerkelijkbelangvoorbehoud en vestigingsplaatsfictie in bilaterale verdragssituaties

94

tisch dan wel dynamisch moet worden opgevat, zodat artikel 3, lid 2, toch van belang
is. Het is echter moeilijk voorstelbaar dat een dynamische uitleg in een dergelijk geval
in strijd komt met de bedoeling van de verdragspartijen. Ingeval een verdrag geen au-
tonome verdragsdefinitie opneemt en zelfs uitdrukkelijk naar het nationale recht
van de verdragsluitende staten verwijst, kan moeilijk worden gesproken van het
deels buiten werking stellen van een verdragsbepaling als bedoeld in paragraaf 13
van het OESO-commentaar op artikel 3. Een dynamische interpretatie ligt in dat ge-
val dus nog meer voor de hand dan bij het hanteren van de nationale wetgeving op
grond van het interpretatievoorschrift van artikel 3, lid 2, OESO-modelverdrag.

Bij de interpretatie van verdragsbegrippen die niet naar nationaal recht verwij-
zen, stelt de Hoge Raad de verdragstekst nogal prominent voorop. Hij laat die veelal de
doorslag geven, tenzij van een van de tekst afwijkende gemeenschappelijke bedoe-
ling van de verdragspartijen blijkt uit de toelichting bij de desbetreffende bepaling of
elders uit het verdrag; geeft deze interne verdragscontext daartoe aanleiding, dan
wordt de bepaling overeenkomstig die bedoeling uitgelegd. Sprekende voorbeelden
hiervan zijn de arresten HR 3 juli 1991, BNB 1991/248 (zie hierna), HR 15 december
1993, BNB 1994/259 (kasgeldconstructie) en HR 29 juni 1994, BNB 1994/294 (hol-
dingconstructie). Uit eerstgenoemd arrest volgt dat een wettelijke herkwalificatie
van bepaalde voordelen niet zonder meer doorwerkt onder belastingverdragen; de
laatstgenoemde arresten maken duidelijk dat hetzelfde geldt voor herkwalificatie
van bepaalde voordelen met behulp van fraus legis. Aldus lijkt de Hoge Raad bij de
toepassing van het interpretatievoorschrift van artikel 3, lid 2, OESO-modelverdrag
meer gericht op de verdragscontext dan op de toepassing van de betekenis van be-
grippen volgens het nationale recht.20 21

In het kader van de door het OESO-commentaar voorgeschreven door de ver-
dragscontext gelimiteerde dynamische interpretatie is de jurisprudentie van de
Hoge Raad inzake nationale wetsficties interessant. Ik wijs met name op de oordelen
van de Hoge Raad in de arresten van 5 september 2003, BNB 2003/379 en 381, met
betrekking tot de verdragskwalificatie van het door een Belgische aanmerkelijkbe-
langhouder van een Nederlandse BV genoten fictieve loon ex artikel 12a Wet LB
1964. De Hoge Raad oordeelde dat artikel 3, lid 2, OESO-modelverdrag niet een zoda-
nige interpretatie toelaat dat een verdragsluitende staat de werking van een verdrag
eenzijdig wijzigt door inkomsten die naar hun aard onder een bepaald verdragsarti-
kel vallen dat de heffing niet aan Nederland toewijst, door wetsduiding of het ge-
bruik van ficties bestempelt tot inkomsten die, zou die benadering voor de verdrags-
kwalificatie worden gevolgd, onder een ander verdragsartikel vallen op grond waar-
van Nederland wel heffingsbevoegd is. Hij achtte daarbij van belang de potentiële

20. Vergelijk A-G Wattel, onderdeel 6.3 van zijn conclusie (opgenomen in V-N 2000/28.14) bij HR 
27 oktober 2000 (civiele kamer), V-N 2000/49.19: ‘Uit de jurisprudentie van uw derde kamer 
blijkt dat kwalificatie onder een belastingverdrag autonoom, dus in de eerste plaats op basis van 
het Verdrag zelf, dient te geschieden, en dat nationale kwalificaties irrelevant zijn, tenzij het Ver-
drag naar zijn tekst en binnen zijn context geen oplossing biedt en dus via het interpretatievoor-
schrift van artikel 3, lid 2, van het Verdrag teruggegrepen moet worden op nationaal recht.’

21. Volgens Engelen is het uitgangspunt de nationaalrechtelijke betekenis en dient daarvan slechts te 
worden afgeweken indien uit de context duidelijk blijkt dat de verdragspartijen een andere bete-
kenis hebben bedoeld; zie Engelen 1999, blz. 655, en Engelen 2004, blz. 480-481.
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verschuiving – als gevolg van een eenzijdige posterieure wijziging van de nationale
wetgeving zonder equivalent in de wetgeving van de andere staat – in de op de aard
van de inkomsten gebaseerde verdeling van de heffingsbevoegdheid. Daarvan was
sprake bij het fictieve loon, omdat het ging om niet daadwerkelijk verkregen inkom-
sten die in de toekomst als dividend of vermogenswinst door de aanmerkelijkbe-
langhouder kunnen worden genoten. Over andere ficties heeft de Hoge Raad verge-
lijkbare oordelen geveld in: HR 5 september 2003, BNB 2003/380, en HR 13 mei
2005, BNB 2005/232 en 233. Deze jurisprudentie komt uitgebreid aan bod bij de be-
spreking van de emigratieheffing in paragraaf 6.1.2.3 en 6.1.2.4.

3.2 De buitenlandse belastingplicht en de vestigingsplaatsfictie 

De buitenlandse belastingplicht voor inkomen uit aanmerkelijk belang komt uitslui-
tend aan de orde indien de aanmerkelijkbelanghouder in het buitenland woont. Ook
de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder zal – uitgaande van de Nederlandse
belastingplicht voor aanmerkelijk belang – het inkomen uit aanmerkelijk belang in
de heffing betrekken. Met betrekking tot de voor de buitenlandse belastingplicht van
belang zijnde vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 200122 geldt voorts
dat ook de vennootschap waarin het aanmerkelijk belang gehouden wordt, feitelijk
in het buitenland is gevestigd. De vestigingsplaatsfictie bepaalt immers dat een
lichaam dat ten minste vijf jaar in Nederland gevestigd is geweest, gedurende tien
jaar na verplaatsing van de werkelijke leiding uit Nederland nog geacht wordt in
Nederland te zijn gevestigd. Gedurende die tien jaar blijft de aanmerkelijkbelang-
houder buitenlands belastingplichtig voor inkomen uit aanmerkelijk belang. Nu de
werkelijke leiding van de vennootschap zich in een andere staat bevindt (in dit
hoofdstuk in dezelfde staat als de aanmerkelijkbelanghouder), zal deze staat de ven-
nootschap op grond van diens belastingwetgeving veelal eveneens als inwoner be-
schouwen, waardoor sprake is van een vennootschap met een dubbele vestigings-
plaats.23

In geval van emigratie naar een niet-verdragsstaat kan de regeling van de buiten-
landse belastingplicht inclusief de vestigingsplaatsfictie onbeperkt worden toege-
past. Nederlandse dubbele heffing met betrekking tot vervreemdingswinsten wordt
voorkomen door ophoging van de verkrijgingsprijs op de voet van artikel 7.6, lid 1 en

22. Waar in het vervolg wordt gesproken over de vestigingsplaatsfictie wordt, tenzij anders vermeld, 
steeds de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 bedoeld.

23. Ik ga niet nader in op de vraag hoe de vestigingsplaats van lichamen moet worden bepaald. De 
plaats van de feitelijke leiding is beslissend; zie HR 23 september 1992, BNB 1993/193. Ik verwijs 
verder kortheidshalve naar Brood 1989. Een kernachtige samenvatting van zijn bevindingen is te 
vinden op blz. 145-146: ‘De vestigingsplaats van een lichaam wordt beoordeeld naar de omstan-
digheden. De belangrijkste omstandigheid is zonder twijfel de plaats waar de werkelijke leiding 
wordt gevoerd. Ook andere omstandigheden spelen een rol, zo blijkt uit de jurisprudentie. Die an-
dere omstandigheden zijn vrijwel steeds hulpmiddel om te bepalen waar de werkelijke leiding 
wordt gevoerd. Het heeft mijn voorkeur dat in beginsel alleen gekeken wordt naar de plaats van 
werkelijke leiding.’
Zie voorts voor een recente beschouwing de conclusie van A-G Overgaauw bij HR 17 december 
2004, BNB 2005/105.
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2, Wet IB 2001 en met betrekking tot reguliere voordelen door gedeeltelijke kwijt-
schelding van de conserverende aanslag(en) op de voet van artikel 26, lid 4, Inv.wet
1990. Tot 2005 werd voorts kwijtschelding verleend indien de woonstaat vervreem-
dingsvoordelen belastte en die belasting hetzelfde voordeel betrof als waarop de
conserverende aanslag zag. Met ingang van 1 januari 2005 wordt deze kwijtschel-
ding echter nog uitsluitend verleend indien het heffingsrecht over de vervreem-
dingsvoordelen ingevolge de BRK of een belastingverdrag aan een ander land is toe-
gewezen (artikel 26, lid 5, letter b, Inv.wet 1990). Sindsdien wordt derhalve in niet-
verdragssituaties internationale dubbele heffing over vervreemdingsvoordelen niet
meer voorkomen. Internationale dubbele heffing over reguliere voordelen wordt
evenmin voorkomen, met uitzondering van aanmerkelijkbelangdividend uitgekeerd
door een in een ontwikkelingsland gevestigde vennootschap (artikel 19 Bvdb 2001).

Bij emigratie naar een verdragsstaat is het toepasselijke belastingverdrag bepa-
lend voor het antwoord op de vraag of Nederland gerechtigd is te heffen over het in-
komen uit aanmerkelijk belang. In paragraaf 3.2.1 wordt deze vraag behandeld met
betrekking tot vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang en in paragraaf
3.2.2 voor wat betreft reguliere voordelen. De nadruk zal hierbij liggen op de situatie
waarin niet alleen de aanmerkelijkbelanghouder is geëmigreerd naar de andere ver-
dragsstaat, maar ook de werkelijke leiding van de vennootschap naar die staat is ver-
plaatst. Met name wordt onderzocht in hoeverre de vestigingsplaatsfictie effectief is
onder de belastingverdragen.

3.2.1 Vervreemdingsvoordelen

3.2.1.1 Artikel 13, lid 5, NSV 

Algemeen
Voordelen behaald met de vervreemding van (tot een aanmerkelijk belang behoren-
de) aandelen vallen onder artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag, dat luidt:

‘Gains from the alienation of any property other than that referred to in
paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of
which the alienator is a resident.’ 

De vervreemdingsvoordelen zijn op grond van het vermogenswinstartikel derhalve
slechts belastbaar in de woonstaat van de vervreemder.

Nederland streeft echter blijkens artikel 13, lid 5, NSV24 naar opname in zijn be-
lastingverdragen van een bepaling waarin het zich gedurende een periode van vijf
jaar na emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder van een in Nederland gevestigde
vennootschap het recht voorbehoudt te heffen over voordelen behaald met de ver-
vreemding van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen
(zie voor een beschrijving van de achtergrond van het aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd paragraaf 2.3.3.3). Artikel 13, lid 5, NSV luidt:

24. Vergelijk artikel 13, lid 5 van het VN-modelverdrag: ‘Gains from the alienation of shares (...) rep-
resenting a participation of ... per cent (...) in a company which is a resident of a Contracting State 
may be taxed in that State.’
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‘Het bepaalde in het vierde lid tast niet aan het recht van elk van de Staten
overeenkomstig zijn eigen wetgeving belasting te heffen op voordelen die
voortvloeien uit de vervreemding van aandelen of winstbewijzen in een
lichaam waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en
dat volgens de wetgeving van die Staat inwoner is van die Staat, [en welke
voordelen; FP] worden verkregen door een natuurlijke persoon die inwo-
ner is van de andere Staat en die in de loop van de laatste vijf jaren vooraf-
gaande aan de vervreemding van de aandelen of winstbewijzen inwoner
van de eerstbedoelde Staat is geweest.’

Inmiddels is het verdragsbeleid erop gericht om de duur van het aanmerkelijk-
belangvoorbehoud op te rekken tot tien jaar na emigratie, alsmede om het voorbe-
houd meer toe te snijden op de emigratieheffing; zie paragraaf 3.2.1.3 hierna. Neder-
land is er in geslaagd in de meeste belastingverdragen een aanmerkelijkbelangvoor-
behoud op te nemen, zij het dat de formulering ervan in de verschillende verdragen
meestal enigszins afwijkt van die in het NSV; zie paragraaf 3.2.1.2 hierna.

Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud van het NSV roept de vraag op naar de duiding
van de begrippen ‘aandelen of winstbewijzen’ en ‘vervreemding’; begrippen die ook
in vele belastingverdragen voorkomen zonder dat zij worden gedefinieerd. De inter-
pretatie van het begrip ‘aandelen of winstbewijzen’ is met name van belang omdat
naar nationaal recht tevens genotsrechten en koopopties op aandelen en winst-
bewijzen onder de aanmerkelijkbelangregeling vallen; zij worden in artikel 4.3 en
4.4 Wet IB 2001 gelijkgesteld met aandelen. De vraag rijst of deze gelijkstelling door-
werkt naar de belastingverdragen. Met betrekking tot het begrip ‘vervreemding’ is
met name van belang dat in het sinds 1997 van kracht zijnde aanmerkelijkbelang-
regime ook als vervreemding gelden de inkoop van aandelen, het betaalbaar stellen
van liquidatie-uitkeringen en de afkoop en inkoop van winstbewijzen (zie artikel
4.16 Wet IB 2001).25 26 Als deze nationaalrechtelijke kwalificatie als vervreemdings-
voordelen doorwerkt onder de belastingverdragen, is daarop niet het dividendarti-
kel, maar het vermogenswinstartikel van toepassing.

Genotsrechten en koopopties
Krachtens de hoofdregel van artikel 3, lid 2, OESO-modelverdrag moet gekeken wor-
den naar het nationale recht, dat de gerechtigdheid tot voordelen uit aandelen en het
recht om aandelen te verwerven kwalificeert als aandeel. De Hoge Raad volgt echter
in beginsel een autonome interpretatie, op grond waarvan doorwerking van ficties
onder belastingverdragen niet vanzelfsprekend is. Gelet op de context van op artikel
13, lid 5, NSV gebaseerde verdragsbepalingen, waarin het begrip ‘aandelen’ twee-
maal voorkomt, lijkt het voor de hand te liggen dit begrip uit te leggen als de een-

25. Deze wijziging houdt verband met de overgang naar het subjectieve stelsel onder het sinds 1997 
geldende aanmerkelijkbelangregime; zie paragraaf 2.1.

26. En niet te vergeten de voor de buitenlandse belastingplicht als vervreemding aangemerkte ver-
plaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap uit Nederland (artikel 7.5, lid 7, Wet IB 
2001). Deze fictieve vervreemding wordt echter afzonderlijk behandeld in paragraaf 6.2.
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heden waarin het kapitaal van een lichaam is verdeeld.27 De verdragspartijen zullen
dit blijkens de tekst zo hebben bedoeld. Een uitleg op basis van het nationale recht
op grond waarvan genotsrechten en opties met aandelen worden gelijkgesteld, komt
dan in strijd met de context van het verdrag.28 Heffing over vervreemdingsvoordelen
behaald met genotsrechten en koopopties zal dan doorgaans ingevolge de hoofd-
regel voor vermogenswinsten dan wel het restartikel aan de woonstaat zijn toege-
wezen.29 30

In een aantal verdragen kunnen genotsrechten en opties overigens zonder meer
binnen het aanmerkelijkbelangvoorbehoud worden gebracht. Voorbeelden zijn arti-
kel 13, lid 8, verdrag Nederland-Canada 1986 en artikel 13, lid 5, verdrag Nederland-
Verenigd Koninkrijk 1980, waarin wordt gesproken van ‘voordelen uit de vervreem-
ding van zaken’. Een bijzonder vermogenswinstartikel is opgenomen in het verdrag
met Australië 1976. Dit artikel bevat geen algemene bepaling die vermogenswinsten
toewijst aan de woonstaat, maar alleen een toewijzingsregel voor winst uit de ver-
vreemding van onroerende goederen en uit de vervreemding van aandelen of winst-
bewijzen (artikel 13, lid 3). Omdat het verdrag geen algemeen restartikel bevat,
wordt Nederland niet beperkt in zijn heffingsrecht ter zake van de vervreemding van
tot een aanmerkelijk belang behorende genotsrechten en koopopties.

Inkoop- en liquidatiebate
De inkoop- en liquidatiebate kan worden gekwalificeerd als dividend (artikel 10),
maar evenzeer als vervreemdingsvoordeel (artikel 13). Het verdragsbegrip ‘ver-
vreemding’ wordt niet nader gedefinieerd in het OESO-modelverdrag. Het begrip
‘dividend’ wordt omschreven in artikel 10, lid 3, OESO-modelverdrag:

27. Zie Cornelisse & van Soelen 1996 A, blz. 2507. In dezelfde zin: Pötgens & Bol 1997, blz. 390.
28. Daarentegen werken de gelijkstellingen met aandelen van participaties in open fondsen voor ge-

mene rekening (artikel 4.5 Wet IB 2001) en van de deelgerechtigdheid als commanditaire ven-
noot in een open commanditaire vennootschap (artikel 2, lid 3, letter f, AWR) mijns inziens door 
onder belastingverdragen. Daarnaast levert de gelijkstelling met winstbewijzen van lidmaat-
schapsrechten tot het vermogen van coöperaties (artikel 4.5a Wet IB 2001) naar mijn mening 
evenmin problemen op.

29. Een uitzondering vormt het verdrag Nederland-Duitsland. Het vermogenswinstartikel (artikel 8) 
ziet slechts op vermogenswinsten op ‘deelnemingen’, waaronder naar mijn mening geen genots-
rechten en koopopties kunnen worden geschaard. Het voordeel valt dan onder artikel 16 (overige 
inkomsten).

30. Rijkers &Van Dijck 2000, blz. 353, zien wel licht tussen de beide keren dat de term ‘aandelen’ 
voorkomt in artikel 13, lid 5, NSV. Zij veronderstellen dat deze de eerste keer ziet op het vermogen 
van de vennootschap (een vennootschappelijk recht) en de tweede keer op de aanduiding van een 
rechtsvorm. Gelijkstelling van genotsrechten met het verdragsbegrip ‘aandelen’ is dan mogelijk, 
aangezien een horizontale doorsnijding van een aandeel in genotsrecht en blote eigendom eco-
nomisch niet verschilt van de verticale doorsnijding van een aandeel als vermogenstitel (bijvoor-
beeld de halve eigendom), in welk geval nog steeds sprake zal zijn van een aandeel in verdragszin. 
Voor gelijkstelling pleit voorts dat doel en strekking van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud zijn 
gericht tegen het ontgaan van de aanmerkelijkbelangheffing op rechten op het vermogen van een 
kapitaalvennootschap. Opties kunnen evenwel niet worden gelijkgesteld; een optie verschaft 
geen rechtstreekse aanspraak op het vermogen van de vennootschap en valt derhalve buiten het 
verdragsbegrip ‘aandelen’.
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‘The term ‘dividends’ as used in this Article means income from shares,
‘jouissance’ shares or ‘jouissance’ rights, mining shares, founders’ shares or
other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as in-
come from other corporate rights which is subjected to the same taxation
treatment as income from shares by the laws of the State of which the com-
pany making the distribution is a resident’.

Zoals reeds opgemerkt lijkt de Hoge Raad in het algemeen een autonome verdrags-
interpretatie te hanteren. Zo oordeelde hij in BNB 1991/248 dat de opbrengst van een
vervreemding van aandelen in het zicht van liquidatie onder het vermogenswinst-
artikel valt, nu deze verdragsbepaling naar haar tekst van toepassing is en niet blijkt
van een gemeenschappelijke afwijkende bedoeling van de verdragspartijen:

‘De omstandigheid dat een uit de vervreemding van aandelen verkregen
voordeel als het onderhavige voor de belastingheffing in Nederland inge-
volge artikel 31, lid 3, van de Wet wordt begrepen onder de inkomsten uit
vermogen is voor de uitleg van het Verdrag zonder betekenis.’

In HR 25 mei 1994, BNB 1994/219, is beslist dat de door de aandeelhouder bij inkoop
van aanmerkelijkbelangaandelen genoten opbrengst (overeenkomstig de toenmali-
ge kwalificatie in de inkomstenbelasting) onder artikel 10 en niet onder artikel 13
valt. De Hoge Raad overwoog onder meer dat in het middel terecht niet werd bestre-
den dat een inkoopbate dividend in de zin van artikel 10 (van het Verdrag Nederland-
Spanje 1971) vormt, zonder overigens te motiveren waarom dit het geval is (waar-
schijnlijk echter vanwege de nationaalrechtelijke kwalificatie als ‘inkomsten uit aan-
delen’). De Hoge Raad oordeelde voorts dat het in het verdrag opgenomen aanmer-
kelijkbelangvoorbehoud (artikel 14, lid 5) slechts een uitzondering vormt op de
hoofdregel voor vermogenswinsten van artikel 14, lid 4, en dat noch de overige tekst
van het verdrag noch de toelichtende nota erop wijst dat het vijfde lid ook een uit-
zondering op de regel van artikel 10 zou vormen.

Hoewel zulks op grond van bovengenoemde arresten onwaarschijnlijk leek, heeft
de Hoge Raad in zijn arrest van 12 december 2003, BNB 2004/123, geoordeeld dat
het bij de inkoop van aandelen door de aanmerkelijkbelanghouder genoten voordeel
met ingang van 1997 moet worden gerangschikt onder artikel 13 OESO-model-
verdrag. De Hoge Raad wijst in de eerste plaats op het hybride karakter van de in-
koop van aandelen: bezien vanuit de inkopende vennootschap onderscheidt de in-
koop zich van de aankoop van andere aandelen doordat bij inkoop de vennootschap
in vermogen achteruitgaat met de gegeven koopprijs, terwijl dit bedrag aan de aan-
deelhouder ten goede komt; bezien vanuit de aandeelhouder is er echter geen ver-
schil tussen een vervreemding aan de vennootschap en aan een ander.31 Als gevolg

31. Kavelaars wijst er in onderdeel 2a van zijn BNB-annotatie terecht op dat dit laatste onjuist is: bij 
inkoop blijft zijn belang in de vennootschap ongewijzigd, terwijl het belang bij verkoop aan een 
derde vermindert. Het hybride karakter zit in de – voor de vennootschap en de aandeelhouder ge-
lijkelijk geldende – verschillende juridische en economische duiding: juridisch is sprake van een 
vervreemding aan de vennootschap, maar economisch vindt net als bij een dividenduitkering een 
verschuiving van vermogen van de vennootschap naar de aandeelhouder plaats.
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van dit hybride karakter is louter op grond van de aard van de transactie rubricering
onder artikel 10 of 13 niet mogelijk. Het valt daarom aldus de Hoge Raad te begrijpen
dat de inkoop van aandelen in het OESO-modelverdrag niet uitdrukkelijk onder een
van beide artikelen wordt vermeld, en dat het OESO-commentaar aangeeft dat de
bronstaat de ruimte heeft het voordeel als dividend te belasten, zonder dat wordt
uitgesloten dat de bronstaat het voordeel als vermogenswinst behandelt. De Hoge
Raad overweegt vervolgens:

‘In deze gedachtegang past het niet aan te nemen dat onverschillig of de
bronstaat het voordeel belast als inkomsten uit aandelen dan wel als ver-
vreemdingswinst, voor de toepassing van het verdrag de bronstaat in elk
geval de belastingplichtige mag behandelen als had deze inkomsten uit
aandelen verkregen. Veeleer ligt voor de hand dat de keuzemogelijkheid
waarvoor ruimte is gelaten, refereert aan een keuze die door de heffende
staat niet met het oog op de verdragstoepassing doch bij de vormgeving
van de wijze waarop volgens de nationale wet het voordeel wordt belast, is
gedaan. Deze conclusie laat zich ook het beste rijmen met het bepaalde in
artikel 10, paragraaf 3, van het OESO-modelverdrag; voor de heffings-
bevoegdheid van de bronstaat ten aanzien van inkomsten uit rechten in
vennootschappen, die niet zijn begrepen in de – enumeratieve – opsom-
ming van hetgeen onder dividenden in de zin van artikel 10 van het model-
verdrag wordt verstaan, is bepalend hoe in de bronstaat de desbetreffende
inkomsten in de heffing worden betrokken.’

De Hoge Raad oordeelt ten slotte dat het door de belanghebbende in 1997 gereali-
seerde inkoopvoordeel ‘in de wet, op grond waarvan hij ter zake van dit voordeel in
de Nederlandse belastingheffing wordt betrokken, te weten de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964’ wordt aangemerkt als een vervreemdingsvoordeel en ook vol-
gens de maatstaven voor het berekenen van vervreemdingswinst wordt belast, en
komt tot de conclusie dat het voordeel niet onder het dividendbegrip van artikel 10
(van het – op het OESO-modelverdrag gebaseerde – verdrag Nederland-België 1970)
valt. Opmerkelijk is dat de Hoge Raad geen aandacht besteedt aan het feit dat de Wet
div.bel. 1965 ook na 1997 de inkoopbate als dividend aanmerkt. Hij lijkt de behande-
ling in de Wet IB 1964 maatgevend te achten voor de verdragstoepassing, omdat dat
de wet is op grond waarvan de belanghebbende ter zake van het voordeel wordt be-
last. Moeilijk voorstelbaar is echter dat het oordeel anders zou luiden ingeval een na-
heffingsaanslag dividendbelasting in geschil zou zijn. Consequentie van zijn opvat-
ting lijkt wel te zijn dat voor buiten Nederland wonende aandeelhouders zonder
aanmerkelijk belang – die alleen onder de dividendbelasting (eindheffing) vallen –
artikel 10 OESO-modelverdrag gewoon van toepassing blijft. Dit strookt niet met de
objectgerichte benadering van belastingverdragen, die immers aansluiten bij de aard
van de inkomsten en waarvoor niet relevant is hoe in de nationale wet vervolgens
rekening wordt gehouden met de subjectieve omstandigheden. Aldus beschouwd
ligt het meer voor de hand aan te sluiten bij de kwalificatie van het voordeel in de
dividendbelasting.32

32. Zie in deze zin Kavelaars in onderdeel 5b van zijn BNB-annotatie.
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De Hoge Raad lijkt in dit arrest derhalve af te wijken van zijn gebruikelijke auto-
nome verdragskwalificatie en knoopt expliciet aan bij de duiding van het voordeel in
de nationale wet. De verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk niet in een koersverleg-
ging door de Hoge Raad, maar in de specifieke bepalingen van het OESO-commen-
taar met betrekking tot artikel 10 en 13.33 Het commentaar (zie paragraaf 28 van het
commentaar op artikel 10 en paragraaf 31 van het commentaar op artikel 13) biedt
de verdragsstaten namelijk de ruimte het inkoopvoordeel te scharen onder artikel 10
dan wel 13 en knoopt bij gebreke van een keuze aan bij de kwalificatie in het natio-
nale recht van de bronstaat. Kennelijk acht de Hoge Raad daarbij een dynamische in-
terpretatie vanzelfsprekend; hij motiveert immers niet waarom het zou gaan om de
kwalificatie door de bronstaat op het moment van verdragstoepassing en niet op het
moment waarop het verdrag werd gesloten. Dit kan evenwel inherent worden ge-
acht aan de geboden keuzevrijheid, waarbij expliciet naar het nationale recht van de
verdragsluitende staten wordt verwezen.34 Opgemerkt zij wel dat een dynamische
interpretatie in dit geval leidt tot een verschuiving in de verdeling van de heffings-
bevoegdheid vanwege de veranderde kwalificatie als vervreemdingsvoordeel in
plaats van als dividend. Anders dan het geval was ten aanzien van het fictieve loon in
de hiervóór besproken arresten BNB 2003/379 en 381 geldt voor de inkoopbate in de
eerste plaats dat deze niet naar zijn aard onder artikel 10 dan wel 13 valt en boven-
dien dat de context van het verdrag gezien het OESO-commentaar geen andere inter-
pretatie vereist dan die voortvloeit uit het nationale recht. Voorts kan worden be-
toogd dat Nederland door de kwalificatie als vervreemdingsvoordeel zijn heffings-
rechten juist beperkt.35 Dat laatste is het geval indien het aanmerkelijkbelangvoor-
behoud niet van toepassing is omdat de aanmerkelijkbelanghouder bijvoorbeeld
niet uit Nederland is geëmigreerd of omdat de vijfjaarstermijn is verstreken. Ingeval
het aanmerkelijkbelangvoorbehoud wel van toepassing is, krijgt Nederland een in
beginsel onbeperkt heffingsrecht toegewezen. Naar nationaal recht wordt bij inkoop
na emigratie in de eerste plaats de conserverende aanslag ingevorderd en daarnaast
geheven over het subjectieve vervreemdingsvoordeel, waarbij de verkrijgingsprijs
na emigratie op de waarde in het economische verkeer is gesteld. Bij toepassing van
artikel 13 van het verdrag Nederland-België 1970 geldt voor deze additionele Neder-
landse heffing overigens een beperking van het aanmerkelijkbelangtarief tot 20%. Bij
toepassing van artikel 10 is het Nederland toegestaan zijn nationaalrechtelijke hef-
fing toe te passen tot ten hoogste een bedrag van 15% van het brutodividend (de in-
koopprijs).36 Nederland heft naar nationaal recht evenwel 25% over het verschil tus-
sen de inkoopprijs en de waarde in het economische verkeer op het emigratie-

33. In die zin ook A-G Wattel in onderdeel 6.16-6.18 van zijn conclusie bij het arrest en Kavelaars in 
onderdeel 4b van zijn BNB-annotatie.

34. Zie in die zin ook Van Weeghel 2005, blz. 177. Zie voorts hetgeen in paragraaf 3.1 is opgemerkt 
inzake de dynamische interpretatie ingeval een verdragsartikel verwijst naar ‘de Nederlandse 
wet’.

35. Zie ook Van Weeghel 2005, blz. 177-178, en De Vries in pt. 6 van zijn noot bij HR 18 juni 2004, 
BNB 2004/314.

36. Ik ga hierbij ervan uit dat de invordering van de conserverende aanslag losstaat van de toepassing 
van het dividendartikel respectievelijk aanmerkelijkbelangvoorbehoud op het inkoopvoordeel.
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moment.37 Indien kan worden uitgegaan van de veronderstelling dat de waarde van
de aandelen tussen de emigratie en de inkoop in het algemeen niet substantieel zal
zijn gestegen, zal de Nederlandse heffing minder bedragen dan 15% van de inkoop-
prijs.38 Als gevolg van de ophoging van de verkrijgingsprijs na emigratie, zal Neder-
land derhalve zijn nationaalrechtelijke heffing onder het dividendartikel – niette-
genstaande de daarin opgenomen tariefbeperking – veelal geheel kunnen effectue-
ren, zodat toepassing van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud niet tot een vergroting
van het Nederlandse heffingsbereik leidt. De conclusie luidt dat BNB 2004/123 niet
in tegenspraak is met de fictiefloonarresten.

Inmiddels heeft de Hoge Raad onder verwijzing naar BNB 2004/123 een vergelijk-
baar oordeel geveld voor wat betreft liquidatie-uitkeringen: HR 9 juni 2006, V-N
2006/33.9. Dat is weinig verrassend: inkoop is immers te beschouwen als een par-
tiële liquidatie, nu het bestaan van de bron bij inkoop wordt beëindigd. Voorts geldt
dat ook het betaalbaar stellen van liquidatie-uitkeringen in artikel 4.16 Wet IB 2001
als een vervreemding wordt aangemerkt en dat voor de kwalificatie van liquidatie-
uitkeringen in de genoemde bepalingen van het OESO-commentaar op artikel 10 en
13 evenzeer naar het nationale recht wordt verwezen.39 De Hoge Raad overweegt: 

‘De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 12 december 2003, nr. 38461, BNB 2004/
123, beslist dat inkomsten uit inkoop van eigen aandelen door een in Nederland
gevestigde besloten vennootschap, gelet op de wijze waarop die inkomsten
naar Nederlands nationaal recht worden behandeld, voor de toepassing (van;
FP) het Verdrag moet worden aangemerkt als opbrengst van een vervreem-
ding van aandelen en dat daarom aan Nederland ter zake van die opbrengst
geen heffingsrecht toekomt op grond van artikel 10, paragraaf 2, van het Ver-
drag. Nu artikel 20a, lid 6, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 zowel
het inkopen van aandelen als het betaalbaar stellen van liquidatie-uitkeringen
als een vervreemding van aandelen aanmerkt, is er, in het licht van het Ver-
drag, onvoldoende grond om voor een liquidatie-uitkering anders te oordelen.’

37. De nationaalrechtelijke berekening van het voordeel ondergaat geen wijziging bij toepassing van 
artikel 10; daarmee bemoeit het verdrag zich immers niet. In beide gevallen is de heffing van di-
videndbelasting overigens niet van invloed op het resultaat; deze is verrekenbaar ex artikel 9.2, 
lid 1, letter b, jo. lid 8, Wet IB 2001. De verschuldigde dividendbelasting komt hier overigens niet 
in mindering op de conserverende aanslag; deze heeft immers geen betrekking op reguliere voor-
delen in de zin van hoofdstuk 4 Wet IB 2001.

38. Ter verduidelijking een cijfervoorbeeld (hierbij abstraheer ik van de tariefbeperking in het aan-
merkelijkbelangvoorbehoud in het verdrag met België 1970). De aanmerkelijkbelanghouder laat 
na emigratie een deel van zijn aandelen inkopen. De waarde in het economische verkeer op het 
emigratietijdstip bedraagt 100 (de historische verkrijgingsprijs 20) en de inkoopprijs 120. Het 
vervreemdingsvoordeel bij inkoop bedraagt: 120-100 = 20; de te betalen belasting bedraagt: 5. 
Het dividendartikel zou een heffing van 15% over de inkoopprijs van 120 toestaan, derhalve 18. 
De door het dividendartikel toegestane heffing van 15% van de inkoopprijs bedraagt slechts meer 
dan de heffing ingevolge de Nederlandse wet indien de inkoopprijs meer dan 2,5 maal de waarde 
in het economische verkeer op het emigratietijdstip bedraagt. 

39. Zie in die zin ook Kavelaars in punt 5e van zijn BNB-annotatie. Anders: A-G Van Ballegooijen in 
onderdeel 2 van de bijlage bij zijn conclusies bij HR 12 mei 2006, V-N 2006/25.9 en 27.5, die van 
oordeel is dat de liquidatie-uitkering onder artikel 10 van het verdrag Nederland-België 1970 valt.
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Opvallend is wel dat de Hoge Raad nu onomwonden stelt dat de inkoopbate voor
verdragstoepassing moet worden aangemerkt als een vervreemdingswinst en geen
onderscheid lijkt te maken naar gelang de heffing van inkomstenbelasting of de di-
videndbelasting in geschil is.

Aangezien de liquidatie-uitkering onder het vermogenswinstartikel in belastingver-
dragen moet worden geschaard, kan Nederland alleen heffen indien is voldaan aan
de voorwaarden van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud, waaronder de vijf- dan wel
tienjaarstermijn. Interessant in dit kader is de faciliteit voor geruisloze terugkeer uit
de BV. In geval van ontbinding van een aanmerkelijkbelangvennootschap met toe-
passing van artikel 14c, lid 1, Wet Vpb 1969 wordt de voortzetting van de onderne-
ming van de vennootschap door de aanmerkelijkbelanghouder aangemerkt als het
betaalbaar stellen van een liquidatie-uitkering: artikel 4.16, lid 1, letter c, jo. lid 5,
Wet IB 2001. Doorschuiving van de aanmerkelijkbelangclaim is mogelijk door om-
zetting in een terugkeerreserve op de voet van artikel 4.42a Wet IB 2001. De bepaling
van de omvang van de terugkeerreserve (artikel 3.54a Wet IB 2001) vindt bij een in
het buitenland wonende aandeelhouder plaats op basis van de belastingclaim die
volgt uit het toepasselijke belastingverdrag.40 In een interne toelichting van de be-
lastingdienst41 wordt aangegeven dat daarbij rekening wordt gehouden met het ver-
dragstarief voor dividenden van 15%. Opgemerkt wordt voorts:

‘In het geval de liquidatie-uitkering door de Hoge Raad niet als dividend,
maar als vervreemdingsvoordeel wordt aangemerkt behoort de terugkeer-
reserve in beginsel ambtshalve te worden verminderd tot nihil. Dat is
anders als het vervreemdingsvoordeel in gevolge artikel 13, paragraaf 5,
Verdrag NL-B 1970 is toegewezen aan Nederland.’

Een positieve terugkeerreserve wordt dus niet vastgesteld indien de liquidatiebate
onder de hoofdregel van het vermogenswinstartikel valt. Dit heeft tot gevolg dat de
aanmerkelijkbelangclaim verdampt. Zoals de redactie van Vakstudienieuws signa-
leert42, biedt zulks een interessante mogelijkheid voor de aanmerkelijkbelanghou-
der die van plan is naar Nederland te (r)emigreren. De verkrijgingsprijs voor het aan-
merkelijk belang wordt bij immigratie of remigratie in beginsel gesteld op de histo-
rische kostprijs; uitsluitend43 voor zover de waardeaangroei van de aandelen is ont-
staan in een periode waarin de aanmerkelijkbelanghouder niet belastingplichtig was
in Nederland, wordt een step-up verkregen (artikel 4.25 Wet IB 2001 jo. 16, lid 3
Uitv.besl. IB 2001).44 De (vroegere45) Nederlandse aanmerkelijkbelangclaim wordt
aldus behouden. Deze claim lijkt echter definitief te kunnen worden afgeschud door

40. Dit is bepaald in de extra (16e) standaardvoorwaarde die bij geruisloze terugkeer ex artikel 14c 
Wet Vpb 1969 wordt gesteld, indien sprake is van in het buitenland wonende aandeelhouders; 
zie V-N 2004/12.13.

41. Deze is opgenomen in V-N 2004/12.13.
42. Zie haar aantekening in V-N 2004/12.13.
43. Ervan uitgaande dat niet in het buitenland is afgerekend (artikel 16, lid 2, Uitv.besl. IB 2001).
44. Zie nader paragraaf 2.2.2.5.
45. De regeling geldt ook indien de bij emigratie of zetelverplaatsing opgelegde conserverende aan-

slagen door verloop van de tienjaarstermijn reeds zijn vervallen; zie paragraaf 2.2.2.5.
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voorafgaand aan immigratie dan wel remigratie de faciliteit van de geruisloze terug-
keer te benutten. Hierbij moet wel worden bedacht dat deze mogelijkheid bij remi-
gratie na toepassing van de emigratieheffing zich uitsluitend voordoet buiten de
tienjaarstermijn van de conserverende aanslag. De fictieve vervreemding van artikel
4.16, lid 1, letter c, Wet IB 2001 leidt immers tot beëindiging van het betalingsuitstel
(zonder mogelijkheid tot voortzetting): artikel 25, lid 8, letter a, Inv.wet 1990.

Het huidige verdragsbeleid is erop gericht expliciet vast te leggen dat inkomsten ge-
noten bij de inkoop van aandelen of liquidatie worden beheerst door het dividendar-
tikel. Blijkens de Notitie Verdragsbeleid 1998 moet aldus onduidelijkheid over de
verdragskwalificatie worden voorkomen46, maar na BNB 2004/123 en met name
V-N 2006/33.9 is die vastlegging bittere noodzaak. Dergelijke verdragsbepalingen
zijn bijvoorbeeld reeds opgenomen in de verdragen Nederland-België 2001 (artikel
15 protocol I) en Nederland-Portugal 1999 (artikel XIII protocol). Hetzelfde geldt
voor alle andere met ingang van 1997 afgesloten belastingverdragen, met uitzonde-
ring van de verdragen Estland 1997, IJsland 1997, Indonesië 2002, Koeweit 2001,
Litouwen 1999 en Polen 2002.

Overigens zijn er ook enige oudere verdragen waarin de inkoopbate onder het
dividendartikel valt; zo definiëren artikel 10, lid 4, verdrag Nederland-Verenigd
Koninkrijk 1980 en artikel 10, lid 3, aanhef en letter b, verdrag Nederland-Australië
1976 het begrip ‘dividend’ als inkomsten die aan de Nederlandse dividendbelasting
zijn onderworpen. 

Overige fictieve vervreemdingen
Voor wat betreft de vervreemding van artikel 4.16, lid 1, letter d, Wet IB 2001 (juridi-
sche fusie en splitsing) behoeft aan het vervreemdingskarakter niet te worden ge-
twijfeld. Er is bij de juridische fusie immers in ieder geval sprake van het verdwijnen
van de aandelen uit het vermogen van de aandeelhouder. De kwalificatie als ver-
vreemding zal vooral zijn bedoeld om onzekerheid te voorkomen.47

Ook de vervreemding van artikel 4.16, lid 1, letter e, Wet IB 2001 kan voor wat be-
treft de overgang onder algemene titel krachtens huwelijksvermogensrecht als een
reële vervreemding worden beschouwd: de aandelen gaan immers mede behoren
tot het vermogen van een ander en verdwijnen voor dat deel uit het vermogen van
de belastingplichtige.48 Voor wat betreft de overgang krachtens erfrecht is dat echter
niet het geval.49 De kwalificatie als vervreemding is noodzakelijk om de aanmerke-
lijkbelangheffing sluitend te krijgen en zou daarom kunnen worden gezien als pas-
send binnen de context van het vermogenswinstartikel.50 Doorwerking onder arti-
kel 13 OESO-modelverdrag van deze fictieve vervreemding is overigens reeds niet
problematisch, omdat de overgang krachtens erfrecht in het paragraaf 5 van het

46. Zie onderdeel 4.3.2.2.1 van de Notitie verdragsbeleid 1998.
47. Zie Rijkers & Van Dijck 2000, blz. 253 en 261.
48. Zie nader Rijkers & Van Dijck 2000, blz. 361-362.
49. Ik verwijs naar Rijkers & Van Dijck 2000, blz. 213-215.
50. Zie Rijkers & Van Dijck 2000, blz. 362.
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OESO-commentaar op artikel 13 uitdrukkelijk wordt genoemd als vallend onder het
vervreemdingsbegrip. 

De fictieve vervreemding van artikel 4.16, lid 1, letter f, Wet IB 2001 (inbreng in
een ondernemingsvermogen) is evenzeer nodig in een sluitende vermogenswinst-
belasting. Doorwerking onder artikel 13 lijkt niet in strijd met de context van de be-
paling; deze bepaling was reeds opgenomen in de vóór 1997 geldende aanmerkelijk-
belangregeling (artikel 39, lid 8, Wet IB 1964).

De vervreemding van artikel 4.16, lid 1, letter g, Wet IB 2001 (het niet langer aan-
wezig zijn van een aanmerkelijk belang) is een pure fictie. Van daadwerkelijke ver-
vreemding is geenszins sprake. Of doorwerking op grond van een dynamische ver-
dragsinterpretatie mogelijk is, kan worden betwijfeld. Gesteld zou kunnen worden
dat het inkomsten betreft die naar hun aard onder artikel 13 vallen en waarvan de
heffing alleen wordt vervroegd om de aanmerkelijkbelangclaim op het verwaterde
belang te behouden. Daarbij kan erop worden gewezen dat ingeval de aanmerkelijk-
belangclaim bij het zakken onder de aanmerkelijkbelanggrens zou zijn doorgescho-
ven ex artikel 4.40 Wet IB 2001, het nadien behaalde voordeel bij vervreemding van
de resterende aandelen waarschijnlijk aan Nederland zou zijn toegewezen als gevolg
van de doorwerking van artikel 4.11 Wet IB 2001 (fictief aanmerkelijk belang). Dat
laatste is echter alleen het geval indien de resterende aandelen binnen de termijn
van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud worden vervreemd en komt in ieder geval
niet aan de orde onder verdragen met een aanmerkelijkbelangvoorbehoud dat een
bepaald bezitspercentage vereist. Doorwerking van de fictie is dus twijfelachtig; ei-
genlijk zie ik hooguit ruimte voor toepassing van de fictie in evidente misbruikgeval-
len.

Ten slotte is het verlenen van een koopoptie als fictieve vervreemding aange-
merkt in artikel 4.16, lid 1, letter i, Wet IB 2001. Doorwerking onder vóór 1997 geslo-
ten belastingverdragen is ook hier dubieus. Het verlenen van een optie kan niet wor-
den beschouwd als een vervreemding van een deel van de in de aandelen besloten
liggende rechten51; de optiehouder verkrijgt slechts het recht om onder bepaalde
voorwaarden aandelen te verwerven. Eerst op het moment van de uitoefening van
het optierecht is sprake van vervreemding respectievelijk verkrijging van de aande-
len.52

Opmerking verdient nog dat de vraag naar de doorwerking van de fictieve vervreem-
dingen van minder belang is indien de emigratieheffing is toegepast. Al deze fictieve
vervreemdingen leiden immers in beginsel tot beëindiging van het betalingsuitstel
ingevolge artikel 25, lid 8, aanhef en letter a, Inv.wet 1990, zij het dat – behalve in het
geval van artikel 4.16, lid 1, letter i, Wet IB 2001 – voortzetting van het uitstel onder
nader te stellen voorwaarden mogelijk is.

51. Zie in die zin ook Kamerstukken II 24 761, nr. 3, blz. 61.
52. Zie ook Blokland 1999, blz. 183-184.
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3.2.1.2 Aanmerkelijkbelangvoorbehouden in de belastingverdragen

Nederland heeft 78 belastingverdragen.53 Deze bevatten vrijwel alle een speciale
aanmerkelijkbelangbepaling dan wel een algemene bepaling in het vermogens-
winstartikel die Nederland een heffingsrecht over aanmerkelijkbelangwinst ver-
schaft. Twee verdragen verlenen Nederland in geen geval een heffingsrecht over
aanmerkelijkbelangwinst:
– het verdrag met Duitsland 1959 bevat een bijzonder vermogenswinstartikel (arti-

kel 8) dat inkomsten behaald door een inwoner van de ene staat met de ver-
vreemding van een ‘deelneming’ in een vennootschap die inwoner is van de ande-
re staat, toewijst aan de woonstaat van de vervreemder. Het geldt zowel voor door
natuurlijke personen als voor door rechtspersonen gehouden deelnemingen. Het
begrip ‘deelneming’ wordt niet omschreven in het verdrag, maar dit zal – zeker
gezien de saldobepaling van artikel 16 – niet veel problemen opleveren. Op grond
van deze beide bepalingen krijgt Nederland in geen geval (ongeacht de vesti-
gingsplaats van de vennootschap) heffingsbevoegdheid toegewezen over aan-
merkelijkbelangwinsten genoten door een inwoner van Duitsland. Gezien het feit
dat ook Duitsland buitenlandse belastingplicht voor het aanmerkelijk belang, als-
mede een emigratieheffing kent, mag worden verwacht dat bij heronderhande-
ling van het verdrag een aanmerkelijkbelangbepaling zal worden opgenomen (zie
nader hoofdstuk 8);

– het verdrag met de Sovjet Unie 198654 wijst in artikel 11, lid 4, de woonstaat de
exclusieve heffingsbevoegdheid toe.

De in concrete belastingverdragen voorkomende aanmerkelijkbelangbepalingen
wijken veelal in mindere of meerdere mate af van het aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd uit het NSV. Zo bevatten zij vaak aanvullende eisen die in het NSV niet voorko-
men. In deze paragraaf worden de aanmerkelijkbelangvoorbehouden in de Neder-
landse belastingverdragen geanalyseerd.

Geen eisen
Het verdrag met Brazilië 1990 bevat in feite geen aanmerkelijkbelangvoorbehoud,
maar bepaalt in artikel 13, lid 3, in algemene zin:

‘Voordelen verkregen uit de vervreemding van alle andere zaken dan die
bedoeld in het eerste en tweede lid mogen in beide Overeenkomstsluiten-
de Staten worden belast.’ 

53. Hierbij is Zuid-Afrika slechts eenmaal meegeteld; in het vervolg komt zowel het geldende verdrag 
uit 1971 als het nieuwe verdrag uit 2005 aan bod. Wel meegeteld is het nog niet in werking ge-
treden verdrag met Jordanië 2006. De verdragen met de Sovjet Unie 1986 en met Joegoslavië 1982 
zijn elk eenmaal meegeteld, ook al worden zij in de verhouding tot meerdere landen toegepast. 
Niet meegeteld zijn de BRK en nog niet ondertekende belastingverdragen.

54. Volgens de Tax Treaties Database van het IBFD wordt dit verdrag nog toegepast in de verhouding 
met Kirgizië, Tadzjikistan en Turkmenistan (zie ook het Besluit van 29 juli 1992, nr. IFZ92/958, zo-
als dit is gewijzigd bij Besluit van 19 september 1998, nr. IFZ98/1038M, BNB 1999/60).
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Beide staten mogen derhalve heffen; de woonstaat dient een credit te verlenen voor
door de bronstaat geheven belasting (artikel 23).

Voormalig inwonerschap niet vereist
Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in een aantal verdragen is, anders dan dat van
artikel 13, lid 5, NSV, niet beperkt tot uit Nederland geëmigreerde aanmerkelijk-
belanghouders. Zie de BRK (artikel 12, lid 2) en de verdragen met Argentinië 1996,
Australië 1976, Mexico 1993, Nigeria 1991, Vietnam 1995 en Zimbabwe 1989.

Duur aanmerkelijkbelangvoorbehoud
De meeste belastingverdragen beperken de toepassing van het aanmerkelijkbelang-
voorbehoud, conform artikel 13, lid 5, NSV, tot een periode van vijf jaar na emigratie
van de aanmerkelijkbelanghouder uit Nederland. Een periode van zes jaar komt voor
in de verdragen met Canada 1986 en de Filippijnen 1989. Een periode van drie jaar in
het verdrag met Tunesië 1995. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud heeft een onbe-
perkte duur in de verdragen die geen voormalig inwonerschap vereisen (Argentinië
1996, Australië 1976, Mexico 1993, Nigeria 1991, Vietnam 1995 en Zimbabwe 1989;
zie ook de BRK: vereist is slechts dat in de loop van de laatste vijf jaar werd voldaan
aan de bezitseis).

Onder het huidige verdragsbeleid wordt – overeenkomstig de tienjaarstermijn voor
de conserverende aanslag – gestreefd naar opname van een tienjaarstermijn in het
aanmerkelijkbelangvoorbehoud; zie onderdeel 4.3.3 van de Notitie verdragsbeleid
1998. Verdragen met een tienjaarstermijn zijn: Albanië 2004, België 2001, Egypte
1999, Georgië 2002, Indonesië 2002, Jordanië 2006 (nog niet in werking), Koeweit
2001, Kroatië 2000, Macedonië 1998, Moldavië 2000, Mongolië 2002, Oeganda
200455, Oezbekistan 2001, Polen 2002, Portugal 1999, Roemenië 1998, Slovenië
2004, Taiwan 2001 en Zuid-Afrika 2005 (nog niet in werking56). 

Nationaliteitseis
In een beperkt aantal verdragen vindt het aanmerkelijkbelangvoorbehoud uitslui-
tend toepassing ingeval de aanmerkelijkbelanghouder de Nederlandse nationaliteit
heeft. Ik wijs op de verdragen met Frankrijk 1973, Israël 1973, Italië 1990, Luxemburg
1968, Spanje 1971 en Zwitserland 1951. Bovendien mag volgens al deze verdragen de
aanmerkelijkbelanghouder niet tevens de nationaliteit van het woonland bezitten.
Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het verdrag met Ierland 1969 vereist niet dat
de emigrant de Nederlandse nationaliteit heeft, maar is niet van toepassing indien
deze de Ierse nationaliteit heeft. De in het verdrag Nederland-België 1970 nog opge-
nomen nationaliteitseis is in het verdrag van 2001 niet teruggekeerd.

55. Het belastingverdrag met Oeganda is op 10 september 2006 in werking getreden (Trb. 2006, 197). 
De bepalingen van het verdrag vinden voor Nederland toepassing vanaf 1 januari 2007 en voor 
Oeganda vanaf 1 juli 2007; voor wat betreft bronheffingen vindt het verdrag reeds toepassing 
vanaf 1 november 2006.

56. Het verdrag is bij brief van 16 september 2006 ter stilzwijgende goedkeuring naar de Eerste en 
Tweede Kamer gestuurd; zie Kamerstukken II 30 813, A en nr. 1, blz. 1.
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Maximum tarief
In de verdragen met Luxemburg 1968, Mexico 1993 en Zwitserland 1951 wordt het
Nederlandse heffingspercentage beperkt tot 20. Het verdrag met België 1970 bevatte
eenzelfde maximering, maar deze komt in het verdrag van 2001 niet meer voor. Zie
voorts het verdrag met Argentinië 1996, waarin het tarief afhankelijk van het bezits-
percentage 10% of 15% bedraagt.

Vereist belang
De volgende categorieën belastingverdragen kunnen worden onderscheiden:

1. Belastingverdragen met een expliciete bezitseis.
De recente belastingverdragen met België 2001 en Portugal 1999 bevatten autonome
verdragsdefinities die zijn gebaseerd op het huidige aanmerkelijkbelangcriterium:
vereist is een belang van ten minste 5%. Dit geldt ook voor de verdragen met Albanië
2004, Indonesië 2002, Jordanië 2006 (nog niet in werking), Koeweit 2001, Mongolië
2002, Oeganda 2004 (artikel XIII protocol), Slovenië 2004 en Zuid-Afrika 2005 (nog
niet in werking). Ook in enkele vóór 1997 gesloten verdragen worden specifieke eisen
aan de omvang van het aandelenbezit gesteld. De verdragen met Israël 1973, Spanje
1971 en Zwitserland 1951 bevatten het tot 1997 geldende aanmerkelijkbelangcrite-
rium van – tezamen met de directe familie – ten minste een derde van het nominale
gestorte kapitaal57 en – tezamen met de echtgenoot – meer dan 7%. De BRK bevat een
vergelijkbaar criterium, maar hanteert daarbij lagere percentages: meer dan een vier-
de respectievelijk meer dan een twintigste. Het verdrag met Mexico 1993 vereist een
belang van meer dan 25% van het aandelenkapitaal; het verdrag met de Verenigde
Staten 1992 van ten minste 25% van enige soort van de aandelen. De per 1 januari 1997
doorgevoerde verlaging van het aanmerkelijkbelang-bezitspercentage van 33 1/3 naar
5, sorteert onder deze verdragen geen dan wel slechts gedeeltelijk effect.

2. Belastingverdragen die, overeenkomstig het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het
NSV, reppen van ‘aandelen of winstbewijzen’, zonder nadere eisen aan de omvang van
het belang te stellen.
Hieronder vallen veruit de meeste verdragen. Een aantal verdragen bevat enigszins af-
wijkende formuleringen; zie bijvoorbeeld de verdragen met Luxemburg 1968 (‘aande-
len, winstaandelen, winstbewijzen of rechten’), Rusland 1996 (‘aandelen’), Verenigde
Staten 1992 (‘aandelen of andere vennootschappelijke rechten die aanspraak geven
op een aandeel in de winst’) en Zweden 1991 (‘aandelen’ en ‘andere rechten in dat li-
chaam die, voor de toepassing van de belastingheffing op vermogenswinsten, krach-
tens de wetgeving van de eerstbedoelde staat aan dezelfde behandeling worden on-
derworpen als voordelen verkregen uit de vervreemding van aandelen’). Het lijdt
mijns inziens geen twijfel dat het 5%-criterium onder deze categorie verdragen ge-
woon doorwerkt.

57. Het verdrag met Zwitserland 1951 spreekt van ‘het maatschappelijke kapitaal’, maar blijkens HR 
4 november 1992, BNB 1993/38, gaat het ook hier om het geplaatste en gestorte deel van het 
nominale kapitaal.



De buitenlandse belastingplicht en de vestigingsplaatsfictie 3.2.1

109

3. Belastingverdragen die slechts spreken van ‘zaken’.
Hieronder vallen de verdragen met Canada 1986, de Filippijnen 1989 en het Verenigd
Koninkrijk 1980. Ook onder deze verdragen zal het 5%-criterium doorwerken (even-
als alle gelijkstellingen voor het aanmerkelijk belang, zoals koopopties).

Een bijzonder geval is het vermogenswinstartikel in het verdrag met China 1987
(artikel 13, lid 4), dat spreekt van ‘zaken die zich bevinden in de andere Overeen-
komstsluitende Staat’. Niet duidelijk is of daaronder ook aandelen in een in Neder-
land gevestigde vennootschap vallen. De achtergrond van deze bepaling is de Chine-
se wens een onbeperkte bronstaatheffing toe te passen op alle zich in China bevin-
dende vermogensbestanddelen; China hanteert hierbij bovendien de fictie dat de
aandelen in een in China gevestigd lichaam zich steeds in China bevinden.58 Gelet op
deze achtergrond van de bepaling lijkt het verdedigbaar de bepaling aldus uit te leg-
gen dat ook Nederland voordelen mag belasten die door een inwoner van China zijn
behaald met de vervreemding van aandelen in een feitelijk in Nederland gevestigde
vennootschap.59 Mocht dit niet het geval zijn, dan is heffing door Nederland nog mo-
gelijk indien de inkomsten onder artikel 22, lid 3 (restartikel) kunnen worden ge-
bracht:

‘(...) mogen bestanddelen van het inkomen van een inwoner van een Over-
eenkomstsluitende Staat, die niet in de voorgaande artikelen van deze
Overeenkomst zijn behandeld en die afkomstig zijn uit de andere Overeen-
komstsluitende Staat, worden belast in die andere Staat.’

Een enigszins vergelijkbare vraag als onder het Chinese verdrag speelt onder het ver-
drag met Malawi 1969. Het bevat geen vermogenswinstartikel, maar bepaalt in arti-
kel XV dat de woonstaat een credit verleent voor Nederlandse belasting betaald ‘in
respect of income from sources within the Netherlands’. Beslissend is derhalve of
ook vervreemdingsvoordelen behaald met aandelen in in Nederland gevestigde ven-
nootschappen kunnen worden beschouwd als inkomen afkomstig uit Nederlandse
bron.

4. Belastingverdragen die vereisen dat de aandelen een ‘aanmerkelijk belang’ vormen,
zonder een minimumpercentage te noemen.
Een dergelijke bepaling komt voor in de verdragen met Frankrijk 1973, Noorwegen
1990 en Tunesië 1995. Het verdrag met België uit 1970 bevatte voorts nog de toevoe-
ging ‘in de zin van de Nederlandse belastingwetgeving’. Uitgaande van een dynami-
sche verdragsuitleg moet het begrip aanmerkelijk belang op grond van artikel 3, lid 2,
worden ingevuld naar de Nederlandse nationale wet zoals die luidt op het moment
van toepassing van het verdrag. De aanpassing van het aanmerkelijkbelangcriterium
werkt dus in beginsel door onder het verdrag, tenzij de interne context anders ver-
eist.60 Als de verdragsluitende partijen op een bepaald punt zonder meer verwijzen
naar de Nederlandse wetgeving, moet volgens het in paragraaf 3.1 reeds genoemde ar-

58. Zie NRIB, onderdeel II.B. (Afzonderlijke verdragen), China, aantekening 2 bij artikel 13.
59. Anders: NRIB, onderdeel II.B. (Afzonderlijke verdragen), China, aantekening 3 bij artikel 13.
60. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud komt niet voor in het OESO-modelverdrag, zodat het OESO-

commentaar hierover uiteraard niets vermeldt.
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rest BNB 1986/100 worden aangenomen dat zij daarmee doelen op de Nederlandse
wetgeving zoals die luidt in het jaar van toepassing van het verdrag. Naar mijn mening
kan hetzelfde worden aangenomen ingeval het verdrag zonder meer verwijst naar het
(typisch Nederlandse) begrip ‘aanmerkelijk belang’. Latere wijzigingen van de Neder-
landse wetgeving op het punt van de definitie van het aanmerkelijk belang zullen dan
niet snel in strijd komen met de bedoeling die de staten hiermee hadden op het mo-
ment van ondertekening van het verdrag. Daar staat tegenover dat de verdragspartijen
bij het sluiten van het desbetreffende verdrag, indien dit tijdstip vóór de herziening
van het aanmerkelijkbelangregime lag, in ieder geval van de destijds geldende bezit-
seis zullen zijn uitgegaan. Aangenomen kan echter worden dat indien de andere staat
zijn inwoners had willen beschermen tegen latere wijzigingen in de Nederlandse aan-
merkelijkbelangwetgeving, niet een bepaling zou zijn overeengekomen die zonder
meer verwijst naar een ‘aanmerkelijk belang’ (of naar ‘de Nederlandse wet’). In dat ge-
val had het immers in de rede gelegen ofwel een zelfstandige verdragsdefinitie op te
nemen61, ofwel een vermelding in de verdragstekst en/of de toelichting dat de verwij-
zing betrekking heeft op het aanmerkelijkbelangbegrip in de Nederlandse wet ten tij-
de van het sluiten van het verdrag. Mijn conclusie luidt dat ook bij de hier bedoelde
aanmerkelijkbelangvoorbehouden ingevolge artikel 3, lid 2, moet worden uitgegaan
van het verlaagde aanmerkelijkbelangcriterium.62

Vestigingsplaats vennootschap
De voorwaarde van de Nederlandse vestigingsplaats ontbreekt in de verdragen die
slechts spreken van ‘vervreemding van zaken’ (Canada 1986, Filippijnen 1989 en het
verdrag met het Verenigd Koninkrijk 1980). Onder deze verdragen werkt het aan-
merkelijkbelangvoorbehoud derhalve ook ingeval de vennootschap slechts fictief op
grond van de vestigingsplaatsfictie in Nederland is gevestigd.63

Vrijwel alle verdragen stellen voor de toepassing van het aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd echter als voorwaarde dat de vennootschap waarin het aanmerkelijk belang
wordt gehouden, inwoner is van Nederland. Bij feitelijke vestiging van de vennoot-
schap in Nederland zal het aanmerkelijkbelangvoorbehoud derhalve toepassing vin-
den. Het is evenwel de vraag of Nederland kan heffen over aanmerkelijkbelangver-
vreemdingsvoordelen in de bilaterale situatie waarin niet alleen de aanmerkelijkbe-
langhouder, maar ook de vennootschap zich in de verdragsstaat bevindt. De effecti-
viteit van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 onder die
belastingverdragen is afhankelijk van de in het desbetreffende verdrag opgenomen
formulering van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud en de interpretatie daarvan:

61. Blijkens punt 5 van de Zwitserse toelichting bij de aanvullende overeenkomst van 1966, waarbij 
het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het verdrag met Zwitserland is opgenomen, is de autono-
me verdragsdefinitie van het begrip ‘aanmerkelijk belang’ ook inderdaad opgenomen om te voor-
komen dat inwoners van Zwitserland geconfronteerd zullen worden met latere aanscherpingen 
in de Nederlandse wet van het aanmerkelijkbelangbegrip; de toelichting is opgenomen in NRIB, 
onderdeel II.B. (Afzonderlijke verdragen), Zwitserland, onder 2.3.

62. In vergelijkbare zin: Rijkers & Van Dijck 2000, blz. 354-355. Anders: Ellis 1996, blz. 300.
63. Voor de toepassing van het verdrag met China 1987 lijkt in ieder geval wel een feitelijke Neder-

landse vestigingsplaats nodig.
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1. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist, conform artikel 13, lid 5, NSV, dat de
vennootschap volgens de Nederlandse wetgeving inwoner is van Nederland.
Indien de feitelijke leiding minder dan tien jaar vóór het behalen van vervreem-
dingsvoordelen uit Nederland is verplaatst, is de vennootschap inderdaad volgens de
vestigingsplaatsfictie in de nationale wet nog hier te lande gevestigd, en kan Neder-
land naar de tekst van de bepaling de voordelen in de heffing betrekken, mits ook
aan de overige vereisten van het voorbehoud voldaan is. Een dergelijke formulering
in het aanmerkelijkbelangvoorbehoud bewerkstelligt mijns inziens dat de algemene
woonplaatsbepaling van artikel 4, lid 1, van het verdrag niet van belang is; voor de
bepaling van de woonplaats wordt immers uitsluitend verwezen naar de Nederland-
se wetgeving, zonder enige nadere eis.64 Mijns inziens moet voorts worden uitge-
gaan van de Nederlandse wet zoals die luidt ten tijde van de verdragstoepassing (zie
paragraaf 3.1), zodat ook latere wijzigingen van de Nederlandse wetgeving doorwer-
ken. De opneming van de vestigingsplaatsfictie in 1995 in de nationale bepalingen
inzake de buitenlandse belastingplicht voor winst uit aanmerkelijk belang65, alsme-
de de wijziging van die fictie met ingang van 1997, kunnen derhalve onder de reik-
wijdte worden gebracht van de hier bedoelde aanmerkelijkbelangvoorbehouden.
Verdragen met een dergelijke bepaling in het aanmerkelijkbelangvoorbehoud zijn:
Albanië 2004, Armenië 2001, Australië 1976, Bangladesh 1993, Belarus 1996, België
2001, Bulgarije 1990, Denemarken 1996, Egypte 1999, Estland 1997, Finland 1995,
Georgië 2002, Hongarije 1986, IJsland 1997, India 1988, Indonesië 2002, Jordanië
2006 (nog niet in werking), Kazachstan 1996, Koeweit 2001, Kroatië 2000, Letland
1994, Litouwen 1999, Macedonië 1998, Moldavië 2000, Mongolië 2002, Oeganda
2004, Oekraïne 1995, Oezbekistan 2001, Polen 2002, Portugal 1999, Roemenië 1998,
Rusland 1996, Slovenië 2004, Slowakije 1974, Taiwan 2001, Tsjechië 1974, Tunesië
1995, Turkije 198666, Venezuela 1991, Verenigde Staten 1992, Vietnam 1995, Zuid-
Afrika 2005 (nog niet in werking) en Zweden 1991.

Het verdrag met Australië 1976 spreekt overigens niet van ‘volgens de Nederland-
se wetgeving’, maar van ‘voor de toepassing van de Nederlandse belasting’ (in de ge-
lijkelijk authentieke Engelse tekst: ‘application of Netherlands taxes’); naar mijn oor-
deel maakt dat verder geen verschil.67 

64. Vergelijk ook Van Dun 1997, blz. 215-216. Anders: Rijkers & Van Dijck 2000, blz. 357.
65. De invoering van deze vestigingsplaatsfictie bracht overigens in zoverre niets nieuws dat zij reeds 

was opgenomen in artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969. Laatstgenoemde fictie gold evenwel uitsluitend 
voor de vennootschapsbelasting en niet voor de inkomstenbelasting, zodat onwaarschijnlijk is 
dat de verdragsluitende staten die fictie van belang achtten voor de toepassing van het aanmer-
kelijkbelangvoorbehoud. De tekst van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud sluit de toepassing van 
de vestigingsplaatsfictie uit de vennootschapsbelasting echter niet uit.

66. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud is opgenomen in artikel 13, lid 6. In lid 5 is nog een bijzonde-
re bepaling opgenomen die bij vervreemding van aandelen of obligaties door een inwoner van de 
ene staat aan een inwoner van de andere staat, de bronstaat een heffingsrecht verschaft indien de 
vervreemding plaatsvindt binnen een jaar na verkrijging en de vennootschap ‘inwoner’ is van de 
bronstaat. Voor de toepassing van lid 5 is derhalve het woonplaatsartikel in het verdrag beslis-
send. 

67. Wel lijkt onder deze bepaling, zeker indien men de Engelse tekst neemt, de relevantie van de ves-
tigingsplaatsfictie uit de vennootschapsbelasting meer voor de hand te liggen.
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Opmerking verdient dat het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het verdrag met
België 2001 weliswaar rept van een vennootschap die volgens de Nederlandse wet-
geving inwoner is van Nederland, maar dat in het protocol wordt gedefinieerd wan-
neer daarvan sprake is, waarbij de vestigingsplaatsfictie uitdrukkelijk van toepassing
wordt verklaard. Zie nader paragraaf 3.2.1.3 hierna. Ook het verdrag met Albanië
2004 bevat een dergelijke bepaling in artikel XVI van het protocol. Deze is, anders
dan de bepaling in het verdrag met België 2001, niet beperkend gesteld: ‘(...) omvat
de uitdrukking ‘een lichaam dat volgens de wetgeving van een Verdragsluitende
Staat inwoner is van die Staat’ mede (...)’. In de toelichtende nota wordt evenwel op-
gemerkt dat op verzoek van Albanië in het protocol is neergelegd in welke omstan-
digheden de Nederlandse wet een vennootschap voor het aanmerkelijkbelang-
regime als inwoner aanmerkt.68

2. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist dat de vennootschap ‘inwoner van
Nederland is’.
Onder een dergelijke formulering dient de vennootschap inwoner van Nederland te
zijn in de zin van het woonplaatsartikel in het verdrag. Ook als wordt aangenomen dat
de vennootschap ingevolge artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag tevens als inwoner
van Nederland kan worden aangemerkt69, wijst de tiebreakbepaling van artikel 4, lid
3, OESO-modelverdrag de andere staat aan als verdragswoonstaat: de plaats van de
werkelijke leiding is beslissend en die is in de andere staat gelegen.70 Indien zowel
de aandeelhouder als de feitelijke leiding van de vennootschap zich in de andere
staat bevinden, is het aanmerkelijkbelangvoorbehoud derhalve niet van toepassing
en verliest Nederland direct iedere claim op toekomstige vervreemdingsvoordelen.
Naast de BRK bevatten ook de volgende verdragen een dergelijk aanmerkelijkbelang-
voorbehoud: Argentinië 1996, Frankrijk 1973, Griekenland 1981, Ierland 196971,
Israël 1973, Italië 1990, Japan 1970, Joegoslavië 198272, Korea 1978, Luxemburg 1968,
Maleisië 1988, Malta 1977, Marokko 1977, Mexico 1993, Nieuw-Zeeland 1980, Nige-
ria 1991, Noorwegen 1990, Oostenrijk 1970, Pakistan 1982, Singapore 1971, Spanje
1971, Sri Lanka 1982, Suriname 1975, Thailand 1975, Zambia 1977, Zimbabwe 1989
en Zuid-Afrika 1971.

68. Kamerstukken II 2004/05, 30 225, A en nr. 1, blz. 9.
69. Zie voor de vraag of de fictief in Nederland gevestigde vennootschap voor de toepassing van arti-

kel 4, lid 1, OESO-modelverdrag al dan niet als inwoner van Nederland kan worden beschouwd, 
paragraaf 4.1.1.3.

70. In de 2003 Discussion Draft ‘Place of Effective Management Concept: Suggestions for Changes to 
the OECD Model Tax Convention’ wordt overigens het voorstel gedaan de tiebreaker van artikel 
4, lid 3, OESO-modelverdrag te wijzigen in vier verschillende regels die achtereenvolgens moeten 
worden toegepast om de dubbele woonplaats te ontdubbelen. Ook in dat voorstel staat de plaats 
van de werkelijke leiding echter op nr. 1.

71. De bijzondere woonplaatsbepaling in artikel 2, lid 1, letter f, van het verdrag wijst Nederland niet 
als woonstaat aan indien de feitelijke leiding niet in Nederland zit. Zie nader over deze woon-
plaatsbepaling: paragraaf 4.1.1.2.

72. Volgens de Tax Treaties Database van het IBFD wordt dit verdrag nog toegepast in de verhouding 
met Bosnië-Herzegovina en Servië en Montenegro (zie ook het Besluit van 29 juli 1992, nr. IFZ92/
958, zoals dit is gewijzigd bij Besluit van 19 september 1998, nr. IFZ98/1038M, BNB 1999/60).
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Met betrekking tot de verdragen met Japan 1970, Nigeria 1991 en Thailand 1975
merk ik nog op dat deze als tiebreakbepaling een onderlingoverlegprocedure heb-
ben (zie nader paragraaf 4.1.1.4). Indien de uitkomst daarvan is dat de vennootschap
(mede) inwoner is van Nederland, is het aanmerkelijkbelangvoorbehoud van toepas-
sing, en kan Nederland vervreemdingsvoordelen belasten.

Ook voor de toepassing van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het verdrag
met Zwitserland 1951 (slotprotocol ad artikelen 2 en 9) is vereist dat het lichaam in
de zin van het verdrag in Nederland is gevestigd. Krachtens het woonplaatsartikel
(artikel 2, lid 4) wordt de woonplaats van een rechtspersoon evenwel bepaald vol-
gens de belastingwetgeving van de staten, en wordt een dual resident company ge-
acht gevestigd te zijn in het land waar zich de statutaire zetel bevindt. Dit brengt mee
dat een vennootschap die naar Nederlands recht is opgericht, ondanks de feitelijke
vestigingsplaats in Zwitserland, voor het verdrag inwoner van Nederland is.73 Met
betrekking tot een aanmerkelijk belang in een naar Nederlands recht opgerichte
vennootschap zal de vestigingsplaatsfictie (waarvoor het oprichtingsrecht zonder
belang is) onder het verdrag met Zwitserland derhalve steeds effect hebben.

Aandelenvennootschap
Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in vrijwel alle verdragen stelt, overeenkomstig
artikel 13, lid 5, NSV, aan de vennootschap de eis dat deze een in aandelen verdeeld
kapitaal heeft. Daarmee lijkt de toepassing van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud
in geval van lidmaatschapsrechten of bewijzen van deelgerechtigdheid in een coöpe-
ratie of vereniging op coöperatieve grondslag (artikel 4.5a Wet IB 2001) alleen moge-
lijk, indien het kapitaal van deze rechtspersonen is verdeeld in participaties die recht
geven op een evenredig deel van het kapitaal.74 Het vereiste van een aandelenven-
nootschap wordt niet gesteld in de BRK en de volgende belastingverdragen: Argenti-
nië 1996, Brazilië 1990, Canada 1986, Filippijnen 1989, Malta 1977, Nigeria 1991, Tai-
wan 2001, Tunesië 1995, Verenigd Koninkrijk 1980 en Zimbabwe 1989.

Bronstaatcredit
In een aantal belastingverdragen is het de bronstaat die een credit moet verlenen
voor door de woonstaat geheven belasting: India 1988 (artikel 23, lid 5), Israël 1973
(artikel 26, letter C), Italië 1990 (artikel 24, lid 5), Joegoslavië 1982 (artikel 23, lid 5),
Luxemburg 1968 (artikel 23, lid 6), Malta 1977 (artikel 25, lid 7), Marokko 1977 (ar-
tikel 24, letter C), Pakistan 1982 (artikel 22, lid 6), Sri Lanka 1982 (artikel 23, lid 8),
Suriname 1975 (artikel 24, lid 8), Thailand 1975 (artikel 23, lid 7) Turkije 1986 (arti-
kel 23, lid 3) en Zambia 1977 (artikel 22, lid 7). Ook onder de BRK geldt een bron-
staatcredit; zie artikel 24, lid 6 (eventueel verleent ook de woonstaat een credit ex
artikel 24, lid 7; zie nader paragraaf 5.1.1.1).

73. De statutaire zetel van een naar Nederlands recht opgerichte NV of BV dient zich immers in 
Nederland te bevinden; zie artikel 2:66, lid 3, respectievelijk 2:177, lid 3, BW.

74. Vergelijk HR 4 maart 1970, BNB 1970/131.
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Uitzondering voor fusie en splitsing
Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in een drietal verdragen geldt niet in geval van
reorganisatie, fusie of splitsing: Argentinië 1996 (artikel IX protocol), Mexico 1993 en
Nigeria 1991.

Aandelen in onroerend-goedvennootschappen
Een aantal belastingverdragen bevat specifieke bepalingen voor zogenoemde onroe-
rend-goedvennootschappen; zie onder meer Argentinië 1996 (artikel 14, lid 2), India
1988 (artikel 13, lid 4), Noorwegen 1990 (artikel 13, lid 5, letter a), Pakistan 1982 (arti-
kel 13, lid 5), Singapore 1971 (artikel 14, lid 5) en Verenigde Staten 1992 (artikel 14, lid
1, letter b).

3.2.1.3 Aanmerkelijkbelangvoorbehouden ‘nieuwe stijl’

Blijkens de Notitie verdragsbeleid 1998 wordt ondanks de invoering van de emigra-
tieheffing de opname van een aanmerkelijkbelangbepaling in de Nederlandse belas-
tingverdragen nog steeds van belang geacht (zie nader paragraaf 2.3.3.3). Daarbij
wordt, analoog aan de tienjaarstermijn van de conserverende aanslag, gestreefd naar
een verlenging van de voorheen geldende vijfjaars- naar een tienjaarstermijn. In een
aantal recente belastingverdragen is niet slechts de termijn van de aanmerkelijk-
belangbepaling verlengd, maar is de bepaling tevens toegesneden op de bij emigra-
tie van de aanmerkelijkbelanghouder uit Nederland opgelegde conserverende aan-
slag. Onder de eerste belastingverdragen waarin een dergelijke aanmerkelijkbelang-
bepaling ‘nieuwe stijl’ voorkomt, zijn de voor de praktijk belangrijke verdragen met
België 2001 en Portugal 1999. In de nota naar aanleiding van het verslag bij de goed-
keuringswet van het verdrag België 2001 is uitdrukkelijk aangegeven dat doel en
strekking van artikel 13, § 5, het behoud is van de aanmerkelijkbelangclaim over de
winstreserves die zijn ontstaan in de binnenlandse periode, en dat het verdrags-
beleid derhalve is gewijzigd ten opzichte van het beleid dat gold ten tijde van het
sluiten van het verdrag uit 1970.75 De verdragen met België en Portugal worden hier-
onder uitgebreid besproken. Ook wordt kort stilgestaan bij de aanmerkelijkbelang-
voorbehouden in de overige recente belastingverdragen.

Verdrag Nederland-België 2001
De aanmerkelijkbelangbepaling in het verdrag met België 1970 was ongunstig voor
het Nederlandse heffingsrecht over aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen in
de bilaterale situatie. Oorzaken waren met name de korte volgtermijn van vijf jaar en
de eis dat de vennootschap inwoner van Nederland was in de zin van artikel 4 van
het verdrag. Ingeval zowel de aanmerkelijkbelanghouder als de vennootschap naar
België emigreerden, stond de tiebreakbepaling van artikel 4, § 3, immers aan de toe-
passing van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in de weg.

Op 5 juni 2001 is een nieuw belastingverdrag ondertekend door Nederland en Bel-
gië, dat met ingang van 2003 van toepassing is. Dit verdrag bevat een aanmerkelijk-

75. Kamerstukken II 2001/02, 28 259, nr. 6, blz. 36.
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belangvoorbehoud dat is toegesneden op het vanaf 1997 geldende aanmerkelijkbe-
langregime en derhalve wezenlijk verschilt van het oude voorbehoud.

Artikel 13, § 5, luidt als volgt:
‘Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 4, mag een verdragsluiten-
de Staat overeenkomstig zijn eigen wetgeving, de betekenis van de uit-
drukking ‘vervreemding’ daaronder begrepen, belasting heffen over voor-
delen door een natuurlijke persoon die inwoner is van de andere verdrag-
sluitende Staat verkregen uit de vervreemding van aandelen in, winstbe-
wijzen van of schuldvorderingen op, een vennootschap met een in
aandelen verdeeld kapitaal, die volgens de wetgeving van de eerstbedoelde
verdragsluitende Staat inwoner is van die Staat, alsmede uit de vervreem-
ding van een gedeelte van de in die aandelen, winstbewijzen of schuld-
vorderingen besloten liggende rechten, indien die natuurlijke persoon – al
dan niet tezamen met zijn echtgenoot – dan wel een van hun bloed- of aan-
verwanten in de rechte lijn onmiddellijk of middellijk ten minste vijf per-
cent bezit van het geplaatste kapitaal van een soort van aandelen van die
vennootschap. Deze bepaling vindt alleen toepassing wanneer de natuur-
lijke persoon die de voordelen verkrijgt in de loop van de laatste tien jaren
voorafgaande aan het jaar waarin die voordelen worden verkregen inwo-
ner van de eerstbedoelde Staat is geweest en mits op het tijdstip waarop hij
inwoner werd van de andere verdragsluitende Staat werd voldaan aan eer-
dergenoemde voorwaarden ten aanzien van het aandelenbezit in eerder-
genoemde vennootschap.
     Deze bepaling geldt alleen in situaties waarin aan de natuurlijke persoon
een aanslag is opgelegd ter zake van de bij diens emigratie uit die verdrag-
sluitende Staat aangenomen vervreemding van de in de vorige alinea be-
doelde aandelen, winstbewijzen, schuldvorderingen of rechten en zolang
er van deze aanslag nog een bedrag openstaat.’

De bijbehorende bepaling in protocol I luidt:
‘14. Met betrekking tot artikel 11 en artikel 13
Voor de toepassing van artikel 11, paragraaf 8 en artikel 13, paragraaf 5,
wordt onder de uitdrukking “een vennootschap die volgens de wetgeving
van een verdragsluitende Staat inwoner is van die Staat” verstaan:
(a) een vennootschap waarvan de plaats van werkelijke leiding in die ver-
dragsluitende Staat gelegen is; en 
(b) een vennootschap waarvan de plaats van werkelijke leiding uit die ver-
dragsluitende Staat is verplaatst, mits de plaats van werkelijke leiding van
die vennootschap, voorafgaande aan vorenbedoelde verplaatsing van zijn
werkelijke leiding, voor een periode van ten minste 5 jaren in die verdrag-
sluitende Staat was gelegen. In dit geval wordt die vennootschap slechts
voor een periode van 10 jaar na verplaatsing van zijn werkelijke leiding uit
die verdragsluitende Staat als inwoner van die Staat aangemerkt.’
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De vennootschap behoeft derhalve geen inwoner van Nederland te zijn in de zin van
het woonplaatsartikel van het verdrag, maar volgens de Nederlandse wetgeving. Wat
hieronder dient te worden verstaan, is gedefinieerd in artikel 14 van protocol I, dat
de vestigingsplaatsfictie in feite van toepassing verklaart voor artikel 13, § 5, van het
verdrag.

Het voorbehoud vereist voorts dat de aanmerkelijkbelanghouder76 in de loop van de
laatste tien jaar77 vóór het jaar waarin de vervreemdingsvoordelen zijn behaald in-
woner van Nederland is geweest en dat hij op het moment van immigratie in België
voldeed aan de vijfprocentsbezitseis.78

De belangrijkste beperking is evenwel dat het voorbehoud alleen toepassing vindt
indien bij de emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder een conserverende aan-
slag is opgelegd en ‘zolang er van deze aanslag nog een bedrag openstaat’. Dit bete-
kent in de eerste plaats dat het aanmerkelijkbelangvoorbehoud niet geldt ten aan-
zien van aanmerkelijkbelanghouders die reeds vóór 1997 naar België zijn geëmi-
greerd. Ten aanzien van deze emigranten is het aanmerkelijkbelangvoorbehoud van
het verdrag van 1970 uiterlijk met ingang van 2002 niet meer van toepassing vanwe-
ge het verstreken zijn van de vijfjaarstermijn. Het betekent voorts dat het aanmerke-
lijkbelangvoorbehoud niet van toepassing is als bij emigratie geen conserverende
aanslag is opgelegd omdat geen sprake was van een positief vervreemdingsvoordeel
(de waarde in het economische verkeer op het emigratiemoment was gelijk aan of
lager dan de verkrijgingsprijs). Bovendien brengt dit mee dat de Nederlandse hef-

76. Het aanmerkelijkbelangcriterium is niet gelijk aan dat in de Wet IB 2001; vereist is een aandelen-
bezit – tezamen met de echtgenoot en hun familieleden in de rechte lijn – van ten minste 5% van 
het geplaatste kapitaal van een soort aandelen. Een belang van 5% in opties, winstbewijzen of 
stemgerechtigdheid voldoet derhalve niet. In de Wet IB 2001 wordt voorts gesproken van ‘part-
ner’ in plaats van ‘echtgenoot’.

77. De staatssecretaris heeft tijdens de parlementaire behandeling van de goedkeuringswet aangege-
ven dat de in het aanmerkelijkbelangvoorbehoud opgenomen tienjaarstermijn niet gedurende 
een aaneengesloten periode van 10 maal 12 maanden volgend op het emigratiemoment loopt, 
maar tot en met het tiende jaar volgend op het jaar van emigratie: Kamerstukken II 2001/02, 
28 259, nr. 6, blz. 33-34. Zie ook de schriftelijke antwoorden van de staatssecretaris op vragen ge-
steld bij de behandeling van het wetsvoorstel 29 758: Bijvoegsel Handelingen I, 14 december 
2004, blz. 10-503. Deze termijn sluit niet aan bij de tienjaarstermijn voor kwijtschelding van de 
conserverende aanslag. Voorheen liep de termijn van de conserverende aanslag veelal enkele 
jaren langer door dan die van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud; eerstgenoemde termijn ving 
immers aan op de dag na de vervaldag van de voor de aanslag geldende enige of laatste betalings-
termijn. Met ingang van 2006 eindigt de tienjaarstermijn echter uiterlijk het begin van het tiende 
kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de aanslag betrekking heeft (zie paragraaf 
2.2.2.2,b). Voor vanaf 2006 opgelegde conserverende aanslagen geldt derhalve dat deze reeds ver-
vallen zullen zijn voordat de tienjaarstermijn in het belastingverdrag is geëindigd.

78. In tegenstelling tot onder het verdrag van 1970 voldoet dus niet een aanmerkelijk belang dat men 
pas als inwoner van België heeft verworven (zie HR 28 juni 1989, BNB 1989/286), evenmin als een 
fictief aanmerkelijk belang in de zin van artikel 4.11 Wet IB 2001. Dit is in overeenstemming met 
de doelstelling van het nieuwe aanmerkelijkbelangvoorbehoud om uitsluitend de in de binnen-
landse periode van de aanmerkelijkbelanghouder ontstane waardeaangroei in de Nederlandse 
heffing te betrekken. Zie Kamerstukken II 2001/02, 28 259, nr. 6, blz. 36.
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fingsbevoegdheid met betrekking tot sinds 1997 geëmigreerde aanmerkelijkbelang-
houders eindigt zodra daadwerkelijk is afgerekend over de bij emigratie geconsta-
teerde aanmerkelijkbelangwinst.

De vraag rijst of dit aanmerkelijkbelangvoorbehoud überhaupt op de bij emigratie
opgelegde conserverende aanslag ziet. Gesteld kan immers worden dat de conserve-
rende aanslag is opgelegd op het laatste moment van binnenlandse belastingplicht
van de aanmerkelijkbelanghouder in Nederland en derhalve voordat deze inwoner
van België werd.79 Ook de staatssecretaris is van mening dat het heffingsmoment
vóór emigratie ligt en dat invordering van de conserverende aanslag ook onder het
oude verdrag met België mogelijk is.80 Het voorbehoud zou dan uitsluitend betrek-
king hebben op na emigratie aangegroeide aanmerkelijkbelangwinst waarvoor de
emigrant buitenlands belastingplichtig is geworden. Om meerdere redenen is deze
stelling weinig aannemelijk. In de eerste plaats volgt uit de tekst van de aanmerke-
lijkbelangbepaling – met name de slotzin – dat beoogd is aan te sluiten bij de conser-
verende aanslag. Bovendien blijkt zulks ook uit de gezamenlijke toelichting op arti-
kel 13, § 5, van het verdrag. Daaruit volgt namelijk dat het Nederland in feite – naast
het voorkomen van dubbele belasting – alleen erom te doen is de aanmerkelijk-
belangclaim opgebouwd in de periode van Nederlands inwonerschap van de aan-
merkelijkbelanghouder veilig te stellen. Opgemerkt wordt:

‘De bepalingen van paragraaf 5 strekken ertoe dat ter zake van de in de con-
serverende aanslag belichaamde fiscale claim geen dubbele belasting ont-
staat.’

en:
‘Met de bepalingen van paragraaf 5 wordt derhalve – met voorkoming van
dubbele belasting – gedurende een periode van tien jaar de fiscale claim
veilig gesteld die een verdragsluitende Staat heeft op de niet uitgedeelde
winsten van een in die Staat gevestigde vennootschap met een in aandelen
verdeeld kapitaal welke winsten zijn gevormd in de periode waarin de na-
tuurlijke persoon als inwoner van die Staat een aanmerkelijk belang had in
die vennootschap en die hun weerslag vinden in de waarde van de aande-
len c.a. (...) Vanuit Nederlands perspectief bezien, impliceert deze systema-
tiek dat Nederland voor buitenlandse belastingplichtigen met een aanmer-
kelijk belang in een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal
die volgens de Nederlandse wetgeving inwoner is van Nederland geen hef-
fingsrechten over aanmerkelijk belangwinsten heeft geclaimd.’ 81

Ook uit het vervolgens in de toelichting gegeven cijfervoorbeeld blijkt duidelijk dat
Nederland geen heffingsrecht claimt ter zake van in de periode van buitenlandse be-
lastingplicht ontstane waardeaangroei. Deze wordt ter heffing aan België (op grond
van artikel 13, § 4) overgelaten. Ten slotte geldt dat bij de hiervóór bedoelde lezing

79. Zie in die zin Ellis 2002 B, blz. 320-321.
80. Zie Kamerstukken II 2001/02, 28 259, nr. 6, blz. 19 en 32.
81. Kamerstukken II 2001/02, 28 259, nr. 3, blz. 38-39. Zie ook Kamerstukken II 2001/02, 28 259, nr. 6, 

blz. 36, en Kamerstukken II 2002/03, 28 259, nr. 10, blz. 11.
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van het voorbehoud het laatste deel van de slotzin (‘en zolang er van deze aanslag
nog een bedrag openstaat’) zo goed als zinledig is. Aangezien het zeer onwaarschijn-
lijk is dat de conserverende aanslag zal zijn betaald vóór de daadwerkelijke ver-
vreemding van de aandelen, zou deze beperking zich (nagenoeg) nimmer voordoen,
zodat Nederland steeds de hele na emigratie ontstane waardevermeerdering in de
heffing zou kunnen betrekken. Naar mijn oordeel ziet het aanmerkelijkbelangvoor-
behoud dus op de effectuering van de conserverende aanslag.

Een tweede interessante vraag is of Nederland bij een vervreemding door de
inmiddels buitenlands belastingplichtige aanmerkelijkbelanghouder naast in-
vordering van de conserverende aanslag – niettegenstaande de in de gezamen-
lijke toelichting neergelegde bedoeling – zou kunnen overgaan tot heffing over
de na emigratie ontstane waardeaangroei.82 Op grond van de tekst van artikel 13,
§ 5, lijkt dit zeker mogelijk. Het voorbehoud geldt immers zolang van de con-
serverende aanslag nog een bedrag openstaat. Bellingwout83 stelt dan ook dat
het Nederlandse heffingsrecht ex artikel 13, § 5, ook de na emigratie ontstane
waardeaangroei omvat, en dat België deze dus niet mag belasten. Wanneer
men daarentegen artikel 13, § 5, leest volgens de bedoeling van de verdrags-
partijen, is het aanmerkelijkbelangvoorbehoud niet van toepassing op voren-
bedoelde waardeaangroei, zodat deze onder de algemene toewijzingsbepaling
voor vermogenswinsten van artikel 13, § 4, valt en dus aan België is toegewezen.
Een dergelijke interpretatie is in overeenstemming met het Verdrag van Wenen;
zie artikel 31, lid 2, letter a. Blijkens HR 3 juli 1991, BNB 1991/248, (besproken in
paragraaf 3.1) ziet ook de Hoge Raad ruimte om een gemeenschappelijke van de
tekst afwijkende bedoeling van verdragspartijen boven de tekst te laten prevale-
ren. Zulks zal veelal in het voordeel van belastingplichtigen zijn, behalve in ver-
liessituaties: bij een waardedaling van de aandelen na emigratie zou bij toe-
wijzing van het in de buitenlandse periode ontstane verlies aan Nederland de
mogelijkheid van verliesverrekening bestaan. Voor zover België geen step-up
heeft verleend en dus ook de door § 5 aan Nederland toegewezen winst belast84,

82. Vóór de verschijning van de gezamenlijke toelichting is hierover onder meer gespeculeerd door 
Bellingwout 2001 C, blz. 1443-1444, en Hellebrekers 2001; zie met name blz. 355-356.

83. Bellingwout 2001 C, blz. 1443-1444.
84. België belast aanmerkelijkbelangwinst als ‘diverse inkomsten’ in geval van – kort samengevat – 

vervreemding van aandelen in een in België gevestigde vennootschap aan een buitenlandse 
rechtspersoon, indien de vervreemder, alleen of met de relevante familiegroep, op enig tijdstip in 
de vijf jaar vóór de vervreemding een belang van 25% bezat (zie artikel 90,§ 9, Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992). In zijn beschikking in de zaak De Baeck (nr. C-268/03) heeft het HvJ 
EG evenwel geoordeeld dat deze Belgische heffing in strijd is met het EG-recht. De regeling is nog 
niet aangepast, maar de Belgische fiscus heeft op 9 juni 2005 een ruling afgegeven op grond waar-
van de heffing niet wordt toegepast bij vervreemding aan een in de EG gevestigde vennootschap; 
zie Tax News Service 2005/50, blz. 590-591.
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verleent België voorkoming van dubbele belasting op de voet van artikel 23, § 1,
letter a.85

Bellingwout86 constateert voorts dat indien de aanmerkelijkbelanghouder voor-
afgaand aan de daadwerkelijke vervreemding van de aandelen de conserverende
aanslag voldoet, het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in artikel 13, § 5, in het geheel
niet van toepassing is, zodat België de gehele aanmerkelijkbelangwinst in de heffing
mag betrekken ex artikel 13, § 4. Indien België daarbij geen step-up verleent, ontstaat
onvermijdelijk dubbele heffing. Voor een dergelijk (vrij hypothetisch) geval biedt het
verdrag inderdaad geen oplossing, zodat maar moet worden afgewacht of België
handelt in de geest van het verdrag en alleen de na emigratie ontstane waardeaan-
groei in de heffing betrekt. In de nota naar aanleiding van het verslag inzake het ver-
drag is aangegeven dat in een dergelijke situatie via een onderlingoverlegprocedure
een oplossing voor de dubbele heffing zal worden getroffen.87

Gesteld kan dus worden dat Nederland onder het nieuwe belastingverdrag, ingeval
de aanmerkelijkbelanghouder naar België emigreert en de vennootschap (fictief) in
Nederland is gevestigd, zolang en voor zover er van de conserverende aanslag nog
een bedrag resteert, gedurende tien jaar zijn claim op vervreemdingswinsten be-
houdt. Het valt te betreuren dat dit niet in de tekst van de bepaling zelf tot uitdruk-
king is gebracht. Wat is nu het resultaat van de nieuwe verdragsbepaling in vergelij-
king met de oude?

85. België neemt de aan Nederland toegewezen voordelen in aanmerking voor de berekening van het 
tarief over de overige inkomsten. Anders: Ellis 2002 B, blz. 323, die betoogt dat de conserverende 
aanslag niet gebaseerd is op het aanmerkelijkbelangvoorbehoud, omdat hij reeds is opgelegd 
voordat de aanmerkelijkbelanghouder inwoner van België werd en derhalve geen sprake is van 
inkomsten die ‘ingevolge de bepalingen van dit verdrag, in Nederland zijn belast’. Alleen met be-
trekking tot na emigratie ontstane waardeaangroei zou daarvan sprake zijn. Zoals hierboven be-
toogd, dient het aanmerkelijkbelangvoorbehoud naar mijn mening overeenkomstig de bedoeling 
van de verdragspartijen te worden gelezen en in die lezing ziet het aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd uitsluitend op de Nederlandse conserverende aanslag; België dient dus wel degelijk vrijstel-
ling te verlenen. Het door Ellis op blz. 324-325 omschreven verschijnsel dat de in België 
verschuldigde belasting over de na emigratie gerijpte winst in mindering komt op de conserve-
rende aanslag, zodat ‘Nederland de Belgische belasting over de post-emigratiewaardeaangroei 
[betaalt], terwijl België de pre-emigratieaangroei vrijstelt’ (dit laatste in tegenspraak met de con-
statering op blz. 323), kon zich naar mijn oordeel reeds onder de oude kwijtscheldingsbepaling in 
artikel 26, lid 2, letter b, Inv.wet 1990 niet voordoen. Deze kwijtschelding wordt namelijk alleen 
verleend voor zover de buitenlandse belasting het in de conserverende aanslag begrepen voor-
deel betreft (zie Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 7, blz. 20 en nr. 8, blz. 22; zie voorts art. 4, 
lid 2, onder 2º, Uitv.reg. Inv.wet 1990). Daarnaast geldt dat geen kwijtschelding wordt verleend 
indien het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het toepasselijke verdrag het heffingsrecht ten tijde 
van de vervreemding van het aanmerkelijk belang aan Nederland toewijst, hetgeen hier het geval 
is met betrekking tot de in de conserverende aanslag begrepen voordelen (zie Kamerstukken II 
1995/96, 24 761, nr. 8, blz. 22). Ingevolge de nieuwe kwijtscheldingsbepaling van artikel 26, lid 5, 
letter b, Inv.wet 1990 wordt de kwijtschelding zelfs nog uitsluitend verleend indien het heffings-
recht ingevolge een belastingverdrag aan een andere mogendheid is toegewezen.

86. Bellingwout 2001 C, blz. 1444.
87. Kamerstukken II 2001/02, 28 259, nr. 6, blz. 34-35.
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Voor wat betreft een aanmerkelijk belang in een feitelijk in Nederland gevestigde
vennootschap is de Nederlandse heffingsbevoegdheid in ieder geval beperkt, aange-
zien effectuering van de buitenlandse belastingplicht onder het oude verdrag tot vijf
jaar na emigratie mogelijk was en nu niet meer. De vestigingsplaats van de vennoot-
schap is onder het nieuwe aanmerkelijkbelangvoorbehoud namelijk slechts van be-
lang voor de vraag of Nederland zijn conserverende aanslag al dan niet kan invorde-
ren, ingeval de aanmerkelijkbelanghouder binnen de tienjaarstermijn vervreem-
dingsvoordelen behaalt.

Voor wat betreft een aanmerkelijk belang in een ingevolge artikel 7.5, lid 6, Wet IB
2001 in Nederland gevestigde vennootschap lijkt het nieuwe verdrag in wezen geen
verandering in de bestaande situatie te brengen. In de eerste plaats kon Nederland
naar mijn oordeel ook onder het oude belastingverdrag de emigratieheffing effectu-
eren (zie hierover paragraaf 6.1). Voorts geldt dat Nederland onder het nieuwe ver-
drag evenmin als onder het oude de buitenlandse belastingplicht kan effectueren ten
aanzien van de buitenlands belastingplichtige aanmerkelijkbelanghouder van een
slechts fictief in Nederland gevestigde vennootschap. De vestigingsplaatsfictie is wel
als autonome verdragsdefinitie opgenomen voor de toepassing van het nieuwe aan-
merkelijkbelangvoorbehoud, maar in haar eigenlijke functie ter bepaling van de bui-
tenlandse belastingplicht is zij nog steeds zonder effect. Naar mijn mening is echter
ook in deze situatie, waarin zowel de aandeelhouder als de vennootschap zich in Bel-
gië bevinden, de Nederlandse heffingsbevoegdheid onder het nieuwe verdrag ver-
minderd. Het lijkt mij namelijk dat Nederland – gezien dit aanmerkelijkbelangvoor-
behoud en de daaraan in de gezamenlijke toelichting gegeven uitleg – tegen de geest
van het verdrag zou handelen als het ook conserverende aanslagen zou invorderen
na afloop van de tienjaarstermijn van het verdrag, hoewel het mogelijk is dat na het
verstrijken van die termijn, de tienjaarstermijn van de conserverende aanslag nog
loopt (de aanslag is bijvoorbeeld pas twee jaar na emigratie opgelegd, hetgeen zich
kan voordoen met betrekking tot in 2004 en 2005 opgelegde conserverende aansla-
gen; zie paragraaf 2.2.2.2,b onder ‘Kwijtscheldingsmogelijkheden’).

Voor wat betreft naar België geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders van niet
feitelijk dan wel fictief in Nederland gevestigde vennootschappen, komt invordering
van de conserverende aanslag mijns inziens eveneens in strijd met de verdragsbepa-
ling. En dat terwijl het toch de bedoeling van de conserverende aanslag is om de tij-
dens de periode van Nederlands inwonerschap van de aanmerkelijkbelanghouder
opgebouwde aanmerkelijkbelangclaim veilig te stellen ongeacht de vestigingsplaats
van de vennootschap.88 Dit schept uiteraard ontgaansmogelijkheden; men zou zijn
aandelen in een in Nederland gevestigde vennootschap kunnen houden via een in
het buitenland gevestigde vennootschap. Voorts zou ook een aandelenruil of fusie
voorafgaand aan emigratie, gevolgd door doorschuiving op de voet van artikel 4.41
Wet IB 2001, toepassing van de emigratieheffing verijdelen.

88. Wellicht heeft men op het punt van het vestigingsplaatsvereiste gewoon aangesloten bij het aan-
merkelijkbelangvoorbehoud in het NSV, dat immers ook de eis van Nederlands inwonerschap van 
de vennootschap bevat. Dat aanmerkelijkbelangvoorbehoud is echter toegesneden op de bepalin-
gen van de buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijk belang en niet op de emigratieheffing.
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De conclusie lijkt dan ook onontkoombaar dat de Nederlandse heffingsbevoegd-
heid als gevolg van het nieuwe belastingverdrag – afgezien van het uitgebreide ver-
vreemdingsbegrip89, de uitbreiding tot schuldvorderingen90 en het vervallen van
het maximum percentage van 20 – is verminderd.

De staatssecretaris is blijkens de nota naar aanleiding van het verslag van mening dat
invordering van de conserverende aanslag wél mogelijk is na het verstrijken van de
in het verdrag genoemde termijn van tien jaar: 

‘Indien zich gedurende die tien jaar (van de Inv.wet 1990; FP) een zoge-
naamde ‘verboden handeling’ in de zin van artikel 25, achtste lid van de
Invorderingswet 1990 voordoet, wordt het uitstel beëindigd. Dit heeft tot
gevolg dat het nog openstaande bedrag op de aanslag door de belasting-
schuldige zal moeten worden voldaan, ook al is de tienjaarstermijn, ge-
noemd in het Verdrag 2001 reeds verstreken.’ 91

De staatssecretaris lijkt aldus de invordering van de conserverende aanslag, niette-
genstaande de verdragsbepaling, (nog steeds) te zien als een zuiver Nederlandse
aangelegenheid. Het ligt dan voor de hand dat de staatssecretaris zal menen dat in-
vordering van de conserverende aanslag met betrekking tot een niet (fictief) in
Nederland gevestigde vennootschap evenzeer mogelijk is.92

De bepaling is dus blijkbaar, anders dan uit de gezamenlijke toelichting volgt, niet
opgenomen om de invordering van de conserverende aanslag veilig te stellen. De
vraag rijst waarop het nieuwe aanmerkelijkbelangvoorbehoud dan wel ziet. Zowel in
de toelichting als in de nota’s naar aanleiding van het verslag en het nader verslag93

wordt voorts het voorkomen van dubbele belasting genoemd, maar daarin wordt
reeds voorzien door de kwijtscheldingsbepaling in (het huidige) artikel 26, lid 5, let-
ter b, Inv.wet 1990. Het lijkt erop dat het aanmerkelijkbelangvoorbehoud alleen tot
doel heeft te voorkomen dat België heft, met andere woorden te voorkomen dat
Nederland kwijtschelding op de conserverende aanslag moet verlenen. Hoe dit ook
zij, de benadering van de staatssecretaris is in strijd met de strekking van de ver-
dragsbepaling, alsmede met de goede trouw jegens verdragspartner België. Ik acht
deze benadering in een eventuele procedure voor de belastingrechter dan ook wei-
nig kansrijk.

89. Artikel 13, § 5 staat Nederland uitdrukkelijk toe te heffen ‘overeenkomstig zijn eigen wetgeving, 
de betekenis van de uitdrukking ‘vervreemding’ daaronder begrepen’, zodat kan worden aange-
nomen dat partijen hiermee ook op de vervreemdingsficties doelen. Ook nieuwe vervreemdings-
ficties zouden hieronder kunnen vallen. Zie echter artikel 15 protocol I en voor wat betreft de 
fictieve vervreemding bij zetelverplaatsing paragraaf 6.2. 

90. Met ingang van 2001 van belang voor de heffing ex artikel 7.2, lid 2, letter c, Wet IB 2001.
91. Kamerstukken II 2001/02, 28 259, nr. 6, blz. 34.
92. Ook in dat geval zal Nederland dan wel op de voet van artikel 26, lid 5, letter b, Inv.wet 1990 kwijt-

schelding moeten verlenen voor eventuele door België geheven belasting.
93. Kamerstukken II 2001/02, 28 259, nr. 6, blz. 36, en Kamerstukken II 2002/03, 28 259, nr. 10, 

blz. 11.
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Het verdient mijns inziens veruit de voorkeur om bij de verdragsonderhandelingen
te streven naar een betere afstemming van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud op
de Nederlandse wettelijke regeling en derhalve in ieder geval geen vestigingseis op
te nemen. Een verdragsbepaling op grond waarvan de aankomststaat een step-up
dient te verlenen ingeval de vertrekstaat een emigratieheffing heeft toegepast
(eventueel op verzoek van de verdragspartner gekoppeld aan een verdragsdefinitie
van het aanmerkelijkbelangbegrip), ligt nog meer voor de hand. Dit is zuiverder, om-
dat een ter zake van de binnenlandse belastingplicht opgelegde heffing niet gefor-
ceerd onder de toepassing van belastingverdragen wordt gebracht; het voldoet ook
volledig aan de doelstelling om de heffing over de ‘Nederlandse’ waardeaangroei ge-
heel aan Nederland te doen toevallen zonder eventuele kwijtscheldingen; en het is
vele malen eenvoudiger in de uitwerking. Een dergelijke bepaling komt voor in ver-
schillende Duitse belastingverdragen; zie nader paragraaf 8.3.2 en 8.3.3.

Verdrag Nederland-Portugal 1999
Het in 1999 gesloten verdrag Nederland-Portugal bevat in artikel 13, lid 5, een verge-
lijkbare bepaling als het verdrag met België 2001:

‘Niettegenstaande de bepalingen van het vierde lid, mag een Verdragslui-
tende Staat overeenkomstig zijn eigen wetgeving, de betekenis van de uit-
drukking “vervreemding” daaronder begrepen, belasting heffen over voor-
delen door een natuurlijke persoon die inwoner is van de andere Verdrag-
sluitende Staat verkregen uit de vervreemding van aandelen in, winst-
bewijzen van of schuldvorderingen op, een lichaam met een in aandelen
verdeeld kapitaal, dat volgens de wetgeving van de eerstbedoelde Verdrag-
sluitende Staat inwoner is van die Staat, alsmede uit de vervreemding van
een gedeelte van de in die aandelen, winstbewijzen of schuldvorderingen
besloten liggende rechten, indien die natuurlijke persoon – al dan niet te-
zamen met zijn echtgenoot – dan wel een van hun bloed- of aanverwanten
in de rechte lijn onmiddellijk of middellijk ten minste vijf percent bezit van
het geplaatste kapitaal van een bepaalde soort van aandelen van dat
lichaam. Deze bepaling vindt alleen toepassing wanneer de natuurlijke
persoon die de voordelen verkrijgt in de loop van de laatste tien jaren voor-
afgaande aan het jaar waarin de voordelen worden verkregen inwoner van
de eerstbedoelde Staat is geweest en mits op het tijdstip waarop hij inwo-
ner werd van de andere Verdragsluitende Staat werd voldaan aan eerder-
genoemde voorwaarden ten aanzien van het aandelenbezit in eerderge-
noemd lichaam.
     In de gevallen waarin ingevolge de nationale wetgeving van eerstbedoel-
de Verdragsluitende Staat aan de natuurlijke persoon een aanslag is opge-
legd terzake van de bij diens emigratie uit eerstbedoelde Verdragsluitende
Staat aangenomen vervreemding van vorenbedoelde aandelen, geldt het
vorenstaande alleen voor zover er van deze aanslag nog een bedrag open-
staat.’

Ook dit aanmerkelijkbelangvoorbehoud omschrijft in de eerste alinea zelfstandig en
op dezelfde wijze als in België 2001 het begrip ‘aanmerkelijkbelanghouder’, bevat
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een tienjaarstermijn en vereist dat het aanmerkelijk belang reeds ten tijde van de
emigratie aanwezig was. Het wijkt af op de volgende punten:
1. evenals in het verdrag met België is vereist dat de vennootschap in Nederland is

gevestigd, maar voor de bepaling van de vestigingsplaats wordt zonder meer aan-
gesloten bij de Nederlandse wetgeving;

2. voor de toepassing van het voorbehoud is niet vereist dat de aanmerkelijkbelang-
houder bij zijn emigratie een conserverende aanslag is opgelegd.94 Is wel een der-
gelijke aanslag opgelegd, dan is het voorbehoud slechts van toepassing voor zover
van deze aanslag nog een bedrag openstaat. Anders dan in het verdrag met België
maakt hier de tekst van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud dus al duidelijk dat
slechts veiligstelling van de emigratieheffing is beoogd. Blijkens de toelichtende
nota bij dit verdrag wordt ten aanzien van deze groep emigranten de heffing
slechts geëffectueerd met betrekking tot dat deel van de conserverende aanslag
dat op het moment van daadwerkelijke vervreemding van het aanmerkelijk be-
lang nog openstaat.95 De waardeaangroei ontstaan na emigratie wordt dus niet
door Nederland belast. Ten aanzien van vóór 1997 geëmigreerde aanmerkelijk-
belanghouders krijgt Nederland wel een volledig heffingsrecht toegewezen. Bij
vervreemding binnen de tienjaarstermijn van het aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd zal derhalve ten aanzien van deze emigranten in beginsel een veel grotere
waardeaangroei worden belast, te weten zowel de waardeaangroei ontstaan in
hun Nederlandse als in hun Portugese periode. Dit wordt ook geenszins uitgeslo-
ten in de toelichtende nota. Een rechtvaardiging voor die verschillende behande-
ling wordt niet gegeven.

Overige recente belastingverdragen
De overige na 1997 gesloten belastingverdragen kunnen in de volgende vier catego-
rieën worden onderverdeeld:
1. belastingverdragen met een aanmerkelijkbelangvoorbehoud overeenkomstig

artikel 13, lid 5, NSV: Armenië 2001 (artikel 13, lid 5), Estland 1997 (artikel 13, lid
5), IJsland 1997 (artikel 13, lid 5) en Litouwen 1999 (artikel 13, lid 5). De onder-
handelingen die tot deze verdragen hebben geleid, hebben nog plaatsgevonden
op basis van de vóór 1997 geldende aanmerkelijkbelangregeling en daarom be-
vatten zij het aanmerkelijkbelangvoorbehoud van het NSV. Dit geldt ook voor het
in 2001 gesloten verdrag met Armenië. De vijfjaarstermijn brengt volgens de
staatssecretaris de invordering van de conserverende aanslag overigens niet in
gevaar. In de toelichtende nota bij het verdrag met Armenië wordt in de eerste
plaats opgemerkt dat men de bepaling van artikel 13, lid 5, niet opnieuw ter dis-
cussie wilde stellen, omdat daarover al in 1996 overeenstemming was bereikt, ‘te-
meer waar ingevolge de Nederlandse wetgeving [..] aan personen met aandelen

94. Deze eis in het verdrag met België kan waarschijnlijk worden verklaard als bescherming van pre-
1997-emigranten die onder het oude verdrag slechts vijf jaar ‘wachttijd’ hadden. Een dergelijk 
oogmerk heeft uiteraard geen gelding voor het verdrag met Portugal, aangezien dit een eerste be-
lastingverdrag betreft en emigranten voorheen derhalve geen enkele verdragsbescherming geno-
ten. Zie in deze zin ook Ellis 2002 B, blz. 322.

95. Kamerstukken II 1999/2000, 26 867, nrs. 57 en 1, blz. 14.
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die behoren tot een aanmerkelijk belang een conserverende aanslag wordt opge-
legd.’96 In de nota wordt voorts vermeld dat bij vervreemding van het aanmerke-
lijk belang binnen de vijfjaarstermijn, Nederland naast invordering van de bij emi-
gratie opgelegde conserverende aanslag ook kan heffen over eventueel in de bui-
tenlandse periode ontstane waardeaangroei, en dat bij vervreemding tussen het
zesde en het einde van het tiende jaar na emigratie Nederland ‘in elk geval het
nog openstaande bedrag van de conserverende aanslag [zal] kunnen invorde-
ren’97;

2. belastingverdragen als onder 1, maar met een tienjaarstermijn: Egypte 1999 (arti-
kel 13, lid 5), Kroatië 2000 (artikel 13, lid 5), Macedonië 1998 (artikel 13, lid 5),
Moldavië 2000 (artikel 13, lid 5), Oezbekistan 2001 (artikel 13, lid 5), Roemenië
1998 (artikel 13, lid 5) en Taiwan 2001 (artikel 13, lid 6; het object omvat meer
dan de ‘aandelen of winstbewijzen’ van het NSV);

3. belastingverdragen als onder 2, maar met een toevoeging inzake de conserverende
aanslag overeenkomstig het verdrag met Portugal: Georgië 2002 (artikel 13, lid 5)
en Polen 2002 (artikel 13, lid 5). Anders dan het verdrag met Portugal bevatten
deze verdragen overigens geen bezitseis waaraan op het emigratiemoment moet
zijn voldaan, zodat toepassing van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud ook aan de
orde kan komen indien de aandelen eerst na emigratie zijn verkregen;

4. belastingverdragen met een aanmerkelijkbelangbepaling overeenkomstig het
aanmerkelijkbelangvoorbehoud in Portugal 1999: Albanië 2004 (artikel 13, lid 6),
Indonesië 2002 (artikel 14, lid 5), Jordanië 2006 (artikel 13, lid 5; nog niet in wer-
king), Koeweit 2001 (artikel 13, lid 5), Mongolië 2002 (artikel XIV protocol),
Oeganda 2004 (artikel 13, lid 5, jo. artikel XIII protocol), Slovenië 2004 (artikel 13,
lid 6) en Zuid-Afrika 2005 (artikel 13, lid 5; nog niet in werking). Het aanmerke-
lijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’ komt nu derhalve voor in tien belastingver-
dragen (naast de hier genoemde verdragen uiteraard ook in het verdrag met Bel-
gië, zij het dat laatstgenoemd verdrag een afwijkende slotzin bevat). Bij het aan-
merkelijkbelangvoorbehoud in het nieuwe verdrag met Zuid-Afrika 2005 behoort
een bijzondere protocolbepaling. Artikel IX van het protocol bepaalt dat indien
het aanmerkelijk belang door de emigrant is verkregen voordat deze inwoner van
Nederland werd, een evenredig deel van de bij emigratie verschuldigde belasting
als betaald moet worden aangemerkt.98 Dat geldt echter uitsluitend indien de bij
emigratie belaste vermogenswinst ook de waardestijging over de periode vóór

96. Kamerstukken II 2001/02, 28 234, nrs. 243 en 1, blz. 13-14.
97. Kamerstukken II 2001/02, 28 234, nrs. 243 en 1, blz. 3. Hierbij wordt nog gewezen op de moge-

lijkheid van dubbele belasting ingeval Armenië bij immigratie geen step-up verleent. Over het 
hoofd gezien wordt dat deze dubbele belasting wordt voorkomen door de kwijtschelding ex (het 
huidige) artikel 26, lid 5, letter b, Inv.wet 1990.

98. Als betaald wordt aangemerkt een bedrag gelijk aan het bedrag van de conserverende aanslag 
vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller wordt gevormd door de periode waarin de 
aanmerkelijkbelanghouder geen inwoner van Nederland was, en de noemer de totale periode van 
aanmerkelijkbelanghouderschap. In de toelichtende nota – waarin de teller en de noemer overi-
gens worden verwisseld – wordt opgemerkt dat deze wijze van berekening van het aan de Zuid-
Afrikaanse periode toerekenbare gedeelte van de waardeaangroei is ingegeven door ‘praktische 
overwegingen’ (Kamerstukken II 2006/07, 30 813, A en nr. 1, blz. 8).
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immigratie in Nederland omvat. Bij immigratie in Nederland wordt in het alge-
meen een step-up verleend, maar onder meer niet aan de aanmerkelijkbelang-
houder van een feitelijk in Nederland gevestigde vennootschap die bij zijn komst
naar Nederland niet in het buitenland heeft afgerekend (zie paragraaf 2.2.2.5). In
dergelijke gevallen kan de protocolbepaling derhalve betekenis hebben. Neder-
land kan bij een vervreemding van het aanmerkelijk belang binnen de tienjaars-
termijn dan niet de belasting invorderen die aan de buitenlandse bezitsperiode
moet worden toegerekend. Uit de toelichtende nota bij het verdrag volgt dat de
protocolbepaling is opgenomen om te voorkomen dat Nederland ten aanzien van
Zuid-Afrikaanse remigranten met een aanmerkelijk belang in een in Nederland
gevestigde vennootschap de in de eerdere Zuid-Afrikaanse periode gerijpte aan-
merkelijkbelangwinst belast.99 De bepaling is evenwel algemeen geformuleerd,
zodat naar mijn mening ook andere, naar Zuid-Afrika dooremigrerende aanmer-
kelijkbelanghouders van in Nederland gevestigde vennootschappen zich erop
kunnen beroepen.

3.2.1.4 Overzicht aanmerkelijkbelangvoorbehouden in de Nederlandse 
belastingverdragen

Hieronder volgt een schematisch overzicht van de Nederlandse belastingverdragen
op het punt van de heffing over aanmerkelijkbelangwinst. De bedoeling is om in één
oogopslag een globaal beeld van het desbetreffende verdrag te krijgen. Er wordt geen
aandacht besteed aan de vraag of het aanmerkelijkbelangvoorbehoud alleen ziet op
aandelenvennootschappen, aan de uitzonderingen voor fusie en splitsing, noch aan
specifieke bepalingen voor aandelen in onroerend-goedvennootschappen. Zie voor
een behandeling van die onderwerpen en voor een meer gedetailleerde analyse pa-
ragraaf 3.2.1.2 en 3.2.1.3 hiervóór.

99. Zie Kamerstukken II 2006/07, 30 813, A en nr. 1, blz. 8.

Verdrag Artikel/ 
bijzonder-
heden

Voormalig
inwoner-
schap
vereist

Duur
 in 
jaren

Nationa-
liteitseis

Max.
tarief

Vereist
belang 

Vestigings-
plaats in 
NL

Bron-
staat-
credit

Albanië 
2004

13(6) 
(‘nieuwe 
stijl’)

Ja 10 Nee Nee 5% Ja: Ned. wet Nee

Argentinië 
1996

14(5) Nee - Nee 10%
of 15%

- Ja: verdrag Nee

Armenië 
2001

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Australië 
1976 

13(3) Nee - Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Bangladesh 
1993

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Belarus 
1996

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee
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Verdrag Artikel/ 
bijzonder-
heden

Voormalig
inwoner-
schap
vereist

Duur
 in 
jaren

Nationa-
liteitseis

Max.
tarief

Vereist
belang 

Vestigings-
plaats in 
NL

Bron-
staat-
credit

België 2001 13(5) 
(‘nieuwe 
stijl’)

Ja 10 Nee Nee 5% Ja: Ned. wet Nee

Brazilië 
1990

13(3)
(beide sta-
ten mogen 
heffen)

- - - - - - Nee

BRK 12(2) Nee - Nee Nee >1/4 en 
>1/20 

Ja: verdrag Ja (ev. 
ook
woon-
staat-
credit)

Bulgarije 
1990

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Canada 
1986

13(8) Ja 6 Nee Nee - Nee Nee

China 1987 Geen ab-
bepaling; 
zie echter 
13 (4) 
(zaken die 
zich bevin-
den in de 
bronstaat)

- - - - - (Ja) Nee

Denemar-
ken 1996

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Duitsland 
1959

8 (1); 
alleen 
woonstaat 
mag heffen

- - - - - Ja: verdrag -

Egypte 1999 13(5) Ja 10 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Estland 
1997

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Filippijnen 
1989

13(5) Ja 6 Nee Nee - Nee Nee

Finland 
1995

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Frankrijk 
1973

13(5) Ja 5 Ja Nee a.b. Ja: verdrag Nee

Georgië 
2002

13(5) (ziet 
op cons. 
aanslag)

Ja 10 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Grieken-
land 1981

14(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Nee

Hongarije 
1986

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Ierland 
1969

12(5) Ja 5 Nee (niet 
Iers)

Nee - Ja: verdrag Nee
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Verdrag Artikel/ 
bijzonder-
heden

Voormalig
inwoner-
schap
vereist

Duur
 in 
jaren

Nationa-
liteitseis

Max.
tarief

Vereist
belang 

Vestigings-
plaats in 
NL

Bron-
staat-
credit

IJsland 1997 13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

India 1988 13(6) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Ja

Indonesië 
2002

14(5) 
(‘nieuwe 
stijl’)

Ja 10 Nee Nee 5% Ja: Ned. wet Nee

Israël 1973 15(5) Ja 5 Ja Nee 1/3 en 
>7% 

Ja: verdrag Ja

Italië 1990 13(5) Ja 5 Ja Nee - Ja: verdrag Ja

Japan 1970 14(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Nee

Joegoslavië 
1982

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Ja

Jordanië 
2006 (nog 
niet in wer-
king) 

13(5) 
(‘nieuwe 
stijl’)

Ja 10 Nee Nee 5% Ja: Ned. wet Nee

Kazachstan 
1996

13(6) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Koeweit 
2001

13(5) 
(‘nieuwe 
stijl’)

Ja 10 Nee Nee 5% Ja: Ned. wet Nee

Korea 1978 14(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Nee

Kroatië 
2000

13(5) Ja 10 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Letland 
1994

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Litouwen 
1999

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Luxemburg 
1968

14(5) Ja 5 Ja 20% - Ja: verdrag Ja

Macedonië 
1998

13(5) Ja 10 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Malawi 
1969

Geen ab-
bepaling; 
zie echter 
XV(1) (cre-
dit i.v.m. 
inkomen 
uit NL)

- - - - - (Ja) -

Maleisië 
1988

14(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Nee

Malta 1977 14(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Ja

Marokko 
1977

14(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Ja

Mexico 
1993

13(4) Nee - Nee 20% >25% Ja: verdrag Nee

Moldavië 
2000

13(5) Ja 10 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee
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Verdrag Artikel/ 
bijzonder-
heden

Voormalig
inwoner-
schap
vereist

Duur
 in 
jaren

Nationa-
liteitseis

Max.
tarief

Vereist
belang 

Vestigings-
plaats in 
NL

Bron-
staat-
credit

Mongolië 
2002

Prot. XIV 
(‘nieuwe 
stijl’)

Ja 10 Nee Nee 5% Ja: Ned. wet Nee

Nieuw-Zee-
land 1980

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Nee

Nigeria 
1991

13(4) Nee - Nee Nee - Ja: verdrag Nee

Noorwegen 
1990

13(5) Ja 5 Nee Nee a.b. Ja: verdrag Nee

Oeganda 
2004

13(5) 
(‘nieuwe 
stijl’)

Ja 10 Nee Nee 5% Ja: Ned. wet Nee

Oekraïne 
1995

13(6) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Oezbe-
kistan 2001

13(5) Ja 10 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Oostenrijk 
1970

14(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Nee

Pakistan 
1982

13(6) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Ja

Polen 2002 13(5) (ziet 
op cons. 
aanslag)

Ja 10 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Portugal 
1999

13(5) 
(‘nieuwe 
stijl’)

Ja 10 Nee Nee 5% Ja: Ned. wet Nee

Roemenië 
1998

13(5) Ja 10 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Rusland 
1996

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Singapore 
1971

14(6) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Nee

Slovenië 
2004

13(6) 
(‘nieuwe 
stijl’)

Ja 10 Nee Nee 5% Ja: Ned. wet Nee

Slowakije 
1974

14(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Sovjet Unie 
1986

- - - - - - - -

Spanje 1971 14(5) Ja 5 Ja Nee 1/3 en
>7%

Ja: verdrag Nee

Sri Lanka 
1982

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Ja

Suriname 
1975

14(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Ja

Taiwan 
2001

13(6) Ja 10 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee
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3.2.2 Reguliere voordelen

De meeste belastingverdragen wijzen de heffingsbevoegdheid ten aanzien van divi-
denden toe aan de woonstaat van de ontvanger, zij het dat de staat waar de uitkeren-
de vennootschap is gevestigd – het bronland – een beperkt heffingsrecht behoudt:
zie artikel 10, lid 1 en 2, OESO-modelverdrag. Artikel 10, § 2, onder 2º, van het ver-
drag met België 2001 staat, evenals vrijwel alle Nederlandse belastingverdragen, de
bronstaat in geval van portfoliodividend een belastingheffing toe van ten hoogste
15%.100

Verdrag Artikel/ 
bijzonder-
heden

Voormalig
inwoner-
schap
vereist

Duur
 in 
jaren

Nationa-
liteitseis

Max.
tarief

Vereist
belang 

Vestigings-
plaats in 
NL

Bron-
staat-
credit

Thailand 
1975

14(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Ja

Tsjechië 
1974

14(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Tunesië 
1995

13(5) Ja 3 Nee Nee a.b. Ja: Ned. wet Nee

Turkije 1986 13(6) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Ja

Venezuela 
1991

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Verenigd 
Koninkrijk 
1980

13(5) Ja 5 Nee Nee - Nee Nee

Verenigde 
Staten 1992

14(9) Ja 5 Nee Nee 25% Ja: Ned. wet Nee

Vietnam 
1995

13(6) Nee - Nee Nee - Ja: Ned. wet Nee

Zambia 
1977

13(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Ja

Zimbabwe 
1989

13(4) Nee - Nee Nee - Ja: verdrag Nee

Zuid-Afrika 
(1971)

14(5) Ja 5 Nee Nee - Ja: verdrag Nee

Zuid-Afrika 
(2005; nog 
niet in 
werking)

13(5) 
(‘nieuwe 
stijl’)

Ja 10 Nee Nee 5% Ja: Ned. wet Nee

Zweden 
1991

13(5) Ja 5 Nee Nee Ja: Ned. wet Nee

Zwitser-
land 1951

Slotprot. 
Ad art. 2 en 
9

Ja 5 Ja 20% 1/3 en 
>7%

Ja: verdrag Nee

100. Zie voor afwijkende percentages onder meer de verdragen met Portugal 1999 (10%), Tsjechië 
1974 (10%) en Turkije 1986 (20%).
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Nederland belast reguliere voordelen zowel met inkomstenbelasting als, bij wijze
van voorheffing, met dividendbelasting.101 Voor de toepassing van het verdrag valt
ook aanmerkelijkbelangdividend onder artikel 10; indien de vennootschap feitelijk
in Nederland is gevestigd, kan Nederland dit als bronstaat dus niet tegen het aanmer-
kelijkbelangtarief, doch slechts tegen een tarief van 15% belasten.102 Aangezien de
ingehouden dividendbelasting verrekenbaar is met de verschuldigde inkomstenbe-
lasting (artikel 9.2, lid 1, aanhef en letter b, jo. lid 8, Wet IB 2001), is in verdragssitua-
ties het uiteindelijke resultaat van de heffing over reguliere voordelen ex artikel 7.5,
lid 1, Wet IB 2001 beperkt. Deze heffing kan zelfs leiden tot een lager belastingbedrag
dan de door het verdrag toegestane 15%. Dat percentage mag immers geheven wor-
den van het brutobedrag van het dividend, terwijl het dividend ingevolge artikel 7.5,
lid 1 jo. 4.12, aanhef en letter a, Wet IB 2001 als inkomen uit aanmerkelijk belang
wordt belast, zijnde een nettobedrag. Indien er bijvoorbeeld sprake is van aan-
zienlijke financieringskosten, kan het aanmerkelijkbelangtarief van 25% over het
nettodividend een lager belastingbedrag opleveren dan 15% van het brutodividend.

Het is de vraag of Nederland reguliere voordelen ook mag belasten in de situatie
waarin de plaats van de werkelijke leiding van de vennootschap zich evenals de
woonplaats van de aandeelhouder in de andere verdragsstaat bevindt, en de ven-
nootschap slechts op grond van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB
2001 in Nederland is gevestigd.

Voorwaarde voor toewijzing van een heffingsrecht aan Nederland als bronstaat ex
artikel 10, lid 2, OESO-modelverdrag is dat de vennootschap inwoner is van Neder-
land: ‘dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company
paying the dividends is a resident’. Het gaat daarbij om inwonerschap op grond van
de woonplaatsbepaling van artikel 4 OESO-modelverdrag.103 Uitsluitend indien de
vennootschap naar Nederlands recht is opgericht, kan worden verdedigd dat zij in-
woner van Nederland is op grond van artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag (zie nader
paragraaf 4.1.1.3). De vestigingsplaatsfictie wordt echter ook in dat geval opzijgezet
door de tiebreakbepaling van artikel 4, lid 3: indien beide staten de woonplaats clai-
men, wordt als woonstaat aangemerkt de staat waar zich de werkelijke leiding van de
vennootschap bevindt. Voor de toepassing van artikel 10 OESO-modelverdrag en de
meeste belastingverdragen is derhalve sprake van een betaling van dividend door een
in een verdragsstaat gevestigde vennootschap aan een inwoner van diezelfde staat.

Een uitzondering is het verdrag Nederland-Zwitserland 1951: het bevat een afwij-
kende woonplaatsbepaling en tevens een afwijkend aanmerkelijkbelangvoorbehoud
en dividendartikel. Op grond van artikel 2, lid 4 is bij een dubbele woonplaats de sta-

101. Het staat Nederland onder artikel 10 OESO-modelverdrag vrij de dividenden te belasten door 
middel van een bronheffing dan wel bij wege van aanslag; zie paragraaf 18 OESO-commentaar op 
artikel 10: ‘either by deduction at source or by individual assessment’. Vergelijk voorts HR 11 ok-
tober 1978, BNB 1978/300, inzake de aanmerkelijkbelangheffing van interest onder artikel 11, 
§ 2, verdrag Nederland-België. 

102. Zie HR 25 mei 1994, BNB 1994/219 (inzake de inkoop van aanmerkelijkbelangaandelen). Het is 
ook dit percentage waartegen kwijtschelding wordt verleend van de conserverende aanslag; zie 
paragraaf 2.2.2.2,b, onder ‘Kwijtscheldingsmogelijkheden’.

103. Zie ook Vogel 1997, blz. 587, paragraaf 21.
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tutaire zetel beslissend. Een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap is dus
steeds voor de toepassing van het verdrag in Nederland gevestigd. Vervolgens staat
het bijzondere aanmerkelijkbelangvoorbehoud (slotprotocol ad artikelen 2 en 9)
Nederland toe aanmerkelijkbelangdividend te belasten met een bronheffing.104 In-
dien niet aan alle eisen van het voorbehoud is voldaan105, kan Nederland het dividend
desondanks in de heffing van dividendbelasting betrekken, maar dan tegen een maxi-
mum tarief van 15% ingevolge artikel 9 van het verdrag.

Een andere uitzondering is het verdrag Nederland-Australië 1976, dat een afwij-
kend dividendartikel kent. Artikel 10, lid 2, verleent een beperkt heffingsrecht aan
‘de Staat waarvan het lichaam dat de dividenden betaalt voor de toepassing van zijn
belasting inwoner is’, en het verbod op extraterritoriale heffing in lid 5 geldt niet voor
lichamen die ingevolge de nationale wetgevingen dual residents zijn. In de onderha-
vige situatie kan Nederland derhalve het aan een inwoner van Australië door een
naar Nederlands recht opgerichte vennootschap met feitelijke vestigingsplaats in
Australië uitgekeerde dividend in de heffing van dividendbelasting en inkomstenbe-
lasting betrekken. Indien ook de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB
2001 zou doorwerken naar deze bepalingen, is heffing van inkomstenbelasting
eveneens mogelijk bij een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap.

Voorts kan nog worden gewezen op de belastingverdragen met een onder-
lingoverlegprocedure als tiebreaker (Belarus 1996, Canada 1986, Estland 1997, Filip-
pijnen 1989, Japan 1970, Letland 1994, Litouwen 1999, Nigeria 1991, Thailand 1975 en
Verenigde Staten 1992; zie over deze verdragen nader paragraaf 4.1.1.4). Indien de
overlegprocedure als uitkomst heeft dat de verdragswoonplaats van de vennootschap
(mede) in Nederland is gelegen, kan Nederland het dividend belasten.

Nieuw verdragsbeleid
In de Notitie verdragsbeleid 1998 wordt in onderdeel 4.3.2.2.4 overwogen in ver-
dragsrelaties voor aanmerkelijkbelangdividenden een tarief van 25% na te streven.
Opgemerkt wordt voorts:

‘Teneinde duidelijk te maken dat met name een realisatie is beoogd van de
Nederlandse belastingclaims over de stille reserves die zijn opgebouwd tij-
dens de periode van Nederlands ingezetenschap, kan worden afgesproken

104. De beperking van het tarief tot 20% geldt mijns inziens slechts voor vervreemdingsvoordelen uit 
aanmerkelijk belang. De beperking van artikel 9, lid 2, geldt evenmin. Zie ook NRIB, onderdeel II.B. 
(Afzonderlijke verdragen), Commentaar bij het verdrag met Zwitserland, aantekening 9 bij artikel 
9, en punt 5 van de Zwitserse toelichting bij de aanvullende overeenkomst van 1966 (opgenomen 
in NRIB onder 2.3). Er kan dus 25% dividendbelasting worden geheven, waarvoor Zwitserland 
overigens geen voorkoming van dubbele belasting behoeft te verlenen; zie slotprotocol ad artikel 
9, lid 10, en punt 4, laatste volzin, van de genoemde Zwitserse toelichting.

105. Ook bij gebreke van Nederlandse verdragsinwonerschap van de vennootschap lijkt artikel 9 toe-
passing te kunnen vinden. Zulks zou van belang kunnen zijn indien de vestigingsplaatsfictie van 
artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 niet zou doorwerken onder het woonplaatsartikel en de vennoot-
schap naar buitenlands recht is opgericht. Het levert Nederland echter niets op omdat ook artikel 
9 slechts een bronheffing toestaat; de heffing van dividendbelasting is bij gebreke van een feite-
lijke vestigingsplaats in Nederland slechts mogelijk bij een naar Nederlands recht opgerichte ven-
nootschap (artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965) en die zal ex artikel 2, lid 4, van het verdrag als 
inwoner van Nederland gelden.
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dat het verdragstarief van 25% niet meer van toepassing zal zijn op het mo-
ment dat de conserverende aanslag volledig is afgeboekt door dividenduit-
keringen.’

In de Notitie verdragsbeleid 1998 wordt dus alleen overwogen om het toegestane
heffingspercentage op te schroeven naar 25. Zulks heeft echter, zonder speciale be-
paling in het verdrag met betrekking tot de vestigingsplaats van de vennootschap,
vrijwel uitsluitend effect bij een vennootschap met feitelijke leiding in Nederland,
aangezien Nederland anders veelal geen heffingsrecht toekomt over dividend. Het
streven is er kennelijk op gericht ook de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6,
Wet IB 2001 van toepassing te doen zijn. Blijkens de memorie van toelichting bij het
goedkeuringswetsvoorstel106 bij het verdrag Nederland-België 2001 is namelijk ge-
tracht voor aanmerkelijkbelangdividenden een bepaling op te nemen overeenkom-
stig artikel 11, § 8, van het verdrag, dat Nederland onder dezelfde voorwaarden als in
het aanmerkelijkbelangvoorbehoud van artikel 13, § 5, een onbeperkt heffings-
recht107 over interest toekent.108 België was daartoe evenwel niet bereid en het ver-

106. Kamerstukken II 2001/02, 28 259, nr. 3, blz. 11.
107. Weliswaar onder verlening van een bronstaatcredit voor door België geheven belasting: zie arti-

kel 23, § 3.
108. De bepaling in artikel 11, § 8, in het verdrag met België 2001 is toegesneden op het aanmerkelijk-

belangregime zoals dat gold van 1997 tot 2001. Onder dat regime vormden vervreemdingsvoordelen 
op schuldvorderingen (waartoe ook aflossing werd gerekend) winst uit aanmerkelijk belang waar-
over bij emigratie moest worden afgerekend. Voorts werden buitenlands belastingplichtigen belast 
voor rente op aanmerkelijkbelangschuldvorderingen ten laste van in Nederland gevestigde vennoot-
schappen, waarbij de vestigingsplaatsfictie van toepassing was. In het met ingang van 2001 geldende 
stelsel vallen vorderingen ten laste van een vennootschap waarin een aanmerkelijk belang wordt ge-
houden, onder resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. Met de vermelding van schuldvorde-
ringen in het nieuwe aanmerkelijkbelangvoorbehoud wordt evenwel bereikt dat voordelen behaald 
met de vervreemding van schuldvorderingen niet ingevolge de hoofdregel voor vermogenswinsten 
van artikel 13, § 4, aan België ter heffing worden toegewezen (aflossing valt echter niet meer onder 
het aanmerkelijkbelangvoorbehoud, maar onder het restartikel; zie Albert 2002 B, blz. 1090). De 
eindafrekening die ter zake van onder de terbeschikkingstellingsregeling van artikel 3.92 Wet IB 
2001 vallende schuldvorderingen plaatsvindt bij emigratie, staat los van die over het inkomen uit 
aanmerkelijk belang en zal overigens niet plaatsvinden indien buitenlandse belastingplicht ontstaat 
(dan wordt immers niet opgehouden in Nederland uit de werkzaamheid resultaat te genieten; zie ar-
tikel 3.61 jo. 3.95 Wet IB 2001). De koppeling die in artikel 11, § 8, wordt gelegd tussen het toeken-
nen van heffingsbevoegdheid over interest en de bij emigratie opgelegde conserverende aanslag ter 
zake van vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang is bij emigraties vanaf 1 januari 2001 
derhalve weinig zinvol (hetzelfde geldt voor artikel 13, § 5, ten aanzien van vervreemdingsvoorde-
len uit schuldvorderingen). Voorts geldt dat niet-inwoners op grond van de Nederlandse belasting-
wet uitsluitend buitenlands belastingplichtig zijn ten aanzien van resultaat uit overige werkzaam-
heden in Nederland, waaronder blijkens artikel 7.2, lid 3, Wet IB 2001 ook het houden van een 
schuldvordering op het in Nederland gevestigde deel van een onderneming of vennootschap valt. Uit 
niets blijkt dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 ook geldt voor box 1-in-
komen, zodat het in het nieuwe verdrag van toepassing verklaren van de vestigingsplaatsfictie voor 
de interestbepaling zinledig is. Mijns inziens kan Nederland derhalve naar nationaal recht niet hef-
fen over (vervreemdings-)voordelen uit aanmerkelijkbelangschuldvorderingen, indien de vennoot-
schap feitelijk buiten Nederland is gevestigd en geen activiteiten in Nederland verricht. Zie nader 
over schuldvorderingen en het verdrag met België 2001: Albert 2001 A en Albert 2002 B.
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drag Nederland-België 2001 bevat dan ook een dividendartikel conform artikel 10
OESO-modelverdrag; de vestigingsplaats van de vennootschap wordt voor het divi-
dendartikel gewoon op de voet van artikel 4 bepaald. 

Nederland is tot nu toe erin geslaagd in vijf belastingverdragen een dergelijke bepa-
ling voor aanmerkelijkbelangdividend op te nemen, te weten in de verdragen met
Albanië 2004 (artikel 10, lid 8, jo. XVI protocol), Jordanië 2006 (artikel 10, lid 9; nog
niet in werking), Mongolië 2002 (artikel VIII protocol), Oeganda 2004 (artikel 10, lid
9109), en Slovenië 2004 (artikel 10, lid 8). De bepaling staat Nederland toe aanmerke-
lijkbelangdividend conform zijn eigen wetgeving te belasten; derhalve zonder be-
perking tot een tarief van 25% (dit kan van belang zijn bij een eventuele verhoging
van het aanmerkelijkbelangtarief). Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als in het
aanmerkelijkbelangvoorbehoud: het dividend moet zijn uitgekeerd door een vol-
gens de Nederlandse wetgeving in Nederland gevestigde vennootschap aan een in de
andere staat woonachtige aanmerkelijkbelanghouder die in de loop van de laatste
tien jaar inwoner van Nederland was, en indien bij diens emigratie een conserveren-
de aanslag is opgelegd, geldt de bepaling alleen voor zover er van deze aanslag nog
een bedrag openstaat.

Restartikel of dividendartikel
Het dividendartikel van het OESO-modelverdrag en de meeste belastingverdragen
ziet blijkens het eerste lid (in samenhang met het tweede lid) alleen op dividendbe-
talingen door een inwoner van de ene staat aan een inwoner van de andere staat:

‘Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that other State’.110

Zie ook de eerste volzin van paragraaf 33 van het OESO-commentaar op artikel 10:
‘The Article deals only with dividends paid by a company which is a resi-
dent of a Contracting State to a resident of the other State.’

Algemeen wordt aangenomen dat het onderhavige dividend dan onder het restarti-
kel (artikel 21 OESO-modelverdrag) valt, dat de heffingsbevoegdheid van inkomens-
bestanddelen die niet in de overige artikelen zijn behandeld, toewijst aan de woon-
staat.111 Dit zou onder het verdrag met België 2001 meebrengen dat Nederland al-
leen behoeft terug te treden voor zover woonstaat België het aanmerkelijkbelangdi-
vidend ook daadwerkelijk in de heffing betrekt; zie artikel 21, § 1. Indien een
restartikel ontbreekt in het belastingverdrag, zoals in het verdrag met Nieuw-Zee-
land 1980, dan lijkt het Nederlandse heffingsrecht niet te worden beperkt.

109. Niet duidelijk is of artikel XIII protocol – waarin het bezitsvereiste van 5% wordt gesteld – van 
overeenkomstige toepassing is op artikel 10, lid 9. Blijkens het opschrift van de protocolbepaling 
wel, maar in de tekst daarvan wordt uitsluitend van artikel 13, lid 5, gerept.

110. Vergelijk Vogel 1997, blz. 587, paragraaf 18.
111. Zie bijvoorbeeld Vogel 1997, blz. 587, paragraaf 18, en blz. 1073-1074, paragraaf 13-14; Van Raad 

(Cursus IBR), 3.4.3.A.a; Van Weeghel in zijn noot onder BNB 2001/295; Van Raad, Bender & Douma 
2001, blz. 532-533; en Ward e.a. 1990.
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Naar mijn mening kan echter worden betoogd dat de heffing in dit geval reeds wordt
verboden door artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag. Deze bepaling verbiedt extra-
territoriale heffing van dividenden en luidt, voor zover hier van belang:

‘Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits
or income from the other Contracting State, that other State may not im-
pose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other State (...)’.

Nederland mag derhalve geen dividenden belasten die worden uitgekeerd door een
vennootschap die inwoner is van de andere staat, tenzij deze worden betaald aan een
inwoner van Nederland. De tekst van artikel 10, lid 5, beperkt zich niet tot grensover-
schrijdende situaties, evenmin als het OESO-commentaar op deze bepaling (zie met
name paragraaf 33). Gezien de ruime bewoordingen van artikel 10, lid 5, en de door
de Hoge Raad in zijn arrest van 2 september 1992, BNB 1992/379 aan die bepaling ge-
geven ruime uitleg112, moet mijns inziens worden aangenomen dat extraterritoriale
heffing in alle gevallen is uitgesloten, derhalve ook bij uitkering aan inwoners van de
staat waar de vennootschap is gevestigd.113 114 Overigens zag de bepaling tegen ex-
traterritoriale dividendbelasting van artikel 10, § 5, van het verdrag met België 1970,
in tegenstelling tot artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag, uitsluitend op dividenden
betaald door een in de ene verdragsstaat gevestigde vennootschap aan een inwoner
van die staat.115 Op grond van dat verdrag was derhalve zeker dat Nederland in het
hier aan de orde zijnde geval reeds niet mag heffen ingevolge artikel 10, § 5, zonder
dat het restartikel eraan te pas komt. In het verdrag met België 2001 is in artikel 10,
§ 6, echter een met artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag vergelijkbare bepaling op-
genomen.

Hoe dit alles ook zij, uit het arrest van de Hoge Raad van 28 februari 2001, BNB 2001/
295, moet mijns inziens worden afgeleid dat de Hoge Raad van oordeel is dat Neder-
land reeds op grond van lid 1 en 2 van artikel 10 geen heffingsrecht toekomt, zodat
het al dan niet aanwezig zijn van een verbod op extraterritoriale heffing of een rest-
artikel in het betreffende verdrag irrelevant is. Zie hieromtrent paragraaf 4.2.1.1.1. 

112. Zie hierover nader paragraaf 4.2.1.2.1.
113. Hiervoor kan ook, overeenkomstig BNB 1992/379, een a fortiori-redenering worden toegepast: 

indien Nederland reeds niet mag heffen over een dividenduitkering aan een inwoner van een der-
de staat, dan te meer niet bij een dividenduitkering aan een inwoner van de andere verdragsstaat.

114. Vergelijk ook Ellis 1985, blz. 36; Hellebrekers 2001, blz. 359; en Kostense 2002, blz. 158-161.
115. Deze afwijkende bepaling houdt verband met de door België toegepaste heffing op in België uit-

betaalde dividenden. In het OESO-commentaar wordt een dergelijke heffing in paragraaf 35 toe-
laatbaar geacht (zie voor kritisch commentaar: Vogel 1997, blz. 695, paragraaf 259).
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3.2.3 Samenvatting en conclusie effectiviteit vestigingsplaatsfictie in bilaterale 
verhoudingen

3.2.3.1 Niet-verdragssituaties 

In niet-verdragssituaties heeft de vestigingsplaatsfictie uiteraard effect en kan
Nederland gedurende tien jaar na zetelverplaatsing inkomen uit aanmerkelijk be-
lang in de heffing betrekken, indien de elders gevestigde vennootschap ten minste
vijf jaar in Nederland gevestigd is geweest. Indien niet aan de tien- of vijfjaarstermijn
van de vestigingsplaatsfictie is voldaan, is geen sprake van een in Nederland geves-
tigde vennootschap en bestaat geen buitenlandse belastingplicht voor inkomen uit
aanmerkelijk belang. Opgemerkt zij dat dividenden afkomstig van naar Nederlands
recht opgerichte vennootschappen op grond van de vestigingsplaatsfictie van artikel
1, lid 3, Wet Div.bel. 1965 wel steeds zullen worden belast met dividendbelasting
(25% over het brutobedrag).

3.2.3.2 Verdragssituaties 

Vervreemdingsvoordelen 
In verdragssituaties geldt dat de vestigingsplaatsfictie, evenals in niet-verdragssitu-
aties, effectief is en Nederland derhalve vervreemdingsvoordelen kan belasten in de
volgende gevallen:
1. onder het verdrag met Brazilië (vermogenswinsten mogen in beide staten wor-

den belast);
2. het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist niet dat de vennootschap in Neder-

land is gevestigd: Canada 1986, Filippijnen 1989 en Verenigd Koninkrijk 1980;
3. het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist, overeenkomstig het NSV, dat de ven-

nootschap volgens de Nederlandse wetgeving inwoner van Nederland is: Armenië
2001, Australië 1976, Bangladesh 1993, Belarus 1996, Bulgarije 1990, Denemarken
1996, Egypte 1999, Estland 1997, Finland 1995, Hongarije 1986, IJsland 1997, India
1988, Kazachstan 1996, Kroatië 2000, Letland 1994, Litouwen 1999, Macedonië
1998, Moldavië 2000, Oekraïne 1995, Oezbekistan 2001, Roemenië 1998, Rusland
1996, Slowakije 1974, Taiwan 2001, Tsjechië 1974, Tunesië 1995, Turkije 1986,
Venezuela 1991, Verenigde Staten 1992, Vietnam 1995 en Zweden 1991;

4. het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist dat de vennootschap inwoner van
Nederland is in de zin van het woonplaatsartikel in het verdrag, maar het verdrag
bevat een bijzonder woonplaatsartikel op grond waarvan de vennootschap inwo-
ner is van Nederland: dit is het geval in het verdrag met Zwitserland 1951 indien
de vennootschap naar Nederlands recht is opgericht;

5. het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist dat de vennootschap inwoner van
Nederland is in de zin van het woonplaatsartikel in het verdrag, maar het woon-
plaatsartikel bevat als tiebreaker een onderlingoverlegprocedure, die als uitkomst
heeft dat de verdragswoonplaats van de vennootschap (mede) in Nederland is ge-
legen (Japan 1970, Nigeria 1991 en Thailand 1975).
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De belastingverdragen met Albanië 2004, België 2001, Indonesië 2002, Jordanië
2006 (nog niet in werking), Koeweit 2001, Mongolië 2002, Oeganda 2004, Portugal
1999, Slovenië 2004 en Zuid-Afrika 2005 (nog niet in werking) bevatten een aanmer-
kelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’. Een dergelijke aanmerkelijkbelangbepaling
vereist evenals die genoemd onder punt 3 dat de vennootschap volgens de Neder-
landse wetgeving inwoner is van Nederland, maar ziet uitsluitend op de afwikkeling
van de emigratieheffing. Heffing over voordelen toerekenbaar aan de periode van
buitenlandse belastingplicht is derhalve niet toegestaan. Een uitzondering geldt (be-
halve onder het verdrag met België 2001) voor pre-1997-emigranten. Dit geldt even-
eens voor de verdragen met Georgië 2002 en Polen 2002; deze bevatten een aan-
merkelijkbelangvoorbehoud met een toevoeging inzake de conserverende aanslag
overeenkomstig het verdrag met Portugal 1999.

De aanmerkelijkbelangvoorbehouden in de overige belastingverdragen vereisen dat
de vennootschap inwoner van Nederland is in de zin van het woonplaatsartikel in
het verdrag: Argentinië 1996, Frankrijk 1973, Griekenland 1981, Ierland 1969, Israël
1973, Italië 1990, Japan 1970 (zie echter punt 5 hiervóór), Joegoslavië 1982, Korea
1978, Luxemburg 1968, Maleisië 1988, Malta 1977, Marokko 1977, Mexico 1993,
Nieuw-Zeeland 1980, Nigeria 1991 (zie echter punt 5 hiervóór), Noorwegen 1990,
Oostenrijk 1970, Pakistan 1982, Singapore 1971, Spanje 1971, Sri Lanka 1982, Surina-
me 1975, Thailand 1975 (zie echter punt 5 hiervóór), Zambia 1977, Zimbabwe 1989
en Zuid-Afrika 1971, alsmede de BRK. Heffing door Nederland in geval van een feite-
lijk in de andere verdragsstaat gevestigde vennootschap is dan niet toegestaan en de
vestigingsplaatsfictie is niet effectief.

Ten slotte is er nog een aantal belastingverdragen met een bijzonder vermogens-
winstartikel:
1. Duitsland 1959: alleen de woonstaat kan vervreemdingen belasten (ingevolge het

vermogenswinstartikel dan wel het restartikel);
2. Sovjet Unie 1986: alleen de woonstaat is heffingsbevoegd;
3. China 1987: heffing is wellicht mogelijk op grond van het vermogenswinstartikel

of het restartikel in geval van feitelijke vestiging van de vennootschap in Neder-
land;

4. het verdrag met Malawi 1969 ten slotte bevat een bijzondere bepaling op grond
waarvan de woonstaat wellicht een credit dient te verlenen voor de Nederlandse
aanmerkelijkbelangheffing in geval van een vennootschap met feitelijke vesti-
gingsplaats in Nederland.

Reguliere voordelen
Ter zake van reguliere voordelen is de bilaterale verdragssituatie aanmerkelijk on-
gunstiger. Voor de toepassing van het dividendartikel is onder vrijwel alle belasting-
verdragen vereist dat de vennootschap inwoner van Nederland is in de zin van het
verdrag. Heffing is dan, ook bij oprichting naar Nederlands recht, niet mogelijk in-
dien de vennootschap feitelijk in de andere verdragsstaat is gevestigd (op grond van
de tiebreakbepaling van artikel 4, lid 3, OESO-modelverdrag). Uitzonderingen zijn:
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1. het verdrag met Zwitserland 1951: heffing van dividendbelasting is mogelijk in-
dien de vennootschap naar Nederlands recht is opgericht. Indien wordt voldaan
aan de voorwaarden van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud, geldt geen beper-
king van het tarief; voor andere gevallen geldt ex artikel 9 een maximum tarief
van 15%;

2. het verdrag met Australië 1976: het dividendartikel staat heffing toe naar een ta-
rief van 15%, in ieder geval bij een naar Nederlands recht opgerichte vennoot-
schap, maar eventueel ook bij een naar buitenlands recht opgerichte vennoot-
schap die onder de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 valt; 

3. verdragen waarin het dividendartikel Nederland een heffingsrecht toekent voor
aanmerkelijkbelangdividend indien de vennootschap volgens de Nederlandse
wetgeving inwoner van Nederland is: Albanië 2004, Jordanië 2006 (nog niet in
werking), Mongolië 2002, Oeganda 2004 en Slovenië 2004. Onder deze verdragen
heeft de vestigingsplaatsfictie derhalve rechtstreeks effect;

4. verdragen waarin het woonplaatsartikel als tiebreaker een onderlingoverleg-
procedure kent, welke als uitkomst heeft dat de verdragswoonplaats van de ven-
nootschap (mede) in Nederland is gelegen (Belarus 1996, Canada 1986, Estland
1997, Filippijnen 1989, Japan 1970, Letland 1994, Litouwen 1999, Nigeria 1991,
Thailand 1975 en Verenigde Staten 1992).

Conclusie
De vestigingsplaatsfictie is voor wat betreft aanmerkelijkbelangdividend bijzonder in-
effectief. Het nieuwe verdragsbeleid lijkt erop te zijn gericht om ook voor aanmerke-
lijkbelangdividend een bepaling overeenkomstig het aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd ‘nieuwe stijl’ op te nemen in artikel 10. Dit is vooralsnog in een vijftal (minder
belangrijke) verdragen gelukt.

Voor wat betreft vervreemdingsvoordelen wordt de doelstelling van de vestigings-
plaatsfictie, te weten het veiligstellen van de aanmerkelijkbelangclaim na emigratie
van de aanmerkelijkbelanghouder en zijn vennootschap, in ruim de helft van de bi-
laterale verdragssituaties bereikt. Dat kan voor een groot deel op het conto worden
geschreven van de sinds 1997 gesloten belastingverdragen: de aanmerkelijkbelang-
voorbehouden in deze verdragen bepalen namelijk alle 23 dat de vennootschap vol-
gens de Nederlandse wetgeving inwoner van Nederland dient te zijn; een twaalftal
daarvan ziet echter slechts op de afwikkeling van de emigratieheffing.

Uit onderdeel 4.3.3 van de Notitie verdragsbeleid 1998 lijkt te volgen dat Neder-
land ten aanzien van emigranten de buitenlandse belastingplicht wil effectueren voor
een periode van tien jaar na emigratie. Maar het nu gevoerde verdragsbeleid is (blij-
kens onder meer de parlementaire stukken bij de goedkeuringswet van het verdrag
met België 2001) uitsluitend gericht op een ongestoorde invordering van de bij emi-
gratie opgelegde conserverende aanslag. Dat is in overeenstemming met het anti-
misbruikkarakter van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud, waarop in de Notitie ook
sterk de nadruk wordt gelegd.116 In paragraaf 2.3.3.3 kwam ik tot de conclusie dat het
aanmerkelijkbelangvoorbehoud gezien zijn hoge antimisbruikgehalte overbodig is ge-

116. Zie paragraaf 2.3.3.3.
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worden met de invoering van de emigratieheffing. De ratio van het nieuwe aanmerke-
lijkbelangvoorbehoud moet naar mijn mening met name worden gezocht in de expli-
ciete toekenning van het heffingsrecht aan Nederland, zodat op de conserverende
aanslag geen eventuele door de nieuwe woonstaat geheven belasting over het daarin
begrepen voordeel behoeft te worden kwijtgescholden. Daarnaast kan worden veron-
dersteld dat Nederland ervoor heeft gekozen de legitimiteit van de emigratieheffing in
de verhouding met de verdragspartners expliciet vast te leggen, zodat de eventuele
beschuldiging van treaty override, alsmede een buiten toepassing laten van de emigra-
tieheffing door de Nederlandse rechter op grond van strijdigheid met belastingverdra-
gen wordt voorkomen. In hoofdstuk 6 zal worden onderzocht in hoeverre de emigra-
tieheffing ook zonder uitdrukkelijke vastlegging in het aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd in overeenstemming kan worden geacht met belastingverdragen.
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HOOFDSTUK 4

Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud 
en de vestigingsplaatsfictie in 
triangular cases

Ook in dit hoofdstuk staat de verhouding tussen de regeling van de buitenlandse be-
lastingplicht ter zake van inkomen uit aanmerkelijk belang met haar vestigings-
plaatsfictie en de belastingverdragen centraal. In hoofdstuk 3 gaat het om bilaterale
situaties, waarin de vennootschap en de aanmerkelijkbelanghouder zich uit Neder-
land naar dezelfde staat verplaatsen. In dit hoofdstuk komen trilaterale situaties
(triangular cases) aan de orde: de vennootschap waarin het aanmerkelijk belang
wordt gehouden en de aanmerkelijkbelanghouder bevinden zich beide buiten Ne-
derland doch in verschillende staten (staat B respectievelijk staat C). Indien de wer-
kelijke leiding van de vennootschap zich voorheen ten minste vijf jaar in Nederland
bevond, wordt de vennootschap op grond van de vestigingsplaatsfictie nog tien jaar
na de zetelverplaatsing geacht in Nederland te zijn gevestigd. Ervan uitgaande dat de
staat waar de vennootschap feitelijk is gevestigd deze ook als inwoner beschouwt, is
sprake van een dual resident company. Mogelijkerwijs zal ook staat B de aanmerke-
lijkbelanghouder als buitenlands belastingplichtige voor aanmerkelijkbelangwinst
belasten, terwijl staat C de aanmerkelijkbelanghouder mogelijkerwijs als binnen-
lands belastingplichtige in de heffing betrekt voor aanmerkelijkbelangwinst.

Indien zowel staat B als staat C een niet-verdragsstaat is, zal de toepassing van de
Nederlandse aanmerkelijkbelangregeling geen problemen ondervinden. Bij emigra-
tie van de aanmerkelijkbelanghouder naar staat C wordt de emigratieheffing van ar-
tikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB 2001 toegepast en derhalve een conserverende aan-
slag opgelegd. Vervolgens ontstaat buitenlandse belastingplicht ter zake van inko-
men uit aanmerkelijk belang, waarbij een step-up wordt verleend naar de waarde in
het economische verkeer op het emigratietijdstip (artikel 7.6, lid 1, Wet IB 2001). In-
dien vervolgens de feitelijke leiding van de vennootschap wordt verplaatst naar staat
B, dient te worden afgerekend ingevolge artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001. Ervan uitgaan-
de dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 van toepassing is,
blijft de aanmerkelijkbelanghouder nog gedurende een periode van tien jaar buiten-
lands belastingplichtig, waarbij ook nu weer een step-up geldt (artikel 7.6, lid 2, Wet
IB 2001). Kwijtschelding van eventuele in het buitenland geheven belasting over ver-
vreemdingsvoordelen is met ingang van 1 januari 2005 in deze situatie niet meer
mogelijk aangezien hiervoor vereist is dat het heffingsrecht ingevolge de BRK of een
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belastingverdrag aan een ander land toekomt (artikel 26, lid 5, letter b, Inv.wet
1990). Internationale dubbele belasting over reguliere voordelen wordt slechts voor-
komen ingeval de vennootschap is gevestigd in een ontwikkelingsland (artikel 19
Bvdb 2001).

Indien staat B en staat C beide verdragsstaten zijn, is het antwoord op de vraag of
Nederland de buitenlandse belastingplicht voor inkomen uit aanmerkelijk belang
kan effectueren, afhankelijk van twee belastingverdragen. Het is uiteraard ook mo-
gelijk dat slechts één van beide een verdragsstaat is. In dit hoofdstuk zullen deze ver-
schillende verdragssituaties worden besproken. Paragraaf 4.1 handelt over de ver-
vreemdingsvoordelen, waarbij eerst de situatie aan bod komt waarin zowel staat B
als staat C een verdragsstaat is (paragraaf 4.1.1), gevolgd door de situatie waarin al-
leen staat B dan wel staat C een verdragsstaat is (paragraaf 4.1.2 en 4.1.3). Paragraaf
4.2 betreft de reguliere voordelen en volgt dezelfde indeling. Ingegaan zal worden op
de werking van de aanmerkelijkbelangvoorbehouden, woonplaatsbepalingen en di-
videndartikelen in de Nederlandse belastingverdragen. Het hoofdstuk wordt afge-
sloten met een samenvatting en conclusie (paragraaf 4.3).

4.1 Vervreemdingsvoordelen 

4.1.1 Zowel staat B als staat C is een verdragsstaat 

Het uitgangspunt is dat de aanmerkelijkbelanghouder in staat C woont en de ven-
nootschap zich feitelijk in staat B, maar fictief in Nederland bevindt (voor buiten-
landse belastingplicht van de aanmerkelijkbelanghouder is bij gebreke van een feite-
lijke vestigingsplaats in Nederland immers vereist dat de vennootschap onder de
vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 valt).

Voor de beantwoording van de vraag of Nederland vervreemdingsvoordelen in
deze situatie kan belasten, is het vermogenswinstartikel in het verdrag met staat B
zonder betekenis. Dat artikel kan niet aan de orde komen, aangezien de aanmerke-
lijkbelanghouder geen inwoner is van Nederland of staat B. Het verdrag met staat B
behoeft echter niet buitenspel te staan. Afhankelijk van de inhoud van de aanmerke-
lijkbelang- en de woonplaatsbepaling in het verdrag Nederland-staat C kan namelijk
– in verband met de vestigingsplaats van de vennootschap – het woonplaatsartikel in
het verdrag Nederland-staat B (en eventueel ook het restartikel; zie nader paragraaf
4.1.1.3.4, onder ‘Saldowerking restartikel en ondernemingswinstartikel’) beslissend
zijn voor het antwoord op de vraag of Nederland beperkt wordt in de toepassing van
de buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijk belang.

4.1.1.1 Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het verdrag Nederland-staat C 

De aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen vallen onder het vermogenswinst-
artikel in het verdrag Nederland-staat C. Of dit Nederland toestaat vervreemdings-
voordelen in de onderhavige situatie te belasten, hangt in de eerste plaats af van de
formulering van het daarin opgenomen aanmerkelijkbelangvoorbehoud (zie hier-
over meer uitgebreid paragraaf 3.2.1.2-3.2.1.4).
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Belastingverdragen zonder aanmerkelijkbelangvoorbehoud 
Vooreerst wijs ik op een vijftal belastingverdragen zonder aanmerkelijkbelangvoor-
behoud. Op het (als laatste genoemde) verdrag met Brazilië 1990 na, kennen deze
verdragen Nederland in de hier bedoelde trilaterale verdragssituatie geen heffings-
recht toe:
1. Het verdrag Nederland-Duitsland 1959. Het bijzondere vermogenswinstartikel

(artikel 8) is niet van toepassing; ook als de vennootschap voor de toepassing van
het verdrag haar woonplaats in Nederland zou hebben (zie artikel 3, lid 5; bespro-
ken in paragraaf 4.1.1.2), geldt dat uitsluitend1 de woonstaat van de aanmerkelijk-
belanghouder heffingsbevoegd is. Indien de vennootschap geen inwoner van Ne-
derland is, wijst het restartikel (artikel 16) het heffingsrecht exclusief toe aan
Duitsland.

2. Het verdrag met de Sovjet Unie 1986 wijst de heffingsbevoegdheid bij uitsluiting
toe aan de woonstaat van de vervreemder (artikel 11, lid 4).

3. Het verdrag met China 1987 verleent Nederland een heffingsrecht in geval van
‘zaken’ die zich in Nederland ‘bevinden’. Indien hieronder ook aandelen in een in
Nederland gevestigde vennootschap zouden kunnen worden begrepen, zal mijns
inziens een feitelijke vestigingsplaats in Nederland nodig zijn. Indien dat niet het
geval is, kan Nederland nog heffingsbevoegdheid toekomen ingevolge de saldo-
bepaling in artikel 22, lid 3; daarvoor is evenwel vereist dat de inkomsten uit Ne-
derland ‘afkomstig’ zijn, zodat de conclusie mijns inziens hetzelfde blijft.2

4. Het verdrag met Malawi 1969 bevat geen vermogenswinstartikel, maar bepaalt in
artikel XV dat de woonstaat een credit geeft voor belasting die in Nederland is
verschuldigd ‘in respect of income from sources within the Netherlands’. Ook
voor toepassing van deze bepaling is mijns inziens in ieder geval een feitelijke
vestigingsplaats in Nederland nodig.

5. Het verdrag met Brazilië 1990 bepaalt in artikel 13, lid 3, dat vermogenswinsten
in beide staten mogen worden belast.

Belastingverdragen met aanmerkelijkbelangvoorbehoud
De belastingverdragen met aanmerkelijkbelangvoorbehoud vallen in de volgende
categorieën uiteen:
1. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist niet dat de vennootschap inwoner is

van Nederland: zie de verdragen met Canada 1986, de Filippijnen 1989 en het Ver-
enigd Koninkrijk 1980. Nederland kan de vervreemdingsvoordelen in de onderha-
vige trilaterale situatie belasten.

2. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist (overeenkomstig het NSV) dat de
vennootschap volgens de Nederlandse wetgeving inwoner is van Nederland: zie de
verdragen met Armenië 2001, Australië 1976, Bangladesh 1993, Belarus 1996, Bul-
garije 1990, Denemarken 1996, Egypte 1999, Estland 1997, Finland 1995, Honga-
rije 1986, IJsland 1997, India 1988, Kazachstan 1996, Kroatië 2000, Letland 1994,
Litouwen 1999, Macedonië 1998, Moldavië 2000, Oekraïne 1995, Oezbekistan
2001, Roemenië 1998, Rusland 1996, Slowakije 1974, Taiwan 2001, Tsjechië 1974,

1. Zie artikel 20, lid 1, van het verdrag.
2. Zie nader over het verdrag met China 1987: paragraaf 3.2.1.2, onder ‘Vereist belang’.
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Tunesië 1995, Turkije 1986, Venezuela 1991, Verenigde Staten 19923, Vietnam
1995 en Zweden 1991. Op grond van de vestigingsplaatsfictie is de vennootschap
inderdaad in Nederland gevestigd4 en kan Nederland gedurende een periode van
vijf dan wel tien jaar na emigratie van de aandeelhouder vervreemdingsvoor-
delen in de heffing betrekken.

3. Het betreft een aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’. Een dergelijke aan-
merkelijkbelangbepaling vereist eveneens dat de vennootschap volgens de Ne-
derlandse wetgeving inwoner is van Nederland, maar ziet uitsluitend op de af-
wikkeling van de emigratieheffing. Heffing over voordelen toerekenbaar aan de
periode van buitenlandse belastingplicht is derhalve niet toegestaan. Een uitzon-
dering geldt (behalve onder het verdrag met België 2001) voor pre-1997-emi-
granten.5 Het betreft de volgende verdragen: Albanië 2004, België 20016, Indone-
sië 2002, Jordanië 2006 (nog niet in werking), Koeweit 2001, Mongolië 2002, Oe-
ganda 2004, Portugal 1999, Slovenië 2004 en Zuid-Afrika 2005 (nog niet in wer-
king). Behalve in de genoemde uitzonderingssituatie heeft de vestigingsplaats-
fictie onder deze groep verdragen in haar eigenlijke functie geen effect. Hetzelfde
geldt voor de verdragen met Georgië 2002 en Polen 2002; deze bevatten een aan-
merkelijkbelangvoorbehoud met een toevoeging inzake de conserverende aan-
slag overeenkomstig het verdrag met Portugal 1999.

4. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist dat de vennootschap ‘inwoner van
Nederland’ is; het gaat daarbij om inwonerschap in de zin van het verdrag. Het be-
treft naast de BRK de verdragen met Argentinië 1996, Frankrijk 1973, Griekenland
1981, Ierland 1969, Israël 1973, Italië 1990, Japan 1970, Joegoslavië 1982, Korea
1978, Luxemburg 1968, Maleisië 1988, Malta 1977, Marokko 1977, Mexico 1993,
Nieuw-Zeeland 1980, Nigeria 1991, Noorwegen 1990, Oostenrijk 1970, Pakistan
1982, Singapore 1971, Spanje 1971, Sri Lanka 1982, Suriname 1975, Thailand 1975,
Zambia 1977, Zimbabwe 1989, Zuid-Afrika 1971 en Zwitserland 1951. Of de vesti-
gingsplaatsfictie onder deze verdragen in een triangular case (indirect) effect
heeft, is afhankelijk van de in het verdrag opgenomen woonplaatsbepaling.

De woonplaatsbepaling in het verdrag Nederland-staat C komt in de volgende para-
graaf aan de orde, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het desbetreffende verdrag een
aanmerkelijkbelangvoorbehoud bevat dat – overeenkomstig de verdragen bespro-
ken onder punt 4 hiervóór – aanknoopt bij de verdragswoonplaats.

3. Vanwege deze formulering van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud komt artikel 4 van het ver-
drag niet aan de orde. Artikel I van het Memorandum of Understanding van 8 maart 2004 is der-
halve niet van belang met betrekking tot aanmerkelijkbelangwinst in triangular cases (zie over 
dat artikel nader paragraaf 4.2.1.2.1, onder ‘BNB 1992/379’).

4. Zie nader paragraaf 3.2.1.2, onder ‘Vestigingsplaats vennootschap’.
5. Zie over een en ander nader paragraaf 3.2.1.3.
6. De verdragen met Albanië 2004 en België 2001 bevatten een speciale protocolbepaling waarin de 

vestigingsplaatsfictie is opgenomen.
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4.1.1.2 De woonplaatsbepaling in het verdrag Nederland-staat C

Bijzondere woonplaatsbepalingen
Ik bespreek een drietal van het OESO-modelverdrag afwijkende woonplaatsbepalin-
gen:
1. Artikel 2, lid 4, verdrag Nederland-Zwitserland 19517: de woonplaats van een

rechtspersoon wordt bepaald ‘volgens de belastingwetgeving van elk van de bei-
de Staten’; bij een dubbele woonplaats is de statutaire zetel beslissend. Nu voor de
bepaling van de woonplaats in algemene zin wordt verwezen naar ‘de belasting-
wetgeving’, is niet uitgesloten dat naast de woonplaatsbepaling in de belasting
die van de vennootschap zelf wordt geheven – de vennootschapsbelasting – ook
de in andere heffingswetten voorkomende vestigingsplaatsficties – zoals artikel
7.5, lid 6, Wet IB 2001 – van belang kunnen zijn.8 Het gevolg van een eventuele
doorwerking van in andere belastingwetten opgenomen woonplaatsbepalingen
is dat de woonplaats van de vennootschap voor de toepassing van artikel 2, lid 4,
van het verdrag niet eenduidig is vast te stellen. Denkbaar is dat de woonplaats
voor de toepassing van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud (slotprotocol ad arti-
kelen 2 en 9) overeenkomstig de regels van de inkomstenbelasting moet worden
bepaald. De vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 zou dan onder
dit woonplaatsartikel rechtstreeks effect sorteren. Nu de vennootschap feitelijk in
staat B is gevestigd, zal Zwitserland deze bovendien niet als inwoner beschou-
wen9, zodat toepassing van de tiebreaker niet aan de orde komt. Een en ander
brengt mee dat Nederland, mits uiteraard tevens aan de overige eisen van het
aanmerkelijkbelangvoorbehoud is voldaan, in de onderhavige situatie aanmerke-
lijkbelangwinst zou kunnen belasten. Indien echter alleen de vestigingsplaats-
fictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 tot Nederlands inwonerschap van de feite-
lijk in staat B gevestigde vennootschap kan leiden, komt Nederland slechts een
heffingsrecht toe indien de vennootschap naar Nederlands recht is opgericht. Op-
merking verdient nog dat de in artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag gestelde eis
van onderworpenheid als zodanig niet in deze bepaling wordt gesteld; het ver-
drag dateert ook van 1951, derhalve ruim vóór de totstandkoming van het eerste
OESO-modelverdrag in 1963.10

2. Artikel 3, lid 5, verdrag Nederland-Duitsland 1959: een rechtspersoon heeft zijn
woonplaats in die staat ‘waar de plaats van zijn leiding zich bevindt’; heeft hij in
geen van de staten zijn plaats van leiding, dan is de plaats van de statutaire zetel

7. Ook het verdrag Nederland-Maleisië 1988 vereist in artikel 4, lid 1, dat de persoon ‘inwoner van 
Nederland is voor de toepassing van de Nederlandse belasting’ (met als tiebreaker in lid 3 de wer-
kelijke leiding).

8. Anders: Kostense 2002, blz. 171.
9. De vestigingsplaats wordt volgens het Zwitserse belastingrecht in eerste instantie bepaald naar 

de statutaire zetel, maar de plaats van de feitelijke leiding is beslissend; zie NRIB, onderdeel II.B. 
(Afzonderlijke verdragen), Commentaar bij het verdrag met Zwitserland, aantekening 10 bij arti-
kel 2.

10. Zie ook De Lignie (NRIB), paragraaf 6.3, blz. 136, onder punt 18. Mijns inziens is het hierna bespro-
ken arrest BNB 2001/295 reeds daarom niet van betekenis voor de toepassing van het verdrag met 
Zwitserland; zie in die zin ook de redactie van Vakstudienieuws in V-N 2001/44.29.
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beslissend. In de onderhavige situatie is de vennootschap derhalve in Nederland
gevestigd indien zij naar Nederlands recht is opgericht. Het verdrag met Duitsland
verleent Nederland echter ook in dat geval geen heffingsrecht over aanmerkelijk-
belangwinst (zie paragraaf 4.1.1.1).

3. Artikel 2, lid 1, aanhef en letter f, onder 1, verdrag Nederland-Ierland 1969: onder
‘inwoner van Nederland’ wordt verstaan: ‘ieder lichaam, welks bedrijf wordt ge-
leid en bestuurd in Nederland’. In de hier bedoelde situatie waarin de vennoot-
schap haar feitelijke vestigingsplaats in een derde staat heeft, is de vennootschap
geen inwoner van Nederland (noch van Ierland). Het aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd (artikel 12, lid 5) mist dan toepassing, zodat het heffingsrecht over aanmer-
kelijkbelangwinst uitsluitend aan Ierland toekomt. Deze conclusie is slechts an-
ders indien – bij gebreke van de feitelijke leiding in Nederland11 – het bepaalde in
artikel 2, lid 1, aanhef en letter f, onder 2 (‘iedere andere persoon, die voor de toe-
passing van de Nederlandse belasting in Nederland woont en die voor de toepas-
sing van de Ierse belasting niet in Ierland woont’) zou gelden. Ik ben het eens met
De Lignie12 dat deze bepaling voor lichamen niet aan de orde komt, zodat onder
de woonplaatsbepaling geen betekenis toekomt aan de vestigingsplaatsfictie(s).
De Hoge Raad lijkt deze opvatting te delen. In r.o. 3.3.2 van het arrest van 2 sep-
tember 1992, BNB 1992/379, overweegt hij immers uitdrukkelijk dat het verdrag
‘anders dan artikel 1, lid 3, van de Wet [Wet Div.bel. 1965; FP], Nederland niet
(mede) als plaats van vestiging aanwijst, indien de oprichting van het lichaam
heeft plaatsgevonden naar Nederlands recht’. De Hoge Raad verwijst hierbij ech-
ter wel naar de definitie van ‘artikel 2, lid 1, letter f, aanhef en onder 2’, zodat hier-
aan nog zou kunnen worden getwijfeld. Indien sub 2 inderdaad zou gelden, zou
de vennootschap in een triangular case inwoner van Nederland kunnen zijn; mo-
gelijkerwijs niet alleen ex artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 bij oprichting naar Neder-
lands recht, maar ook ingevolge de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet
IB 2001 (zie hetgeen onder 1 is opgemerkt inzake het verdrag met Zwitserland
1951). Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud van artikel 12, lid 5, van het verdrag
zou Nederland in dat geval een heffingsrecht kunnen verschaffen. In het vervolg
ga ik evenwel uit van de door mij voorgestane interpretatie.

Woonplaatsbepaling conform artikel 4 OESO-modelverdrag
De meeste belastingverdragen bevatten een woonplaatsbepaling overeenkomstig
artikel 4 OESO-modelverdrag (wel ontbreekt in een aanzienlijk aantal verdragen de
tweede volzin van het eerste lid; zie nader paragraaf 4.1.1.3.4, onder ‘Verdragen zon-
der tweede volzin’). In de volgende paragraaf zal worden onderzocht hoe die woon-
plaatsbepaling dient te worden geïnterpreteerd. Ingeval het verdrag met staat C een
OESO-modelverdragconforme woonplaatsbepaling bevat, is die interpretatie bepa-
lend voor de beantwoording van de vraag of de vennootschap bij feitelijke vestiging
in staat B en fictieve vestiging in Nederland als verdragsinwoner van Nederland kan
worden beschouwd. 

11. Hetzelfde geldt bij gebreke van een ‘bedrijf’; deze term wijst op een materieel ondernemingsbegrip, 
zodat het de vraag is of een vennootschap met bijvoorbeeld louter beleggingen daaronder valt.

12. Zie De Lignie (NRIB), paragraaf 6.3, blz. 135, onder punt 8.
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4.1.1.3 Artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag

Ingevolge artikel 4, lid 1, eerste volzin, van het OESO-modelverdrag wordt, voor zo-
ver hier van belang, als inwoner van een van de staten aangemerkt: 

‘any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by rea-
son of his domicile, residence, place of management or any other criterion
of a similar nature (…). This term, however, does not include any person
who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in
that State or capital situated therein.’ 

Het overeenkomstige artikel van het NSV bepaalt ten aanzien van de woonplaats
hetzelfde13; het begrip ‘liable to tax’ is vertaald als ‘aan belasting onderworpen’. Van
Dale Engels-Nederlands vertaalt ‘liable to tax’ met ‘belastingplichtig’, en ‘subject to’
met ‘onderworpen aan’, maar ook voor ‘liable to’ wordt de betekenis ‘onderworpen
aan’ gegeven. Burgers14 merkt op:

‘De Engelse taal maakt onderscheid tussen ‘liable to tax’ en ‘subject to tax’.
Beide termen worden vertaald met ‘onderworpen’. De conclusie van de
paneldiscussie die tijdens Subject I (Double Non-taxation) van het IFA-con-
gres 2004 over de inhoud van deze termen en de termen ‘tax effectively
due’ en ‘paid tax’ plaatsvond was dat ‘liable to tax’ het meest ruime begrip
is. Daarvan is al sprake als een persoon in beginsel zou kunnen worden on-
derworpen aan belastingheffing in een staat, ook al is er door subjectieve
en objectieve vrijstellingen geen sprake van feitelijke heffing. ‘Subject to
tax’ is minder ruim dan ‘liable to tax’, ‘tax effectively due’ minder ruim dan
‘subject to tax’ en ‘paid tax’ is het minst ruime van de vier begrippen. Er
moet dan sprake zijn van daadwerkelijke betaling van belasting.’

In het navolgende zal nader worden onderzocht hoe artikel 4, lid 1, OESO-modelver-
drag dient te worden uitgelegd en onder welke omstandigheden de vennootschap in
de onderhavige trilaterale verdragssituatie als inwoner van Nederland kan worden
beschouwd.

4.1.1.3.1 Vestigingsplaatsfictie inkomstenbelasting geen rechtstreeks effect
Om inwoner te zijn van Nederland dient de vennootschap in ieder geval ingevolge de
Nederlandse wetgeving hier te lande aan belasting te zijn onderworpen. De vesti-
gingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 doet wel buitenlandse belasting-
plicht voor de aandeelhouder ter zake van inkomen uit aanmerkelijk belang ont-
staan, maar roept geen belastingplicht in het leven voor de vennootschap zelf. Zij kan
in verdragssituaties met een OESO-modelverdragconform woonplaatsartikel derhal-
ve niet rechtstreeks effect hebben. Van belang is het bepaalde in de vennootschaps-
belasting. Onbeperkte belastingplicht voor de vennootschapsbelasting geldt – behal-
ve voor feitelijk in Nederland gevestigde lichamen – uitsluitend voor lichamen die

13. Afgezien van de volgende hierboven niet geciteerde toevoeging uit 1995 in het OESO-modelver-
drag: ‘and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof.’

14. Burgers 2005, blz. 48, voetnoot 10.
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naar Nederlands recht zijn opgericht; zie artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969. De vesti-
gingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 kan dus alleen effect sorteren in-
dien tevens de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 van toepas-
sing is.15 Dit brengt het volgende mee:
– naar buitenlands recht opgerichte lichamen met feitelijke vestigingsplaats buiten

Nederland kunnen geen inwoner in verdragszin van Nederland zijn, ook al vallen
zij onder de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001. Het aanmer-
kelijkbelangvoorbehoud in het verdrag Nederland-staat C (dat vereist dat de ven-
nootschap verdragsinwoner van Nederland is) mist toepassing, en het heffings-
recht ter zake van de aanmerkelijkbelangwinst komt ingevolge de hoofdregel
voor vermogenswinsten (artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag) exclusief toe aan
staat C;

– naar Nederlands recht opgerichte lichamen zijn binnenlands belastingplichtig
voor de vennootschapsbelasting. Indien de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid
4, Wet Vpb 1969 inderdaad zou leiden tot verdragsinwonerschap van de vennoot-
schap in Nederland, zou Nederland aanmerkelijkbelangwinst nog gedurende de
in het aanmerkelijkbelangvoorbehoud opgenomen termijn kunnen belasten. An-
ders dan in de bilaterale situaties van hoofdstuk 3 kan toewijzing van de verdrags-
woonplaats aan de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder (staat C) hier
niet aan de orde komen, daar de vennootschap niet feitelijk in deze staat is geves-
tigd.

4.1.1.3.2 Toepasbaarheid artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 bij aanmerkelijkbelangwinst
Het is de vraag of een voor de vennootschapsbelasting geldende vestigingsplaatsfic-
tie kan worden gebruikt in een geval waarin het de toewijzing betreft van een aan de
inkomstenbelasting onderworpen voordeel. Van Raad16 beantwoordt deze vraag
ontkennend en neemt aan dat het gaat om onbeperkte belastingplicht voor de belas-
ting waarover het in het concrete geval gaat. Mijns inziens luidt het antwoord echter
bevestigend.17 Weliswaar geldt voor de inkomstenbelasting een andere vestigings-
plaatsfictie dan voor de vennootschapsbelasting, maar de fictie voor de inkomsten-
belasting kan als zodanig nooit betekenis hebben voor de vraag of een vennootschap
in Nederland is gevestigd in de zin van artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag. Het gaat
hier niet om belastingheffing van de vennootschap, maar van de aanmerkelijk-
belanghouder. Een verdragsbepaling die inkomstenbelastingvoordelen toewijst af-
hankelijk van de vestigingsplaats van de vennootschap, zou Nederland dan ook nim-
mer een heffingsrecht toekennen indien niet de vestigingsplaatsbepaling uit een

15. De effectiviteit van de vestigingsplaatsfictie in de inkomstenbelasting lijkt sinds de invoering met 
ingang van 1997 van het vestigingsduurcriterium (in plaats van het voorheen geldende oprich-
tingscriterium) in triangular cases derhalve verminderd. De vestigingsplaatsfictie ziet immers 
niet meer op elke naar Nederlands recht opgerichte vennootschap, terwijl Nederland in geval van 
een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap geen heffingsrecht toekomt onder een ver-
drag met: i) een aanmerkelijkbelangvoorbehoud dat inwonerschap in verdragszin vereist; en ii) 
een woonplaatsartikel conform artikel 4 OESO-modelverdrag.

16. Van Raad (Cursus IBR), 3.2.4.B, onder b.
17. Zie ook Kostense 2002, blz. 110-112.
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andere heffingswet zou mogen worden toegepast.18 Dat kan niet zijn bedoeld.
Bovendien maakt het woonplaatsartikel in de belastingverdragen niet een dergelijk
onderscheid.19 Het woonplaatsartikel van het OESO-modelverdrag verwijst voor de
bepaling van de woonplaats wel naar het nationale recht van de verdragsluitende
staten, maar is in zoverre autonoom dat een eenmaal vastgestelde verdragswoon-
plaats gelding heeft voor het hele verdrag, voor zover daarvan in de afzonderlijke
toewijzingsbepalingen niet wordt afgeweken.20 Dientengevolge geldt de vestigings-
plaatsfictie voor de vennootschapsbelasting ook voor de verdragstoepassing op aan-
merkelijkbelangvoordelen.

Uit onder meer HR 28 februari 2001, BNB 2001/295 (besproken in paragraaf 4.1.1.3.5
hierna), volgt dat ook de Hoge Raad deze opvatting is toegedaan. Het arrest betreft
de heffing van dividendbelasting van naar België geëmigreerde aanmerkelijkbelang-
houders van een op de Nederlandse Antillen gevestigde vennootschap. Onderzocht
wordt of de op grond van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 bestaande belastingplicht
voor het wereldinkomen al dan niet een onbeperkte is in de zin van het verdrag met
België 1970. Indien de Hoge Raad van oordeel zou zijn dat de vestigingsplaatsfictie
voor de vennootschapsbelasting niet relevant is voor de toepassing van het dividen-
dartikel (de vestigingsplaatsfictie van artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965 leidt niet tot
onderworpenheid van de vennootschap, maar tot belastingplicht van de aandeel-
houder), had hij reeds op basis van deze constatering kunnen beslissen dat de be-
trokken vennootschap geen verdragsinwoner van Nederland was.

Ervan uitgaande dat de vestigingsplaats ex artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 in de onder-
havige trilaterale verdragssituatie leidt tot een Nederlandse verdragswoonplaats van
de vennootschap, worden aanmerkelijkbelangvoordelen ter zake van alle naar
Nederlands recht opgerichte vennootschappen – mits wordt voldaan aan de overige
eisen van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud – aan Nederland toegewezen. Voor zo-
ver de vennootschap niet tevens voldoet aan het vestigingsduurcriterium van artikel
7.5, lid 6, Wet IB 2001, maakt Nederland van dit heffingsrecht geen gebruik en kan
staat C (uitgaande van de verrekeningsmethode van artikel 24, lid 3, NSV) de voorde-
len belasten zonder voorkoming van dubbele belasting te verlenen.

4.1.1.3.3 ‘Any other criterion of a similar nature’
Vervolgens rijst de vraag of het oprichtingscriterium van artikel 2, lid 4, Wet Vpb
1969 kan worden gekwalificeerd als ‘any other criterion of a similar nature’ in de zin
van artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag. Ook deze vraag moet naar mijn mening be-
vestigend worden beantwoord. Blijkens het OESO-commentaar is het namelijk de

18. Zie ook artikel 15, lid 2, letter b, en 16 OESO-modelverdrag. Zie voorts artikel 10 OESO-modelver-
drag; dividend zou in een andere opvatting niet kunnen worden betrokken in de heffing van di-
videndbelasting of inkomstenbelasting. 

19. In deze zin ook: De Lignie (NRIB), paragraaf 4.2.2, blz. 94-95.
20. Zoals in een aanmerkelijkbelangvoorbehoud dat, overeenkomstig artikel 13, lid 5, NSV, vereist dat 

de vennootschap ‘volgens de wetgeving van die Staat inwoner is van die Staat’; dan wordt immers 
rechtstreeks verwezen naar inwonerschap op grond van de nationale wetgeving (zie paragraaf 
3.2.1.2, onder ‘Vestigingsplaats vennootschap’).
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bedoeling bij de bepaling van de woonplaats aan te sluiten bij de criteria waaraan het
nationale recht van de staten een onbeperkte belastingplicht verbindt. Zie paragraaf
4 van het commentaar op artikel 4:

‘4. Conventions for the avoidance of double taxation do not normally con-
cern themselves with the domestic laws of the Contracting States laying
down the conditions under which a person is to be treated fiscally as ‘resi-
dent’ and, consequently, is fully liable to tax in that State. They do not lay
down standards which the provisions of the domestic laws on ‘residence’
have to fulfil in order that claims for full tax liability can be accepted
between the Contracting States. In this respect the States take their stand
entirely on the domestic laws.’

Verwezen wordt dus naar de in het nationale recht gehanteerde criteria, zonder dat
nadere eisen aan deze criteria worden gesteld. Het door sommige schrijvers21 geuite
bezwaar dat het recht van oprichting van een lichaam niet kan worden aangemerkt
als een omstandigheid soortgelijk aan ‘domicile, residence, place of management’,
omdat die criteria, anders dan het oprichtingsrecht, een materieel aanknopingspunt
met een staat betreffen, deel ik daarom niet. In dit kader kan ook nog worden gewe-
zen op paragraaf 21 en 22 van het OESO-commentaar op de tiebreakbepaling van ar-
tikel 4, lid 3:

‘21. (…) It may be rare in practice for a company, etc. to be subject to tax as
a resident in more than one State, but it is, of course, possible if, for instan-
ce, one State attaches importance to the registration and the other State to
the place of effective management. So, in the case of companies, etc., also,
special rules as to the preference must be established.
22. It would not be an adequate solution to attach importance to a purely
formal criterion like registration. Therefore paragraph 3 attaches impor-
tance to the place where the company, etc. is actually managed.’

Een formeel criterium kan dus wel degelijk tot een verdragswoonplaats in de zin van
artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag leiden, maar legt het vervolgens op grond van het
derde lid af tegen een materieel bepaalde woonplaats in een andere verdrags-
staat.22 23 De conclusie dat het oprichtingscriterium van artikel 2, lid 4, Wet Vpb
1969 tot een verdragswoonplaats in Nederland op de voet van artikel 4, lid 1, OESO-
modelverdrag kan leiden, is uiteraard met name van belang in de onderhavige trian-
gular cases, waarin toepassing van de tiebreakbepaling niet aan de orde komt.

Dat ook de Hoge Raad (impliciet) ervan uitgaat dat de vestigingsplaatsfictie van arti-
kel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 dient te worden aangemerkt als ‘any other criterion of a

21. Zie bijvoorbeeld Van Raad & De Hosson 1980, blz. 767; en Vogel 1997, blz. 233, paragraaf 30.
22. Zie in deze zin Faber 1985, blz. 495; Brood 1989, blz. 250-256; Van Soest 2004, blz. 699. Zie voorts: 

Van Raad (Cursus IBR), 3.2.4.B, onder b; en De Lignie (NRIB), paragraaf 4.2.3, blz. 96-97.
23. Een aantal belastingverdragen noemt in artikel 4, lid 1, de ‘plaats van oprichting’ expliciet als aan-

knopingspunt; zie bijvoorbeeld Argentinië 1996, Armenië 2001, Belarus 1996, Estland 1997, Fin-
land 1995, Kazachstan 1996, Letland 1994, Litouwen 1999, Nigeria 1991, Verenigde Staten 1992.
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similar nature’24, kan eveneens worden afgeleid uit het eerdergenoemde arrest BNB
2001/295.25 Ook hier geldt dat indien de fictie volgens de Hoge Raad niet zou kun-
nen worden gekwalificeerd als criterium in de zin van artikel 4, § 1, van het verdrag
Nederland-België 1970 (dat voor wat betreft het hier relevante eerste deel van de
volzin OESO-modelverdragconform is) en derhalve nimmer tot inwonerschap kan
leiden, hij reeds met deze constatering had kunnen volstaan voor zijn oordeel dat de
betrokken vennootschap geen verdragsinwoner van Nederland was.

4.1.1.3.4 ‘Full tax liability’
Voordat kan worden geconcludeerd dat naar Nederlands recht opgerichte vennoot-
schappen in verdragszin steeds als inwoner van Nederland kunnen worden be-
schouwd, moet ten slotte nog de vraag worden beantwoord of de uit artikel 2, lid 4,
Wet Vpb 1969 voortvloeiende belastingplicht voor de vennootschapsbelasting wel
een onderworpenheid is als bedoeld in artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag. 

Blijkens paragraaf 8 (alsmede paragraaf 3) van het OESO-commentaar op artikel 4,
lid 1, is voor verdragsinwonerschap vereist dat de desbetreffende staat aan de in dat
artikel genoemde criteria voor de betreffende persoon een ‘full liability to tax’ ver-
bindt. Opgemerkt wordt:

‘It also covers cases where a person is deemed, according to the taxation
laws of a State, to be a resident of that State and on account thereof is fully li-
able to tax therein (e.g. diplomats or other persons in government service).’

24. Uit het arrest HR 8 januari 1986, BNB 1986/127, is door o.a. Van Raad, (Cursus IBR), 3.2.4.B, onder 
b, afgeleid dat de Hoge Raad de fictieve woonplaats van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 rechtstreeks 
ziet als woonplaats in de zin van artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag en niet als ‘enige andere 
soortgelijke omstandigheid’. Mijns inziens kan deze gevolgtrekking niet worden gemaakt, aange-
zien de Hoge Raad de woonplaatsbepaling in de BRK toepaste zoals deze luidde tot 1986: ‘Deze 
Rijkswet verstaat onder inwoner van een van de landen: een persoon die ingevolge de desbetref-
fende belastingregelingen van een van de landen aldaar zijn woonplaats of plaats van vestiging 
heeft.’ 
Derhalve een bepaling die wezenlijk afwijkt van het OESO-modelverdrag – de onderworpen-
heidseis wordt niet gesteld! – en waaronder vestigingsplaatsficties (in casu een met artikel 2, lid 
4, Wet Vpb 1969 vergelijkbare fictie in de Landsverordening op de winstbelasting 1940 van de 
Nederlandse Antillen) inderdaad rechtstreeks tot inwonerschap kunnen leiden. Vooruitlopend op 
de bespreking van BNB 2001/295 merk ik vast op dat vanwege de onvergelijkbaarheid met artikel 
4, lid 1, OESO-modelverdrag ook de betekenis van de volgende overweging van de Hoge Raad niet 
verder gaat dan onder met deze BRK-bepaling vergelijkbare woonplaatsbepalingen: ‘De omstan-
digheid dat belanghebbende op grond van de plaats van vestiging van haar werkelijke leiding 
wellicht tevens als inwoner zou moeten worden beschouwd van een ander land waarmee Neder-
land een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten [op grond van het criteri-
um van BNB 2001/295 zou dit overigens wel een belastingverdrag moeten zijn waartoe de Neder-
landse Antillen zijn toegetreden; FP] staat aan die gevolgtrekking [dat de belanghebbende inwo-
ner is van de Nederlandse Antillen; FP] niet in de weg.’

25. Dit kon ook reeds worden afgeleid uit HR 29 juni 1988, BNB 1988/331, waarin werd geoordeeld 
dat een BV met werkelijke leiding in het Verenigd Koninkrijk op grond van de tiebreakbepaling 
van artikel 4, lid 3, verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk 1967 inwoner van het Verenigd Ko-
ninkrijk was; zie bijvoorbeeld Engelen in zijn noot bij BNB 2001/295 in FED 2001/315, blz. 1315.
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Het gaat dus kennelijk om een subjectieve onbeperkte belastingplicht.26 In de ven-
nootschapsbelasting geldt een dergelijke belastingplicht alleen voor binnenlands
belastingplichtigen, waartoe ingevolge de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4,
Wet Vpb 1969 ook feitelijk buiten Nederland gevestigde, maar naar Nederlands recht
opgerichte vennootschappen worden gerekend. Deze worden derhalve, in tegenstel-
ling tot buitenlands belastingplichtigen, in beginsel naar hun wereldwinst belast.

Reeds uit de aanhef van artikel 4, lid 1 – ‘For the purposes of this Convention’ –
volgt dat het woonplaatsartikel slechts gelding heeft voor de toepassing van het ver-
drag. De subjectieve binnenlandse belastingplicht van een dual resident company
voor de vennootschapsbelasting blijft dan ook in stand, niettegenstaande de werking
van het (OESO-modelverdragconforme) belastingverdrag met de staat waar de feite-
lijke leiding van de vennootschap zich bevindt. Slechts het door Nederland in de hef-
fing te betrekken object wordt door de toewijzingsbepalingen van het verdrag be-
perkt. Zie HR 17 februari 1993, BNB 1994/163, alsmede het eerdere voor de inkom-
stenbelasting gewezen ‘grensambtenaararrest’ HR 12 maart 1980, BNB 1980/170.27

De aldus door het belastingverdrag met staat B gereduceerde binnenlandse belas-
tingplicht wordt aangeduid als ‘beperkte binnenlandse belastingplicht’.28 Vennoot-
schappen waarvoor de vestigingsplaatsfictie geldt, kunnen dus op grond van de eer-
ste volzin van artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag in beginsel steeds als verdragsin-
woner van Nederland worden beschouwd. Zie echter hetgeen is opgemerkt onder
het kopje ‘Verdragen zonder tweede volzin’ hierna.

26. Zie bijvoorbeeld Engelen in zijn noot bij BNB 2001/295 in FED 2001/315, blz. 1316. Vergelijk ech-
ter paragraaf 8.2 en 8.3 van het OESO-commentaar op artikel 4; zie daarover Kostense 2002, 
blz. 201. Zie ook Vogel 1997, blz. 229, paragraaf 24a, die opmerkt: ‘All it requires is that the person 
concerned has that personal attachment to at least one of the contracting States – the ‘State of res-
idence’- which might result in him becoming subject to full tax liability’.

27. Na de conclusie van A-G Léger in de zaak C-152/03 (Ritter-Coulais) – een met BNB 1980/170 zeer 
vergelijkbare zaak van een Duits grensambtenarenechtpaar met een eigen woning in Frankrijk – 
zag het ernaar uit dat BNB 1980/170 en BNB 1993/163 achterhaald zouden kunnen zijn (en HR 
20 december 2000, BNB 2001/192, onjuist). A-G Léger stelde namelijk voor de Schumacker-doc-
trine (de werkstaat moet rekening houden met de persoonlijke en gezinssituatie van een niet-in-
woner die ten minste 90% van zijn inkomsten in de werkstaat verwerft, indien daarvoor in de 
woonstaat onvoldoende heffingsgrondslag aanwezig is) uit te breiden tot brongebonden inko-
mensbestanddelen (zie hierover Van der Vegt & Douma 2005). Met het arrest van het HvJ EG van 
21 februari 2006 lijkt dit gevaar echter (vooralsnog) geweken. Het HvJ EG ging namelijk niet in op 
de principiële vraag of Duitsland verplicht was om de hypotheekrente van de Ritters in aftrek toe 
te laten op hun in Duitsland belastbare salaris. Het oordeelde slechts dat indien een staat ten aan-
zien van een (fictief) onbeperkt belastingplichtige bij de vaststelling van het belastingtarief reke-
ning houdt met positieve inkomsten uit een in de andere lidstaat gelegen woning, hij dit ook moet 
doen met negatieve inkomsten uit die woning. Bij de Nederlandse beperkte binnenlandse belas-
tingplicht op grond van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 gaat het echter om een volledige eliminatie 
van de ondernemingswinst ex artikel 7 OESO-modelverdrag uit de heffingsgrondslag. Zie nader 
over deze kwestie (inclusief de eventuele consequenties van de arresten Marks & Spencer (zaak 
C-446/03) en Bosal (zaak C-168/01): de conclusie van A-G Wattel van 19 april 2006, nr. 39.258 bis, 
V-N 2006/36.10.

28. De term is geïntroduceerd door M. Romyn in zijn noot bij BNB 1980/170 in FED IB ’64: Art. 2:14.
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Artikel 4, lid 1, tweede volzin
De tweede volzin van artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag bepaalt:

‘This term however, does not include any person who is liable to tax in that
State in respect only of income from sources in that State or capital situated
therein.’

De staatssecretaris van Financiën interpreteert in het Besluit van 12 juni 1989, IFZ
89/320, V-N 1989/2501, onderdeel 8, deze tweede volzin aldus dat een naar Neder-
lands recht opgerichte vennootschap met feitelijke leiding in staat B, voor de toepas-
sing van het verdrag met een derde staat C niet in Nederland is gevestigd, indien zo-
wel het verdrag Nederland-staat B als het verdrag Nederland-staat C een OESO-mo-
delverdragconform woonplaatsartikel bevat. Zulks omdat de vennootschap door de
werking van de tiebreaker van artikel 4, lid 3, voor het verdrag met staat B inwoner
van die staat is en de vennootschap op grond van de toewijzingsbepalingen van dat
verdrag in Nederland nog slechts voor bepaalde door het verdrag aangewezen bin-
nenlandse bronnen kan worden belast. De tweede volzin van artikel 4, lid 1, brengt
volgens de staatssecretaris mee dat de nog slechts beperkt binnenlands belasting-
plichtige vennootschap voor de toepassing van de woonplaatsbepaling in het ver-
drag met staat C niet kan worden aangemerkt als inwoner van Nederland. In derge-
lijke gevallen wordt derhalve geen woonplaatsverklaring afgegeven.

Deze ruime uitleg van de tweede volzin van artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag is op
basis van de tekst daarvan zeker mogelijk. Uit het OESO-commentaar op deze volzin,
zoals dat luidde tot 1992, kan echter worden afgeleid dat de bepaling alleen voor di-
plomaten en dergelijke is bedoeld. In paragraaf 8 wordt namelijk opgemerkt:

‘In accordance with the provisions of the second sentence of paragraph 1,
however, a person is not to be considered a ‘resident of a Contracting State’
in the sense of the Convention if, although not domiciled in that State, he is
considered to be a resident according to the domestic laws but is subject
only to a taxation limited to the income from sources in that State or to
capital situated in that State. That situation exists in some States in relation
to individuals, e.g. in the case of foreign diplomatic and consular staff serving
in their territory.’

Voorts kan uit deze passage – zie ook de tweede volzin van paragraaf 8, paragraaf 3
en 4 van het OESO-commentaar, alsmede de tekst van de eerste volzin van artikel 4,
lid 1 – worden afgeleid dat de beperking van de onderworpenheid moet voortvloei-
en uit ‘the domestic laws’ van de desbetreffende staat.29 Van belang lijkt dus slechts
het in de nationale wet gehanteerde inwonerbegrip en de daaraan verbonden belas-
tingplicht; van de eventuele invloed van belastingverdragen op het inwonerschap
wordt niet gerept.

29. Zie in deze zin Vogel 1997, blz. 233-234, paragraaf 31-31a; De Lignie (NRIB), paragraaf 4.2.4, 
blz. 97); en Van Dun 1997, blz. 196. Zie ook Edwardes-Ker, onderdeel 42.05, die het standpunt van 
de staatssecretaris zwaar bekritiseert.
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De staatssecretaris beroept zich voor zijn standpunt op het OESO-rapport inzake
doorstroomvennootschappen uit 1987.30 Uit dit rapport, alsmede uit de daaruit af-
komstige aanvulling op paragraaf 8 van het OESO-commentaar (1992; hieronder ge-
citeerd), blijkt dat de toepasselijkheid van de tweede volzin op vennootschappen
niet uitgesloten is. Behoedzaamheid wordt echter aanbevolen ten aanzien van het op
grond van de tweede volzin mogelijk ontzeggen van het verdragsinwonerschap aan
bepaalde ‘conduit companies’ die in het land van feitelijke vestiging (evenals diplo-
maten) zijn vrijgesteld van belasting over buitenlands inkomen. Opgemerkt wordt:

‘According to its wording and spirit the provision would also exclude from
the definition of a resident of a Contracting State foreign-held companies
exempted from tax on their foreign income by privileges tailored to attract
conduit companies. This however, has inherent difficulties and limitations.
Thus it has to be interpreted restrictively because it might otherwise exclu-
de from the scope of the Convention all residents of countries adopting a
territorial principle in their taxation, a result which is clearly not intended.’

Deze passage ziet op de situatie waarin in de nationale wetgeving van een staat bij-
zondere faciliteiten worden verleend om ‘foreign-held conduit companies’ ertoe te
bewegen zich aldaar te vestigen31; derhalve een wezenlijk andere situatie dan die
van de dual resident company wier Nederlandse binnenlandse belastingplicht op
grond van een belastingverdrag wordt beperkt. De passage houdt op zichzelf niets in
met betrekking tot dual resident companies.32 Wel volgt daaruit dat het object van
de tweede volzin niet noodzakelijkerwijs beperkt is tot natuurlijke personen. Gelet
op de omstandigheid dat in de passage geen dual resident companies in de beschou-
wing worden betrokken en daarin bovendien wordt gepleit voor een restrictieve in-
terpretatie van de tweede volzin, is het opmerkelijk dat Nederland bij de toevoeging
ervan in 1992 aan het OESO-commentaar geen voorbehoud heeft gemaakt.33 Dit had
gezien het in 1989 bekend gemaakte standpunt van de staatssecretaris met betrek-
king tot de afgifte van woonplaatsverklaringen alleszins voor de hand gelegen, te-
meer vanwege de daarop losgebarsten discussie ter zake in de literatuur.34

In die literatuur is tegen het standpunt van de staatssecretaris voorts nog ingebracht
dat de op grond van de toewijzingsbepalingen in het belastingverdrag met staat B in

30. Report on Double Taxation Conventions and the use of Conduit Companies 1987.
31. Zie ook de aan die passage voorafgaande tekst op blz. 92-93 van het OESO-rapport: ‘This provision 

[artikel 4, lid 1, tweede volzin, FP] relates clearly to specific privileges granted by reason of the 
international relations of a person and giving such a person, in effect, the status of a non-resident 
rather than that of a resident. The commentaries of the 1977 OECD Model give as an example the 
case of certain diplomatic personnel.’

32. Zie ook Van Dun 1997, blz. 198-199; en Kostense 2002, blz. 123-124.
33. De Lignie (NRIB), paragraaf 7.2.2, blz. 158-159, leidt hieruit zelfs af dat de staatssecretaris zijn 

visie omtrent de woonplaatsverklaringen stilzwijgend heeft ingetrokken.
34. In deze literatuur wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende aspecten die hier een rol spelen. 

Zie onder meer: Van der Donk & Van Gent 1989; Van der Heeden 1989, blz. 243 (pro standpunt 
staatssecretaris); Romyn 1989; De Lignie 1990; Van Raad 1990 (allen contra standpunt staatsse-
cretaris).
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Nederland resterende beperkte binnenlandse belastingplicht niet is te beschouwen
als een belastingplicht die beperkt is tot ‘income from sources in that State or capital
situated therein’35 als bedoeld in de tweede volzin van artikel 4, lid 1, OESO-model-
verdrag. De volgende argumenten zijn aangevoerd:
– Romyn36 betoogt in de eerste plaats dat de dual resident company in Nederland

nog in de heffing kan worden betrokken voor valutaresultaten; dit argument gaat
echter niet meer op sinds het arrest van de Hoge Raad van 27 augustus 1997, BNB
1998/50;

– Romyn37 wijst voorts op door de dual resident uit Nederland ontvangen rente. Dit
argument laat weliswaar zien dat de status van beperkt binnenlands belasting-
plichtige niet samenvalt met die van een buitenlands belastingplichtige38 (die
voor rente in de regel niet wordt belast), maar het betreft een voordeel uit bin-
nenlandse bron; 

– De Lignie39 en Van Raad40 noemen nog de mogelijkheid van een dual resident
company met een vaste inrichting in Nederland waaraan buitenlandse vermo-
gensbestanddelen worden toegerekend. De dual resident company is voor de
door haar ontvangen dividenden, interest of royalty’s in Nederland aan belasting
onderworpen. Een vennootschap die in dezelfde omstandigheden verkeert, maar
die niet naar Nederlands recht is opgericht, wordt ter zake van die voordelen ech-
ter als buitenlands belastingplichtige eveneens in de heffing betrokken. Dit ligt
mijns inziens ook voor de hand aangezien hier (in de verhouding met de staten B
en C) sprake is van voordelen uit een Nederlandse bron, te weten de vaste inrich-
ting in Nederland, waaraan de opbrengst genererende bestanddelen moeten wor-
den toegerekend.41

De conclusie dringt zich op dat de in beginsel voor de vennootschap in Nederland
bestaande belastingplicht voor de wereldwinst zozeer wordt beperkt door de ge-
combineerde werking van de tiebreakbepaling (artikel 4, lid 3) en de toewijzings-
bepalingen van het verdrag Nederland-staat B, dat Nederland de vennootschap in
wezen nog slechts voor bepaalde door dat verdrag aan Nederland toegewezen bron-
nen in de heffing kan betrekken. Deze beperkte binnenlandse belastingplicht ver-
toont zoveel gelijkenis met de voor buitenlands belastingplichtigen bestaande belas-
tingplicht en zo weinig met de door de eerste volzin van artikel 4, lid 1, OESO-model-
verdrag bedoelde ‘full tax liability’, dat naar mijn mening – uitgaande van een niet-
restrictieve uitleg van de tweede volzin – ook deze situatie onder die tweede volzin

35. Hierbij is een geografische benadering aangewezen, zodat beslissend is of de bron waaruit een 
voordeel afkomstig is, in dan wel buiten Nederland is gelegen. Zie nader: Kostense 2002, blz. 128-
129.

36. Romyn 1989, blz. 1304.
37. Ibidem.
38. Buitenlands belastingplichtigen kunnen overigens reeds op grond van de eerste volzin van artikel 

4, lid 1, OESO-modelverdrag niet als inwoner van Nederland worden beschouwd; zie ook De Lig-
nie (NRIB), paragraaf 4.2.2, blz. 92, en paragraaf 4.2.4, blz. 97.

39. De Lignie 1990.
40. Van Raad 1990, blz. 28.
41. Zie in deze zin ook: Kostense 2002, blz. 129-130.



4.1.1 Hoofdstuk 4 / Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud en de vestigingsplaatsfictie in triangular cases

154

kan worden gebracht. Voor de toepassing van het OESO-modelverdragconforme
woonplaatsartikel van het verdrag met staat C houdt dit in dat de vennootschap in
Nederland alleen nog voor inkomsten uit binnenlandse bronnen wordt belast en
derhalve geen inwoner van Nederland is.

Verdragen zonder tweede volzin
Deze conclusie lijkt niet op te gaan indien in het verdrag Nederland-staat C de twee-
de volzin van artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag ontbreekt. Het betreft een substan-
tieel aantal verdragen: Brazilië 1990, Canada 1986, China 1987, Filippijnen 1989,
Frankrijk 1973, India 1988, Indonesië 2002, Israël 1973, Joegoslavië 1982, Luxemburg
1968, Marokko 1977, Nigeria 1991, Oostenrijk 1970, Singapore 1971, Slowakije 1974,
Spanje 1971, Suriname 1975, Thailand 1975, Tsjechië 1974, Turkije 1986, Vietnam
1995, Zambia 1977, Zimbabwe 1989 en Zuid-Afrika 1971. Onder deze belastingver-
dragen zou een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap waarvan de feitelij-
ke leiding zich in een derde staat bevindt, als verdragsinwoner kunnen gelden. Blij-
kens BNB 2001/295 is dit volgens de Hoge Raad echter niet het geval; zie hierover
nader paragraaf 4.1.1.3.5.

Overigens is niet geheel duidelijk of het Besluit van de staatssecretaris inzake de
woonplaatsverklaringen ook op verdragen zonder tweede volzin ziet. Enerzijds
wordt aangegeven dat het beleid in ieder geval geldt indien de woonplaatsbepaling
overeenkomstig artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag luidt, en voorts dat de uitzonde-
ring van de tweede volzin expliciet is opgenomen in 1977. Anderzijds wordt in de
conclusie in de laatste volzin van het Besluit aangegeven dat het beleid geldt voor zo-
ver het verdrag met de derde staat een bepaling overeenkomstig artikel 4, lid 1,
OESO-modelverdrag bevat, en dat in die gevallen een woonplaatsverklaring wordt
geweigerd.42 Aan het feit dat de staatssecretaris in de zaak die tot BNB 2001/295
leidde, cassatieberoep instelde, kan een aanwijzing worden ontleend dat zijn beleid
alleen belastingverdragen met tweede volzin betreft. Het ging in die zaak namelijk
om de toepassing van het verdrag met België 1970 – waarin de tweede volzin ont-
breekt – op een dividenduitkering door een feitelijk op de Nederlandse Antillen ge-
vestigde BV. Indien de BV volgens de staatssecretaris geen inwoner van Nederland
was onder dit verdrag, zou hij in cassatie niet hebben betoogd dat Nederland als
bronstaat een (beperkt) heffingsrecht toekwam ter zake van het dividend.43

Saldowerking restartikel en ondernemingswinstartikel
Naar de mening van Romyn44 en Van Raad45 kan aan deze conclusie worden ontko-
men als het verdrag met staat B geen restartikel bevat, aangezien Nederland in dat
geval ook inkomen afkomstig van bronnen buiten Nederland in de heffing kan be-
trekken. Artikel 21, lid 1, OESO-modelverdrag luidt:

42. Pijl 2003, blz. 317, merkt op dat verklaringen onder verdragen zonder tweede volzin ook nog na 
het Besluit ‘schoorvoetend’ werden afgegeven. 

43. Zie ook Kostense 2002, blz. 122-123.
44. Romyn 1989, blz. 1304.
45. Van Raad 1990, blz. 29.
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‘1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising,
not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable
only in that State.’

Het restartikel staat als zodanig aan inwonerschap van de dual resident in de weg
vanwege zijn saldowerking: alle niet onder de overige toewijzingsbepalingen (arti-
kel 6-20) vallende inkomensbestanddelen worden bij uitsluiting toegewezen aan de
woonstaat (staat B), zodat deze door Nederland niet mogen worden belast. Deze ex-
clusieve toewijzing geldt blijkens de woorden ‘wherever arising’ ook voor uit derde
staten afkomstige voordelen; zie nader paragraaf 4.2.1.1.1, onder ‘Beoordeling bena-
dering Hoge Raad’. Ter ondersteuning van de opvatting dat de saldowerking van het
restartikel leidt tot het ontbreken van ‘full tax liability’ voor de toepassing van het
verdrag met een derde staat wijs ik op paragraaf 3 van het OESO-commentaar op
artikel 21 OESO-modelverdrag. De eerste drie volzinnen hiervan luiden:

‘The rule set out in the paragraph applies irrespective of whether the right
to tax is in fact exercised by the State of residence, and thus, when the in-
come arises in the other Contracting State, that State cannot impose tax
even if the income is not taxed in the firstmentioned State. Likewise, when
income arises in a third State and the recipient of this income is considered
as a resident by both Contracting States under their domestic law46, the ap-
plication of Article 4 will result in the recipient being treated as a resident
of one Contracting State only and being liable to comprehensive taxation
(‘full tax liability’) in that State only. In this case, the other Contracting State
may not impose tax on the income arising from the third State, even if the
recipient is not taxed by the State of which he is considered a resident un-
der Article 4.’

Uit deze passage kan mijns inziens enerzijds worden afgeleid dat het restartikel (res-
pectievelijk het eveneens saldowerking hebbende ondernemingswinstartikel; zie
hierna) bewerkstelligt dat de vennootschap die op grond van de tiebreaker inwoner
van de ene verdragsluitende staat is, niet meer ‘fully liable to tax’ is in de andere
staat.47 Dit gevolg van de saldowerking van artikel 21, lid 1, (respectievelijk 7, lid 1) in
het verdrag met de werkelijkeleidingstaat B ligt ook logischerwijs voor de hand. Het
merkwaardige gevolg van de tegengestelde opvatting is dat een vennootschap wier
inkomsten afkomstig uit de derde staat C door het verdrag Nederland-staat B volle-
dig aan staat B zijn toegewezen, niettemin voor de toepassing van het belastingver-
drag met staat C op grond van het aannemen van ‘full tax liability’ in Nederland, als
inwoner van Nederland zou moeten worden aangemerkt. Anderzijds kan – indien er-
van wordt uitgegaan dat artikel 21 van belang zou kunnen zijn voor een dual
resident company – worden betoogd dat bij gebreke van een OESO-modelverdrag-
conform restartikel de vennootschap in Nederland nog wel voor inkomsten uit bui-
ten Nederland gelegen bronnen kan worden belast. De tiebreakbepaling in het ver-

46. Opvallend is dat hier wordt gesproken van ‘domestic law’ en niet van ‘domestic laws’ zoals in het 
commentaar op artikel 4.

47. Zie ook Kostense 2002, blz. 204.
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drag met de feitelijkeleidingstaat leidt dan niet tot het ontbreken van ‘full tax liabili-
ty’ voor de toepassing van artikel 4, lid 1, van het verdrag met de woonstaat van de
aanmerkelijkbelanghouder. Volgens Douma48 doet een restartikel dat de bronstaat
ruimte biedt om uit derde staten afkomstige inkomensbestanddelen te belasten, niet
af aan het feit dat sprake is van beperkte binnenlandse belastingplicht, en kan die
niet als de door artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag bedoelde ‘full tax liability’ wor-
den gezien. Naar mijn mening is echter in ieder geval sprake van ‘full tax liability’ in-
dien de mogelijkheid bestaat dat Nederland inkomsten van buiten Nederland af-
komstig nog in de heffing zou kunnen betrekken.49 In dat geval is immers niet eens
voldaan aan de tekst van de tweede volzin van artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag.
Naar mijn mening is voor het ontbreken van ‘full tax liability’ vereist dat het verdrag
Nederland-staat B saldobepalingen bevat, omdat uitsluitend dan het gevolg optreedt
dat Nederland de dual resident niet kan belasten voor buiten Nederland gelegen
bronnen.

Een restartikel ontbreekt in de volgende verdragen: Filippijnen 1989, India 1988,
Korea 1978, Malawi 1969, Pakistan 1982, Sri Lanka 1982 en Thailand 1975. De rest-
artikelen in de verdragen met Brazilië 1990 (ook de bronstaat mag uit die staat
afkomstige overige inkomensbestanddelen belasten) en Ierland 1969 (de woonstaat
heeft het exclusieve heffingsrecht over uit de andere staat afkomstige overige
inkomensbestanddelen) hebben geen betrekking op uit derde landen afkomstige
voordelen.50 Het restartikel in het verdrag met België 2001 is geclausuleerd: de
exclusieve toewijzing aan de woonstaat geldt uitsluitend indien de inkomens-
bestanddelen ‘in die staat zijn belast’.51 52 Indien de dual resident inwoner is van een

48. Douma 2002, blz. 69-70.
49. Mijns inziens laten de bewoordingen van de Hoge Raad in r.o. 3.8 van het arrest BNB 2001/295 

deze ruimte ook (ik loop hier vooruit op de behandeling van het arrest BNB 2001/295 in paragraaf 
4.1.1.3.5); bedacht moet worden dat het restartikel in de BRK Nederland geen heffingsrecht toe-
kent over overige inkomsten. Artikel 20 BRK heeft exclusieve werking ondanks de formulering 
dat overige inkomsten in de woonstaat ‘mogen worden belast’; zie HR 4 april 1990, BNB 1990/156 
(dit bijzondere restartikel komt nader aan de orde in hoofdstuk 5).

50. Voorts zijn er nog verschillende verdragen die – overeenkomstig artikel 21 VN-modelverdrag – in 
het restartikel als hoofdregel het bepaalde in 21, lid 1, OESO-modelverdrag hanteren, maar het 
heffingsrecht over overige inkomsten die afkomstig zijn uit de bronstaat, (al dan niet gelimiteerd) 
mede aan die staat toekennen; zie de verdragen met Argentinië 1996, Canada 1986, China 1987, 
Maleisië 1988, Mexico 1993, Nieuw-Zeeland 1980 (het restartikel is ingevoegd bij protocol van 
2001 en van toepassing met ingang van 2005) en Nigeria 1991. Deze variant van het restartikel 
kan evenwel niet leiden tot ‘full tax liability’ van de dual resident voor de toepassing van het ver-
drag met een derde staat C, omdat de onderworpenheid in Nederland beperkt blijft tot inkomsten 
uit Nederlandse bron. Hetzelfde geldt voor het restartikel in het verdrag met Australië 1976; dit 
ziet slechts op dual residents, maar wijst het heffingsrecht voor door deze dual residents ontvan-
gen inkomsten uit de werkelijkeleidingstaat en uit derde staten toe aan de werkelijkeleidingstaat.

51. Een dergelijke afwijking van artikel 21 OESO-modelverdrag wordt in paragraaf 3 van het OESO-
commentaar op artikel 21 overigens expliciet als mogelijkheid genoemd.

52. Vereist is dat het inkomensbestanddeel daadwerkelijk wordt begrepen in de belastinggrondslag, 
zonder dat een objectieve vrijstelling wordt verleend (Kamerstukken II 2001/02, 28 259, nr. 3, 
blz. 52).
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van deze staten, zou deze derhalve als inwoner kunnen gelden onder het verdrag
met de derde staat C.53

Het is echter de vraag of met betrekking tot dual resident companies wel wordt toe-
gekomen aan het restartikel vanwege de saldowerking van het ondernemingswinstar-
tikel (artikel 7 OESO-modelverdrag). Een winstartikel met saldowerking komt voor
in alle Nederlandse belastingverdragen. Artikel 7, lid 1, OESO-modelverdrag bepaalt:

‘1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in
that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting
State through a permanent establishment situated therein. If the enter-
prise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be
taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that
permanent establishment.’

Er is sprake van een exclusieve toewijzing aan de woonstaat; de andere staat mag de
voordelen slechts belasten voor zover die aan een vaste inrichting in die staat toere-
kenbaar zijn.
 
Naar Nederlands nationaal recht worden de in artikel 2, lid 1, letters a, b en c, Wet
Vpb 1969 genoemde lichamen geacht hun onderneming te drijven met behulp van
hun gehele vermogen: artikel 2, lid 5, Wet Vpb 1969.54 Deze fictie lijkt slechts van
belang voor de vermogensetikettering. Uit een aantal arresten van de Hoge Raad zou
echter kunnen worden afgeleid dat de fictie meebrengt dat deze lichamen steeds een
onderneming drijven.55 Doorwerking van artikel 2, lid 5, Wet Vpb 1969 via artikel 3,
lid 2, OESO-modelverdrag naar belastingverdragen zou meebrengen dat iedere on-
der die fictie vallende dual resident een onderneming drijft in de zin van artikel 7
OESO-modelverdrag, en dat alle door hem behaalde voordelen onder het begrip

53. Ik wijs voorts nog op het restartikel in het verdrag met het Verenigd Koninkrijk 1980, dat niet ziet 
op ‘inkomsten betaald uit trusts’. Blijkens de toelichtende nota heeft deze toevoeging betrekking 
op de naar Brits recht bestaande mogelijkheid inkomsten van aard te doen veranderen door deze 
via een trust te leiden; zo zouden (aan het Verenigd Koninkrijk toegewezen) opbrengsten van on-
roerend goed in het Verenigd Koninkrijk kunnen worden getransformeerd tot inkomsten die niet 
uitdrukkelijk in het verdrag zijn behandeld. Kennelijk heeft deze bepaling dus vooral het oog op 
uit het Verenigd Koninkrijk als bronstaat (dus niet uit een derde staat) afkomstige voordelen. Zie 
NRIB, onderdeel II.B. (Afzonderlijke verdragen), Commentaar bij het verdrag met het Verenigd 
Koninkrijk, aantekening 3 bij artikel 21.

54. Artikel 2, lid 5, Wet Vpb 1969 geldt niet voor fondsen voor gemene rekening, waarin ex artikel 4.5, 
lid 1, Wet IB 2001 ook een aanmerkelijk belang kan worden gehouden. Artikel 2, lid 2, (jo. lid 1, 
letter e) Wet Vpb 1969, bepaalt echter dat een fonds voor gemene rekening ‘als onderneming 
[wordt] aangemerkt’. Deze bepaling houdt – anders dan artikel 2, lid 5, Wet Vpb 1969 – reeds naar 
haar tekst een fictief ondernemingsbegrip in. Indien deze fictie doorwerkt naar belastingverdra-
gen, hetgeen mijns inziens zeker mogelijk moet worden geacht (zie hierna), dan komt toepassing 
van het restartikel bij een aanmerkelijk belang in een dergelijk fonds in ieder geval niet aan de 
orde.

55. Zie HR 1 juli 1981, BNB 1981/318, en HR 3 oktober 1990, BNB 1991/16.
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‘the profits of an enterprise’ vallen.56 Als gevolg van de saldowerking van artikel 7
kan Nederland dan geen uit derde staten afkomstige inkomensbestanddelen in de
heffing betrekken, zonder dat het restartikel daaraan te pas komt. Dat zou dan ook
gelden in geval deze vennootschappen slechts beleggen. Dit is hier van belang, aan-
gezien juist in het geval van aanmerkelijkbelangvennootschappen in grensover-
schrijdende situaties vaak een einde zal zijn gekomen aan de ondernemingsactivitei-
ten en nog slechts sprake is van beleggingen en kasgelden. Als de voordelen van der-
gelijke vennootschappen niet onder artikel 7 OESO-modelverdrag zouden kunnen
worden gebracht, kan toepassing van het restartikel aan de orde komen.

De vraag is of de context van het verdrag zich tegen doorwerking van artikel 2, lid
5, Wet Vpb 1969 verzet.

Het in artikel 7, lid 1, gebezigde begrip ‘carries on business’ wijst in de richting van
enige vorm van reële bedrijfsuitoefening, maar lijkt slechts betrekking te hebben op
de eventuele vaste inrichting in de bronstaat. Paragraaf 32 van het OESO-commen-
taar op artikel 7 houdt in:

‘32. Although it has not been found necessary in the Convention to define
the term “profits”, it should nevertheless be understood that the term
when used in this Article and elsewhere in the Convention has a broad
meaning including all income derived in carrying on an enterprise. (...)’

Het begrip ‘the profits of an enterprise’ dient dus ruim te worden opgevat57, maar er
wordt tevens gesproken van ‘carrying on’, hetgeen weer in de richting van een mate-
rieel ondernemingsbegrip wijst. Blijkens artikel 3, lid 1, letter d, OESO-modelver-
drag58 wordt onder ‘an enterprise of a Contracting State’ verstaan ‘an enterprise car-
ried on by a resident of a Contracting State’. Paragraaf 4 van het OESO-commentaar
op deze bepaling verwijst voor de uitleg van het begrip ‘enterprise’ naar het nationa-
le recht:

‘The question whether an activity is performed within an enterprise or is
deemed to constitute in itself an enterprise has always been interpreted
according to the provisions of the domestic laws of the Contracting States.
No exhaustive definition of the term ‘enterprise’ has therefore been
attempted in this Article.’ (cursivering FP)

De doorwerking van een nationaalrechtelijke fictie is dus niet uitgesloten.59

56. Pro doorwerking zijn onder meer Van der Heeden 1989, blz. 252; Van der Donk & Van Gent 1990, 
paragraaf 4 ; Douma 2002, blz. 66; en Kostense 2002, blz. 132-136. De Lignie (NRIB), paragraaf 
7.2.3.1, blz. 160, voetnoot 1, heeft evenwel twijfel en merkt op dat niet iedere nationale fictie-
bepaling doorwerkt naar de verdragstoepassing.

57. Zie ook Vogel 1997, blz. 406-407, paragraaf 25-26.
58. De definitie van artikel 3, lid 1, letter c, OESO-modelverdrag – ‘the term ‘enterprise’ applies to the 

carrying on of any business’ – lijkt hier verder niet van belang. Zij is in 2000 opgenomen, omdat 
als gevolg van het vervallen van artikel 14 (‘independent personal services’) moest worden zeker 
gesteld dat inkomsten uit dergelijke activiteiten onder het winstartikel vallen; zie paragraaf 10.2 
van het OESO-commentaar op artikel 3 (zie ook de toevoeging in paragraaf 4).

59. Zie Albert 1995, blz. 549-550; en Kostense 2002, blz. 134-135. 
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Een mijns inziens doorslaggevend argument tegen doorwerking van de fictie van ar-
tikel 2, lid 5, Wet Vpb 1969 naar het ondernemingsbegrip in belastingverdragen is
dat de fictie in het nationale recht in ieder geval geen absolute werking heeft. Niet
voor alle bepalingen in de vennootschapsbelasting geldt namelijk hetzelfde onder-
nemingsbegrip.60 Zo heeft de Hoge Raad bij arrest van 9 november 1994, BNB 1995/
20, beslist dat artikel 20, lid 5, Wet Vpb 1969 (oud; verliesverrekeningsbeperking
voor lichamen die hun onderneming hebben gestaakt) een materieel ondernemings-
begrip behelst. Ik wijs voorts met name op HR 9 mei 2003, BNB 2003/331, waarin de
Hoge Raad – in navolging van A-G Groeneveld, die in zijn conclusie uitgebreid ingaat
op de merites van artikel 2, lid 5, Wet Vpb 1969 – oordeelt dat het ondernemings-
begrip in artikel 14 Wet Vpb 1969 (bedrijfsfusiefaciliteit) materieel moet worden uit-
gelegd. Indien uit deze arresten al niet volgt dat de fictie niet meebrengt dat de licha-
men waarop zij ziet, naar nationaal recht steeds een onderneming drijven, en zij der-
halve slechts een vermogensetiketteringsvoorschrift is61, dan volgt daaruit in ieder
geval dat niet voor de gehele vennootschapsbelasting een formeel ondernemingsbe-
grip geldt. Ten slotte wijs ik nog op HR 14 maart 2001, BNB 2001/210, inzake het voor
de toepassing van artikel 13, lid 3, Wet Vpb 1969 (de oneigenlijke deelneming) ge-
hanteerde ondernemingsbegrip. Vereist voor toepassing van de deelnemingsvrijstel-
ling op een belang van minder dan 5% is dat het aandelenbezit ligt in de lijn van de
normale uitoefening van de onderneming van de belastingplichtige. Uit het arrest
volgt dat van deelnemen sprake is bij het niet ter belegging aanhouden van een be-
lang van minder dan 5%; dat deelnemen impliceert vervolgens een onderneming.
Vereist is niet dat de aandeelhoudende vennootschap ook overigens een onderne-
ming drijft; dit kon overigens ook reeds uit het hierna besproken HR 10 november
1999, BNB 2001/140, worden afgeleid.62

Uitlegging via artikel 3, lid 2, OESO-modelverdrag van het verdragsbegrip ‘onder-
neming’ naar nationaal recht leidt mijns inziens dan ook niet tot een formele invul-
ling van dat begrip. Gezien de hierboven weergegeven bewoordingen van artikel 7
OESO-modelverdrag en het OESO-commentaar ligt een materiële invulling van het
ondernemingsbegrip in belastingverdragen mijns inziens voor de hand. Mijn conclu-
sie luidt dat het saldoartikel dus wel degelijk betekenis heeft voor vennootschappen
met louter beleggingen.

Aan het hierboven reeds genoemde arrest BNB 2001/140 kan een aanwijzing worden
ontleend dat ook de Hoge Raad van oordeel is dat de fictie van artikel 2, lid 5, Wet
Vpb 1969 niet doorwerkt naar het ondernemingsbegrip in belastingverdragen. Het
arrest betreft een Nederlandse BV die als tussenhoudster alle aandelen in een
Australische dochtermaatschappij hield en die de verwerving van deze aandelen had
gefinancierd met een lening van een Finse groepsmaatschappij. In geschil was of een

60. Zie in deze zin ook de redactie van Vakstudienieuws in haar aantekening bij Hof Amsterdam 4 juni 
2003, V-N 2003/30.20.

61. Zie in die zin onderdeel 4 van de conclusie van A-G Groeneveld bij BNB 2003/331; zie ook de al-
daar aangehaalde literatuur.

62. Zie nader de noot van Juch bij BNB 2001/210. Zie ook onderdeel 4.10 van de conclusie van A-G 
Groeneveld bij BNB 2003/331.
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zuivere tussenholding kan worden beschouwd als een ‘onderneming’ in de zin van
artikel 11, lid 5, verdrag Nederland-Finland 1970, zodat de renteaftrekbeperking van
artikel 13, lid 1, Wet Vpb 1969 buiten toepassing moest blijven.63 Het begrip ‘onder-
neming’ wordt niet in het verdrag omschreven. De Hoge Raad oordeelde (overigens
zonder te verwijzen naar het interpretatievoorschrift van artikel 3, lid 2, van het ver-
drag):

‘(..) zijn partijen voorts kennelijk gezamenlijk ervan uitgegaan dat belang-
hebbende in het onderhavige jaar de aandelen in D niet aanhield ter beleg-
ging, dat wil zeggen uitsluitend met het oog op het verkrijgen van de waar-
destijging en het rendement daarvan die bij normaal vermogensbeheer
kunnen worden verwacht. Dit brengt mee dat moet worden aangenomen
dat de onderwerpelijke interest was verschuldigd door een onderneming
in de zin van artikel 11, lid 5, van het Verdrag.’

De Hoge Raad interpreteert hier het begrip onderneming duidelijk niet louter for-
meel en rept ook met geen woord van artikel 2, lid 5, Wet Vpb 1969. Het lijkt voorts
ondanks het specifieke karakter van deze verdragsbepaling voor de hand te liggen
dat de Hoge Raad het begrip ‘onderneming’ voor de toepassing van het gehele ver-
drag, dus ook voor artikel 7, hetzelfde zal uitleggen.64

Ten slotte merk ik nog op dat in een aantal belastingverdragen het ondernemingsbe-
grip materieel is omschreven. Ik wijs op artikel 2, lid 5, jo. 5, lid 1, verdrag Nederland-
Duitsland 1959 (‘handel, nijverheid of enige andere tak van niet-agrarisch bedrijf’),
artikel 2, lid 1, letter f, aanhef en onder 1, (jo. 2, lid 1, letter g, en artikel 5, lid 1), ver-
drag Nederland-Ierland 1969 (‘bedrijf’), artikel II, lid 1, letter i, jo. III, lid 1, verdrag
Nederland-Malawi 1969 (‘industrial or commercial enterprise/profits’) en artikel 4,
lid 1, verdrag Nederland-Zwitserland 1951 (‘handels-, nijverheids- of handwerks-
ondernemingen van elke aard’).65

Uit het voorgaande concludeer ik dat de saldowerking van het restartikel in het ver-
drag met staat B van belang is bij de bepaling van het inwonerschap onder het ver-
drag met staat C van vennootschappen (met uitzondering van fondsen voor gemene

63. De tekst van de bepaling (die overigens in het huidige, in 1995 gesloten verdrag niet meer voor-
komt) luidt: ‘Onder voorbehoud van het zesde lid van dit artikel zijn bepalingen in de wetgeving 
van een van de Staten die voorschrijven dat interest verschuldigd door een onderneming niet als 
aftrekpost in aanmerking wordt genomen bij de berekening van de belastbare winst van de on-
derneming, niet van kracht met betrekking tot interest die verschuldigd is aan een inwoner van 
de andere Staat, indien die inwoner ter zake van die interest in die andere Staat aan een belasting 
naar het inkomen is onderworpen.’

64. Vergelijk Daniëls in zijn annotatie bij BNB 2001/140 (die overigens niet ingaat op de mogelijke be-
tekenis van artikel 2, lid 5, Wet Vpb 1969 voor het verdragsbegrip onderneming).

65. Een vergelijkbare bepaling kwam voor in artikel II, lid 1, letter g, jo. III, lid 1, verdrag Nederland-
Verenigde Staten 1948 (‘nijverheids- of handelsvoordelen’). In HR 25 januari 1995, BNB 1995/173, 
is deze bepaling aldus uitgelegd dat een actieve bedrijfsvoering is vereist; hieraan voldoet niet 
‘een houdstervennootschap die weliswaar een functie in een concern vervult, doch daartoe 
slechts aandelen in gelieerde vennootschappen en rentedragende vorderingen verwerft en bezit’.
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rekening) zonder materiële onderneming. Hierbij zij wel opgemerkt dat ingeval op
grond van BNB 2001/295 inderdaad saldowerking aan artikel 10 tot en met 12 OESO-
modelverdrag moet worden toegedicht (zie paragraaf 4.2.1.1.1), de toewijzing door
het restartikel, mede gezien artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag, weinig tot niets
om het lijf zal hebben. Er zijn dan immers nauwelijks nog inkomensbestanddelen
denkbaar waarvoor het restartikel betekenis zou hebben en waarover Nederland dus
– bij gebreke van een restartikel – in de verhouding met staat B zou mogen heffen. De
kans lijkt mij dan ook vrij groot dat de Hoge Raad bij een ontbrekend of afwijkend
restartikel – overeenkomstig de reeds vermelde opvatting van Douma66 – niet tot
‘full tax liability’ van de vennootschap in Nederland zal concluderen. Theoretisch is
de tegenovergestelde opvatting mijns inziens evenwel juister. Daarom zal in het ver-
volg ook aandacht worden besteed aan gevallen waarin het verdrag met de feitelij-
keleidingstaat geen restartikel of een van het OESO-modelverdrag afwijkend restar-
tikel bevat, waarbij zal worden uitgegaan van de veronderstelling dat de vennoot-
schap voor de toepassing van het verdrag met een derde staat dan nog ‘fully liable to
tax’ is in Nederland (en dus niet valt onder de saldowerking van artikel 7 verdrag
Nederland-staat B), zodat zij als inwoner van Nederland kan worden gekwalificeerd.

Conclusie 
De staatssecretaris is van mening dat de door het verdrag met staat B beperkte bin-
nenlandse belastingplicht niet kan gelden als de door artikel 4, lid 1, OESO-model-
verdrag bedoelde ‘full tax liability’, indien dat verdrag ook de tweede volzin bevat.
De belastingplicht van de dual resident zou als gevolg van de toewijzingsbepalingen
uit dat verdrag namelijk zijn beperkt tot inkomensbestanddelen afkomstig uit Ne-
derlandse bronnen. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de opstellers van het OESO-mo-
delverdrag aan een beperking van het belastingobject door de werking van belas-
tingverdragen hebben gedacht, maar deze kan daar naar de tekst en strekking van
artikel 4 OESO-modelverdrag wel degelijk onder worden gebracht. Een aanzienlijk
deel van de Nederlandse belastingverdragen bevat geen tweede volzin, maar blij-
kens BNB 2001/295 (besproken in paragraaf 4.1.1.3.5 hierna) geldt een en ander ook
reeds op grond van de eerste volzin van artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag.

Inkomsten uit derde landen kunnen nog wel door Nederland worden belast in-
dien de winst van de vennootschap niet onder een saldobepaling in het verdrag met
staat B valt. Artikel 7 OESO-modelverdrag bevat saldowerking voor ondernemings-
winst. Naar mijn mening werkt de fictie van artikel 2, lid 5, Wet Vpb 1969 niet door
naar belastingverdragen en moet het ondernemingsbegrip in artikel 7 OESO-model-
verdrag in beginsel materieel worden uitgelegd, zodat een slechts beleggende ven-
nootschap niet onder de saldowerking van dat artikel valt. De ondernemingsfictie
voor fondsen voor gemene rekening werkt mijns inziens via het interpretatievoor-
schrift van artikel 3, lid 2, OESO-modelverdrag wel door naar het ondernemings-
winstartikel. Er zijn ook verdragen die het begrip onderneming en winst uit onder-
neming materieel omschrijven (Duitsland 1959, Zwitserland 1951 en Ierland 1969).

In die gevallen dat artikel 7 niet van toepassing is op de winst van de desbetref-
fende vennootschap, is van belang of het verdrag een restartikel bevat. Indien dit niet

66. Douma 2002, blz. 69-70.
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het geval is of indien het restartikel de mogelijkheid openlaat dat Nederland inko-
mensbestanddelen afkomstig uit derde staten in de heffing betrekt, is sprake van
‘full tax liability’ in de hier bedoelde zin en kan de vennootschap onder het belas-
tingverdrag Nederland-staat C als inwoner worden gekwalificeerd.

Van de staten waarmee een verdrag is gesloten met een bijzonder winst- en/of
restartikel, zijn België en Ierland reële opties voor vestiging van de feitelijke leiding
van een dual resident. Van ‘full tax liability’ voor het verdrag met staat C kan dan
sprake zijn op grond van de volgende redeneringen:
– een vennootschap met louter beleggingen en feitelijke leiding in België. Ervan uit-

gaande dat artikel 7 niet van toepassing is op een dergelijke vennootschap, laat
het geclausuleerde restartikel de mogelijkheid open dat Nederland uit derde sta-
ten afkomstige inkomsten belast;

– een vennootschap met louter beleggingen en feitelijke leiding in Ierland. Bij ge-
breke van een ‘bedrijf’ in de zin van artikel 2, lid 1, letter f, onder 1, zou deze ven-
nootschap geen inwoner van Ierland of Nederland zijn, zodat Nederland niet be-
perkt wordt in zijn heffingsrecht.67 Hetzelfde geldt overigens indien artikel 2, lid
1, letter f, onder 2, zou kunnen worden toegepast (zie paragraaf 4.1.1.2), aangezien
de vennootschap – ervan uitgaande dat zij zowel voor de toepassing van de
Nederlandse als voor de Ierse belasting inwoner is – dan evenmin inwoner van
Nederland of Ierland is.

4.1.1.3.5 BNB 2001/295
De hiervóór behandelde vraag of een dual resident company die door de toepassing
van het belastingverdrag met de feitelijkeleidingstaat (staat B) in Nederland nog
slechts beperkt binnenlands belastingplichtig is, wel kan worden beschouwd als in-
woner van Nederland voor de toepassing van het verdrag met een derde staat (staat
C), is beslist in het arrest van de Hoge Raad van 28 februari 2001, BNB 2001/295. In
dat arrest ging het om een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap waarvan
de werkelijke leiding in 1990 naar de Nederlandse Antillen was verplaatst, alwaar zij
was onderworpen aan een belasting naar de winst. De BV keerde in 1992 winst uit
(door middel van inkoop van aandelen en als dividend) aan haar naar België geëmi-
greerde aandeelhouders (natuurlijke personen). In geschil was of terecht een nahef-
fingsaanslag dividendbelasting naar een tarief van 15% (overeenkomstig artikel 10,
§ 2, verdrag Nederland-België 1970) was opgelegd.

Nu het de heffing van dividendbelasting van inwoners van België betreft, moet
volgens de Hoge Raad68 – voordat wordt toegekomen aan de vraag of heffing van di-
videndbelasting op grond van de BRK al dan niet mogelijk is – eerst worden onder-

67. Het lijkt mij uitgesloten dat wel sprake zou zijn van een ‘bedrijf’ en dus van inwonerschap (van 
Ierland) op grond van genoemde bepaling, maar dat artikel 5 (winst uit onderneming) niet van 
toepassing zou moeten worden geacht op een vennootschap met louter beleggingen. Het begrip 
‘bedrijf’ zou dan immers niet materieel moeten worden geïnterpreteerd en het begrip ‘onderne-
ming’ wel. In dat hypothetische geval geldt dat Nederland nog uit derde staten afkomstige inkom-
sten kan belasten, omdat het restartikel zich niet uitstrekt tot inkomsten uit derde staten.

68. In paragraaf 5.2.2.2 wordt ingegaan op de hofuitspraak en de conclusie van A-G Wattel, waarin 
voor de oplossing van het geschil andere wegen worden bewandeld dan in het arrest van de Hoge 
Raad. 
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zocht of het verdrag met België 1970 de heffing van dividendbelasting toestaat.69 De
Hoge Raad overweegt:

‘-3.6. Artikel 10, paragraaf 1, wijst de heffing over dividenden toe aan de
woonstaat. Volgens paragraaf 2 van dat artikel mag de bronstaat eveneens
heffen, maar dan tegen de in die paragraaf vermelde gemitigeerde tarieven.
Deze heffing is echter alleen toegestaan indien de dividendbetalende ven-
nootschap voor de toepassing van het Verdrag als inwoner van de bronstaat
kan worden aangemerkt.
-3.7. Belanghebbende was ingevolge artikel 4, paragraaf 1, van het Verdrag
juncto artikel II van het Protocol bij het Verdrag inwoner van Nederland als
zij volgens de wetten van Nederland, zoals gewijzigd of aangevuld op grond
van internationale overeenkomsten, in Nederland op grond van haar
woonplaats, verblijf, plaats van leiding of enige andere soortgelijke om-
standigheid aan de belasting was onderworpen. Naar volgt uit de paragra-
fen 3 en 10 van het commentaar bij artikel 4 (algemeen en bij lid 1) van het
OESO-Modelverdrag van 1963, waarop artikel 4, paragraaf 1, van het Ver-
drag is gebaseerd, is voor bedoeld inwonerschap vereist volledige onder-
worpenheid van de belanghebbende (‘full tax liability’).
-3.8. Als gevolg van de omstandigheid dat de werkelijke leiding van belang-
hebbende zich ten tijde van de onderwerpelijke inkopen van aandelen op
de Nederlandse Antillen bevond, was belanghebbende toen in Nederland
slechts belastingplichtig voor het gedeelte van haar wereld inkomen dat in
de BRK aan Nederland ter belastingheffing is toegewezen, hetgeen niet een
volledige onderworpenheid inhoudt zoals vereist in artikel 4, paragraaf 1,
van het Verdrag. Mitsdien was belanghebbende toen, met inachtneming
van het bepaalde in artikel II van het Protocol, geen inwoner in de zin van
het Verdrag en is het Nederland niet toegestaan bij belanghebbende met
toepassing van artikel 10, paragraaf 2, van het Verdrag dividendbelasting te
heffen.’

Invloed protocolbepaling
Bij de beoordeling van de reikwijdte van dit arrest rijst uiteraard de vraag in hoeverre
de Hoge Raad voor zijn beslissing betekenis heeft toegekend aan de bepaling van ar-
tikel II van het protocol bij het verdrag met België 1970. De protocolbepaling geeft
nadere invulling aan het ‘ingevolge de wetten van die Staat’ van artikel 4, § 1, van dat

69. Van Raad, Bender & Douma 2001, blz. 530-531, betogen dat de Hoge Raad ten onrechte nagaat of 
het verdrag Nederland-België 1970 de Nederlandse heffing van dividendbelasting toestaat, terwijl 
de te beantwoorden vraag is of het verdrag aan die heffing in de weg staat. Naar mijn mening is 
slechts sprake van een andere, wellicht minder zorgvuldige, formulering van de Hoge Raad, en 
niet van de door genoemde auteurs veronderstelde onjuiste gedachtegang. Ik zou de gedachte-
gang van de Hoge Raad aldus duiden dat indien het verdrag niet aan de belastingheffing in de weg 
staat, die heffing is toegestaan. De redenering op grond waarvan de Hoge Raad concludeert dat 
het Nederland niet is toegestaan met toepassing van artikel 10, lid 2, van het verdrag dividend-
belasting te heffen, komt mijns inziens voort uit zijn interpretatie van het eerste lid als in beginsel 
alomvattend met betrekking tot dividenden. Het oordeel van de Hoge Raad inzake artikel 10 ver-
drag Nederland-België 1970 komt aan de orde in paragraaf 4.2.1.1.1.
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verdrag (in artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag: ‘under the laws of that State’). Artikel
II van het protocol bepaalt dat deze uitdrukking:

‘mede [betekent] de desbetreffende wetten van die Staat, welke zijn gewij-
zigd of aangevuld op grond van internationale overeenkomsten’.

Mijns inziens is evenwel voor het oordeel van de Hoge Raad doorslaggevend70 zijn
interpretatie (in r.o. 3.8 van het arrest) van de paragrafen 3 en 10 van het OESO-com-
mentaar bij artikel 4 OESO-modelverdrag 1963, welke paragrafen nagenoeg identiek
zijn aan de in het huidige commentaar opgenomen paragraaf 3 respectievelijk – met
uitzondering van de toevoegingen met betrekking tot diplomaten en conduit com-
panies – paragraaf 8 (zie over het huidige OESO-commentaar paragraaf 4.1.1.3.4 hier-
vóór). De Hoge Raad stelt immers voorop dat aan de in artikel 4, § 1, verdrag Neder-
land-België vereiste ‘full tax liability’ niet wordt voldaan vanwege de door de BRK
bewerkstelligde beperkte binnenlandse belastingplicht van belanghebbende in
Nederland. Vervolgens komt de conclusie dat belanghebbende geen inwoner is van
Nederland, waarbij mijns inziens alleen voor de volledigheid artikel II van het proto-
col wordt genoemd. Zoals Van Raad, Bender en Douma71 opmerken is deze bepaling
waarschijnlijk opgenomen op verzoek van België met het oog op medewerkers van
internationale organisaties als de NAVO, die op grond van het desbetreffende oprich-
tingsverdrag in de feitelijke woonstaat slechts zeer gelimiteerd belastingplichtig
zijn, en heeft zij eigenlijk geen belang in deze casus. De verwijzing naar het protocol
komt de helderheid van het arrest helaas niet ten goede; twijfel over de reikwijdte
ervan blijft nu mogelijk.

Ontbreken tweede volzin
Opmerkelijk is dat de Hoge Raad oordeelt dat de vennootschap voor de toepassing
van het verdrag Nederland-België geen inwoner van Nederland is, zonder dat dit ver-
drag de tweede volzin van artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag bevat. Terwijl de in pa-
ragraaf 4.1.1.3.4 weergegeven discussie zich toespitste op de mogelijke gevolgen van
die tweede volzin voor het verdragsinwonerschap van dual resident companies,
komt de Hoge Raad reeds op basis van de eerste volzin tot de conclusie dat een dual
resident company in een triangular case geen verdragsinwoner van Nederland is
voor de toepassing van het verdrag met de derde staat. Hoewel, zoals in paragraaf
4.1.1.3.4 beargumenteerd, kan worden betoogd dat de dual resident de door de eerste

70. In deze zin: Van Weeghel, pt. 3 van zijn noot bij BNB 2001/295; Albert 2001 B, blz. 1428-1429; en 
Kostense 2002, blz. 197-199. Ook de staatssecretaris is deze opvatting toegedaan; in de nota naar 
aanleiding van het verslag bij de goedkeuringswet van het verdrag België 2001 merkt hij op dat 
het arrest zijn belang behoudt onder het nieuwe verdrag ondanks het feit dat daarin punt II van 
het protocol bij het Verdrag 1970 niet is overgenomen (Kamerstukken II 2001/02, 28 259, nr. 6, 
blz. 24). Anders: Van Raad, Bender & Douma 2001, blz. 536; Bellingwout 2001 B, blz. 542-543; en 
A-G Van Kalmthout in onderdeel 9.6 van zijn conclusie bij HR 8 februari 2002, BNB 2002/184.

71. Van Raad, Bender & Douma 2001, blz. 535-536. Vergelijk ook paragraaf 4 van het OESO-commen-
taar op artikel 28 OESO-modelverdrag.
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volzin op basis van ‘the domestic laws’72 vereiste subjectieve onbeperkte belasting-
plicht bezit, ziet de Hoge Raad dit anders. De Hoge Raad beschouwt de tweede volzin
kennelijk slechts als een verduidelijking van de eerste volzin.73 74 Hij oordeelt im-
mers op basis van het commentaar bij het OESO-modelverdrag 1963 dat de strekking
van deze zin is inwonerschap voor te behouden aan personen die in het desbetref-
fende land volledig onderworpen zijn, terwijl in dat modelverdrag uitsluitend de
eerste volzin voorkwam. De in 1977 opgenomen tweede volzin komt echter in wezen
reeds voor in paragraaf 10 (laatste volzin) van het commentaar van 1963 als toelich-
ting op de eerste volzin van artikel 4, lid 1:

‘An individual, however, is not to be considered a “resident of a Contracting
State” in the sense of the Convention if, although not domiciled in that
State, he is considered as a resident according to the national law and is
only subject to a limited taxation on the income arising in that State.’

 Vergelijk ook de zesde volzin van paragraaf 8 van het huidige commentaar op artikel
4, waar bijna letterlijk hetzelfde staat, behoudens de wijziging van ‘individual’ in
‘person’ en de als aanhef opgenomen toevoeging ‘in accordance with the provisions
of the second sentence of paragraph 1’ (cursivering FP).75 Opvallend is dat de Hoge
Raad geen aandacht besteedt aan de term ‘individual’ hoewel die toch betrekking
heeft op natuurlijke personen.76 Dit kan wellicht worden verklaard doordat in 1963
de kwestie van dual resident companies nog niet speelde en de Hoge Raad op dit
punt de uitbreiding van 1977 ‘meeneemt’, zoals hij wel vaker betekenis toekent aan
latere versies van het OESO-commentaar.77 Al met al valt er mijns inziens veel te
zeggen voor deze impliciete opvatting van de Hoge Raad.

Het oordeel van de Hoge Raad dat de door de BRK beperkte binnenlandse belasting-
plicht van een vennootschap niet onder ‘full tax liability’ kan worden begrepen, kan
dan als volgt worden verklaard. De eerste mogelijkheid is dat de BRK moet worden
aangemerkt als een wet van Nederland in de zin van artikel 4, § 1, verdrag Nederland-

72. In het commentaar van 1963 in paragraaf 3: ‘the national legislations’, in paragraaf 4: ‘the natio-
nal rules of law’ en ‘the national legislations’, en in paragraaf 10: ‘the national laws’, ‘the national 
fiscal legislations’ en ‘the national law’.

73. Zie in die zin ook Van Soest 2004, blz. 699: ‘Uit het commentaar op het OESO-modelverdrag kan 
worden afgeleid dat de opsomming van relevante omstandigheden, woonplaats, verblijf (..) 
slechts ten doel heeft duidelijk te maken dat de onderworpenheid aan belasting een volledige on-
derworpenheid (full liability to tax) moet zijn. Dit uitgangspunt wordt nog eens benadrukt in de 
tweede volzin van het eerste lid.’

74. Anders dan Engelen, punt 3.2 van zijn aantekening bij FED 2001/315, meen ik dat een bepaling 
die de bedoeling van een voorafgaande volzin verheldert, niet van betekenis ontbloot is.

75. Voorts is nog noemenswaardig dat ‘the national law’ sinds 1977 is vervangen door ‘the domestic 
laws’, en dat de beperking van de onderworpenheid aan de belasting tot ‘income arising in that 
State’ (tekst 1963) in zowel het OESO-modelverdrag 1977 als het bijbehorende commentaar is ge-
wijzigd in ‘income from sources in that State or to capital situated in that State’.

76. Zie Vogel 1997, blz. 171, paragraaf 14.
77. Zie bijvoorbeeld HR 4 juli 1989, BNB 1989/274, en met name ook HR 21 februari 2003, BNB 2003/

177-178. In beide laatstgenoemde arresten zelfs ten aanzien van verdragen met staten die geen 
lid zijn van de OESO; zie daarover pt. 12 van de noot van Engelen bij BNB 2003/178.
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België 1970.78 Uit de arresten HR 4 april 1990, BNB 1990/156, en HR 16 maart 1994,
BNB 1994/191, kan worden afgeleid dat de Hoge Raad inderdaad van oordeel is dat de
BRK als rijkswet, anders dan verdragen, behoort tot de ‘nationale regels’. De wer-
kingssfeer van het arrest zou dan beperkt zijn tot gevallen waarin de ‘tax liability’
wordt beperkt door de nationale wet, waaronder begrepen de BRK. De bewoordin-
gen die de Hoge Raad bezigt in de eerste volzin van de hierboven geciteerde r.o. 3.8
van het onderhavige arrest, tezamen met het feit dat de BRK naar haar strekking en
werking op één lijn is te stellen met een belastingverdrag, leiden mij echter tot de
verdergaande conclusie dat de Hoge Raad van oordeel is dat het in artikel 4, § 1, ver-
drag Nederland-België 1970 gaat om ‘the domestic laws’ voor zover deze – afhanke-
lijk van de werking van de toepasselijke belastingverdragen, alsmede de BRK – daad-
werkelijk toepassing kunnen vinden.79 Zie ook hetgeen Van Brunschot (raadsheer in
de Hoge Raad en lid van de ‘zetel’ die BNB 2001/295 besliste) opmerkt80:

‘The purpose of Art. 4(1) is to divide taxpayers into residents, who qualify
for the application of the treaty concerned, and others. The dividing line is
the line between full and limited tax liability. (...) Consequently, if a tax-
payer is no longer fully liable to tax in the Netherlands, for whatever rea-
son, not excluding the influence of the relevant treaty, he does not qualify
as a fully liable taxpayer of the Netherlands for whatever treaty. It is just a
matter of fact.’

78. Zie Albert 2001 B, blz. 1429, en Engelen, pt. 4.1 van zijn aantekening bij FED 2001/315.
79. Zie ook Van Weeghel in pt. 3 van zijn noot bij BNB 2001/295, waarin hij zelfs de mogelijkheid op-

pert dat de Hoge Raad het verdragenrecht begrijpt onder ‘the domestic laws’, hetgeen dan geba-
seerd zou kunnen worden op het in artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag 1963 bezigen van de term 
‘the law of that State’. In paragraaf 10 van het OESO-commentaar 1963 op artikel 4, lid 1, wordt 
echter behalve van ‘the national law’ ook gesproken van ‘the national laws’ en ‘the national fiscal 
legislations’; zie voorts de bewoordingen van de overige in voetnoot 72 genoemde paragrafen. 
Juist vanwege het wisselend gebruik van de verschillende termen lijkt mij dat daaraan niet teveel 
betekenis moet worden toegekend en dat een benadering vanuit de strekking van de verdragsbe-
palingen, zoals door de Hoge Raad toegepast, de voorkeur geniet. Overigens heeft de Hoge Raad 
in zijn arrest van 28 februari 1990, BNB 1990/178, geoordeeld dat belastingverdragen niet beho-
ren tot ‘de bepalingen van de Nederlandse belastingwetgeving’.

80. Van Brunschot 2006, blz. 9.
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Het arrest maakt derhalve duidelijk dat een tussen twee staten gesloten belasting-
verdrag ook van invloed kan zijn op de toepassing van andere door die staten geslo-
ten belastingverdragen.81 82

Naar mijn mening is deze interpretatie van de Hoge Raad niet strijdig met de tekst
van en het commentaar op artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag en doet zij in ieder ge-
val recht aan het achterliggende uitgangspunt van deze bepaling. De beperkte bin-
nenlandse belastingplicht die voortvloeit uit de keuze van de Nederlandse wetgever
om ook personen die buiten Nederland woonachtig zijn en waarvan het inkomen

81. De Hoge Raad gaat verder op deze weg in zijn arrest van 8 februari 2002, BNB 2002/184, waarin 
hij oordeelt dat bij de door Nederland te verlenen verrekening van bronbelasting op royalty’s on-
der het verdrag Nederland-Japan – op grond van de strekking van de verrekeningsbepaling – re-
kening moet worden gehouden met de omstandigheid dat een deel van de royalty’s ‘feitelijk niet 
in Nederland [is] belast’ op grond van het verdrag Nederland-Zwitserland. De Japanse bronbelas-
ting over het deel van de royalty’s dat op grond van het verdrag met Zwitserland was vrijgesteld 
(90%), kwam niet voor verrekening in aanmerking. De beslissing komt erop neer dat Nederland in 
totaal niet méér belastingvermindering verleent dan het aan de desbetreffende inkomensbe-
standdelen toerekenbare bedrag van de Nederlandse belasting zonder toepassing van enig belas-
tingverdrag. Zie ook de conclusie van A-G Wattel van 18 mei 2006, nrs. 42.385 en 42.386, V-N 
2006/54.10.

82. Het is overigens de vraag of de dual resident company in een dergelijk geval voor uit de derde 
staat C afkomstige inkomensbestanddelen een beroep op het Bvdb 2001 zou kunnen doen. Dou-
ma 2002, blz. 62-63, noemt het voorbeeld van een dual resident die in Nederland beschikt over 
een vaste inrichting tot de winst waarvan interest afkomstig uit Kenia en Zimbabwe moet worden 
gerekend. Met het ontwikkelingsland Kenia bestaat geen belastingverdrag, zodat de vennoot-
schap recht heeft op belastingverrekening ex artikel 36 Bvdb 2001. Voor de interest afkomstig uit 
Zimbabwe ligt dit volgens Douma anders, omdat dat land – vanwege de aanwezigheid van het be-
lastingverdrag – niet voorkomt op de lijst van ontwikkelingslanden van het Bvdb 2001. Hij pleit 
dan ook voor aanpassing van de lijst. Interessant is evenwel ook de vraag of de vennootschap niet 
reeds vastloopt op artikel 1, lid 2, Bvdb 2001, dat bepaalt dat het Bvdb 2001 slechts toepassing 
vindt ‘voorzover niet op andere wijze in het voorkomen van dubbele belasting is voorzien’. In HR 
28 februari 1996, BNB 1996/192, is beslist dat het Bvdb 1989 (waarin dezelfde bepaling voor-
komt) geen toepassing vindt op het loon van een natuurlijke persoon die als gevolg van een dub-
bele woonplaats in zowel Ierland als Nederland geen verdragsinwoner was ex artikel 2, lid 1, 
letter f, onder 2, verdrag Nederland-Ierland 1969: ‘Voor loon als het onderhavige is anders dan 
belanghebbende betoogt zodanige regeling [in de zin van artikel 1, lid 2, Bvdb 1989; FP] getroffen. 
Dat loon behoort namelijk ingevolge artikel 14, lid 3, van het Verdrag tot de inkomsten die in af-
wijking van het bepaalde in artikel 2, lid 4, van de Wet op de loonbelasting 1964 (...), in Nederland 
zijn vrijgesteld van belasting indien de betrokken, van Nederlandse nationaliteit zijnde belasting-
plichtige ‘inwoner van Ierland’ in de zin van artikel 2, lid 1, letter f, van het Verdrag is. Hieraan 
doet niet af dat als gevolg van het vereiste dat de belastingplichtige inwoner van een van de Ver-
dragstaten in de zin van evengenoemde bepaling moet zijn, deze regeling niet onder alle omstan-
digheden tot het voorkomen van dubbele belasting leidt, zoals wanneer de belastingplichtige in 
elk van beide landen woont (...).’
Bedacht moet echter worden dat het verdrag met Ierland geen bepaling bevat overeenkomstig ar-
tikel 1 OESO-modelverdrag, dat bepaalt dat het verdrag van toepassing is op personen die inwo-
ner zijn van een van de staten (of van beide staten). Ik kan mij derhalve voorstellen dat indien het 
verdrag tussen Nederland en staat C in het geheel niet van toepassing is omdat de dual resident 
niet als inwoner van Nederland geldt voor dit verdrag, een beroep op het Bvdb 2001 wel mogelijk 
is.
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door belastingverdragen in beginsel niet aan Nederland wordt toegewezen, voor hun
wel aan Nederland als bronland toegewezen inkomen te belasten als waren zij hier
woonachtig, kan moeilijk worden gezien als de volledige onderworpenheid waaraan
het OESO-modelverdrag refereert. Een vennootschap die slechts beperkt binnen-
lands belastingplichtig is, wordt hier te lande helemaal niet belast voor haar wereld-
winst; het heffingsobject is vrijwel geheel uitgehold. Zie nader paragraaf 4.1.1.3.4.

Gevolgen interpretatie ‘full tax liability’ door Hoge Raad
Wat betreft de gevolgen van het ontzeggen van Nederlands verdragsinwonerschap
aan beperkt binnenlands belastingplichtige vennootschappen in triangular cases,
wijs ik op de volgende punten:
– Nederland verleent – overeenkomstig het beleid van de staatssecretaris inzake

het afgeven van woonplaatsverklaringen – geen verdragsbescherming meer aan
louter fictieve inwoners.83 Het arrest trekt een streep door de mogelijkheid om
met naar Nederlands recht opgerichte, maar feitelijk buiten Nederland gevestigde
vennootschappen te profiteren van het Nederlandse verdragennetwerk om bui-
tenlandse bronheffingen op dividenden, interest en royalty’s te ontgaan of te ver-
lagen (zogenoemde doorstroomvennootschappen of conduit companies). Een te-
gengestelde beslissing zou tot gevolg hebben gehad dat in deze situatie steeds
een woonplaatsverklaring zou moeten worden afgegeven, zonder dat de fiscus
eisen zou kunnen stellen aan de reële aanwezigheid van de vennootschap in
Nederland (substance)84; oprichting naar Nederlands recht is dan immers vol-
doende voor Nederlands inwonerschap. Dit zou dus zelfs leiden tot een bevorde-
ring van treaty shopping door middel van (fictief) in Nederland gevestigde door-
stroomvennootschappen. Dit verschijnsel ontmoet in het buitenland veel kritiek
vanwege de daarmee verbonden oneerlijke belastingconcurrentie door Neder-
land: de belasting over de in Nederland aan te geven spread vloeit in de Neder-
landse schatkist85, terwijl de prijs wordt betaald door de verdragspartner waaruit
de desbetreffende passieve inkomsten afkomstig zijn.

– Het arrest bewerkstelligt voorts dat het Nederland reeds op grond van het verdrag
met de derde staat C niet is toegestaan dividendbelasting te heffen over winsten
uitgedeeld door naar Nederlands recht opgerichte, maar feitelijk in verdragsstaat
B gevestigde vennootschappen, aan in verdragsstaat C woonachtige aandeelhou-

83. De in het arrest neergelegde interpretatie van het woonplaatsartikel voorkomt daarmee ook de 
aan de vestigingsplaatsfictie in de vennootschapsbelasting inherente ongelijke behandeling van 
niet naar Nederlands recht opgerichte vennootschappen. Naar buitenlands recht opgerichte ven-
nootschappen die zich voor het overige in gelijke omstandigheden bevinden, ontberen immers 
een dergelijke verdragsbescherming.

84. Vergelijk het vanaf 1 april 2001 van kracht zijnde rulingbeleid; zie het Besluit van 11 augustus 
2004, nr. IFZ2004/126, BNB 2004/376. Zie ook Van Weeghel in pt. 6 van zijn noot bij BNB 2001/
295.

85. De voorwaarde van een spread zou dan overigens ook niet kunnen worden gesteld voor het afge-
ven van een woonplaatsverklaring. Zie echter de met ingang van 2002 in de Wet Vpb 1969 opge-
nomen artikelen 8b en 8c. In artikel 8c, lid 1 en 2, wordt aan de verrekening van in het buitenland 
geheven belasting over renten en royalty’s overigens de voorwaarde verbonden dat de belasting-
plichtige reële risico’s loopt.



Vervreemdingsvoordelen 4.1.1

169

ders (daarnaast staat ook artikel 10, lid 5, verdrag Nederland-staat B hieraan in de
weg; zie nader paragraaf 4.2.1.2). Ook dit aspect lijkt mij bepaald niet problema-
tisch. Aan artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965 ligt (mede) de gedachte ten grondslag
dat in geval van zetelverplaatsing naar het buitenland greep moet worden gehou-
den op in Nederland gevormde winstreserves.86 De wetgever heeft dit niet uitge-
werkt door een afrekeningsverplichting te introduceren, maar heeft gekozen voor
een vestigingsplaatsfictie. Het in de fictie neergelegde oprichtingscriterium is in
dit kader echter niet onderscheidend. Het bewerkstelligt bovendien een ongelijke
behandeling ten nadele van (de aandeelhouders van) naar Nederlands recht op-
gerichte vennootschappen.87

Grenzen ‘full tax liability’
De BV in de casus van het arrest BNB 2001/295 bezat in het geheel geen vermogens-
bestanddelen in Nederland en ontving evenmin inkomsten uit Nederland. De vraag
rijst waar de grenzen van ‘full tax liability’ liggen.

De aanwezigheid van een vaste inrichting in Nederland lijkt mij in ieder geval onvol-
doende voor het aanmerken van de feitelijk in het buitenland gevestigde vennoot-
schap als ‘fully liable to tax’ in Nederland. De door het verdrag met de feitelijkelei-
dingstaat aan Nederland toegewezen winst van de vaste inrichting is afkomstig uit
een Nederlandse bron; van een belasting over de wereldwinst is geen sprake. Mijns
inziens ook niet als nagenoeg de gehele winst van de vennootschap toerekenbaar is
aan de vaste inrichting of als daaraan buitenlandse vermogensbestanddelen worden
toegerekend.88

Het spiegelbeeld van die situatie is een wél feitelijk in Nederland gevestigde ven-
nootschap die uitsluitend activiteiten buiten Nederland ontplooit; bijvoorbeeld een
vennootschap die door middel van een vaste inrichting een onderneming drijft in
staat B, waaraan uit staat C afkomstige interest moet worden toegerekend. Uitslui-
ting van een dergelijke vennootschap als inwoner van Nederland voor de toepassing
van het belastingverdrag met staat C lijkt mij onwaarschijnlijk. Hier is immers sprake
van een ‘echte’ inwoner van Nederland (de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4,
Wet Vpb 1969 blijft dus buiten beeld), die ook voor de toepassing van het verdrag
met staat B als inwoner van Nederland (dus niet van staat B) wordt aangemerkt. Aan
de ‘full tax liability’ van de vennootschap in Nederland doet dan mijns inziens niet af
dat haar winst in feite geheel aan staat B is toegewezen, zodat ook de toepassing van

86. Zie ook onderdeel 8.8 van de conclusie van A-G Wattel bij BNB 2001/295. Zie nader over de ont-
staansgeschiedenis van artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965: Kostense 2002, blz. 92-99.

87. Zie onderdeel 8 van de conclusie van A-G Wattel bij BNB 2001/295. Van een door artikel 26 IVBPR 
verboden discriminatie zal volgens de Hoge Raad geen sprake zijn; zie HR 13 juli 2001, BNB 2001/
323, inzake de vergelijkbare fictie in artikel 33 Wet BRV (oud). Zie nader over de relevantie van 
dat arrest voor de vestigingsplaatsfictie van de dividendbelasting: Kostense 2002, blz. 238-240. 
Zie voorts Peters 2002, blz. 447-449, waar aan de hand van BNB 2001/323 wordt onderzocht of de 
vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

88. Zie in deze zin ook: Douma 2002, blz. 62-63. Zie nader paragraaf 4.1.1.3.4, onder ‘Artikel 4, lid 1, 
tweede volzin’.
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het grondslagvoorbehoud (artikel 24, lid 1, NSV) geen effect sorteert. Voorop moet
naar mijn mening staan de door de Nederlandse nationale belastingwet aan de aan-
wezigheid van de feitelijke leiding in Nederland verbonden onbeperkte belasting-
plicht, voor zover die belastingplicht als gevolg van de werking van belastingverdra-
gen ook daadwerkelijk betekenis kan hebben.89 Bij een lichaam dat naar de omstan-
digheden beoordeeld in Nederland is gevestigd (artikel 4 AWR), is dat per definitie
het geval, aangezien Nederland bevoegd is het wereldinkomen van de vennootschap
in de heffingsgrondslag te begrijpen. Dat Nederland in het onderhavige geval wel-
licht de gehele winst van de vennootschap dient vrij te stellen90, doet daaraan niet
af.91 Het ontbreken van ‘full tax liability’ in BNB 2001/295 heeft betrekking op een
dual resident die alleen op grond van het oprichtingsrecht door Nederland als bin-
nenlands belastingplichtig werd beschouwd. Dat is ook een situatie waarop de door
de Hoge Raad aangehaalde paragraaf 10 van het OESO-commentaar 1963 (nu: de
tweede volzin van artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag) ziet; de daarin opgenomen
beperking van het inwonerbegrip heeft betrekking op een persoon die ‘although not
domiciled in that State, (...) is considered as a resident according to the national law

89. Een benadering waarin de vennootschap slechts als inwoner van Nederland wordt beschouwd bij 
aanwezigheid van een concreet heffingsrecht voor Nederland, zou meebrengen dat het inwoner-
schap van de vennootschap voor het verdrag met staat C afhankelijk is van de feitelijk door die 
vennootschap genoten inkomsten. De uitkomst daarvan kan van jaar tot jaar (eventueel door ma-
nipulatie) verschillen, met mogelijkerwijs als curieus en ongewenst resultaat dat de vennoot-
schap het ene jaar inwoner van Nederland is en het andere jaar niet.

90. Het is overigens niet uitgesloten dat Nederland ook in deze casus het heffingsrecht krijgt toege-
wezen over eventuele inkomsten uit derde landen. Gedacht kan worden aan de situatie waarin 
ontvangen interesten of royalty’s gedeeltelijk aan het hoofdhuis in Nederland toerekenbaar zijn, 
aan inkomsten uit in een derde land gelegen onroerend goed of aan vermogenswinsten (de ven-
nootschap houdt bijvoorbeeld buitenlandse aandelen ter belegging). Dergelijke inkomsten zullen 
door Nederland in de heffing worden betrokken.

91. Naar mijn mening leidt ook het uitsluitend genieten van objectief vrijgestelde voordelen (deelne-
mingsvrijstelling) niet tot het ontbreken van ‘full tax liability’. Dit doet immers niet af aan de sub-
jectieve onderworpenheid van de vennootschap; zodra de vennootschap andere voordelen gaat 
genieten, zullen die in de heffing worden betrokken. Maar ook een subjectief vrijgesteld lichaam 
kan nog verdragsinwoner zijn; vergelijk de paragrafen 8.2 en 8.3 van het OESO-commentaar op 
artikel 4. Ook van deze lichamen kan worden gezegd dat zij in beginsel aan belastingheffing naar 
de wereldwinst zijn onderworpen; die onderworpenheid heeft ook betekenis, want zodra het li-
chaam niet meer aan de voorwaarden voor subjectieve vrijstelling voldoet, zal het daadwerkelijk 
worden belast. Zie in die zin ook Douma 2002, blz. 73-75; en Kostense 2002, blz. 201. Indien ven-
nootschappen in deze situaties als verdragsinwoner kunnen gelden, zal dit mijns inziens zeker 
het geval zijn ten aanzien van in Nederland gevestigde vennootschappen met uitsluitend activi-
teiten die ingevolge een regeling ter voorkoming van dubbele belasting zijn vrijgesteld. Overigens 
heeft de staatssecretaris ten aanzien van de ‘vrijgestelde beleggingsinstelling’ van het voorgestel-
de artikel 6a Wet Vpb 1969 opgemerkt dat deze vanwege de subjectieve vrijstelling voor de ven-
nootschapsbelasting geen inwoner onder belastingverdragen kan zijn; er zal derhalve geen 
woonplaatsverklaring worden afgegeven aan een dergelijke beleggingsinstelling. Dit in tegen-
stelling tot het standpunt voor de beleggingsinstelling met uitdelingsverplichting van artikel 28 
Wet Vpb 1969, die is onderworpen aan het 0%-tarief (Kamerstukken II 2005/06, 30 533, nr. 3, 
blz. 4; zie voorts nr. 5, blz. 4). Zoals ook de redactie van Vakstudienieuws opmerkt in V-N 2006/
28.3, blz. 14-15, is verdragsinwonerschap van een artikel 6a-beleggingsinstelling zeker niet uit-
gesloten en is voorts het verschil met een artikel 28-beleggingsinstelling ‘flinterdun’.
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(...)’. Derhalve een geheel andere situatie dan in het geval van ‘echt’ inwonerschap
van een vennootschap op grond van de aanwezigheid van de feitelijke leiding in
Nederland.92

Bedacht moet voorts worden dat Nederland voor het verdrag met staat B geldt als
woonstaat (de vaste-inrichtingswinst wordt toegewezen aan staat B als bronstaat).
Hiermee strookt niet dat de vennootschap voor het verdrag Nederland-staat C geen
inwoner van Nederland is als gevolg van de werking van het verdrag Nederland-staat
B, voor de toepassing waarvan Nederland dus juist woonstaat is. De opvatting dat de
vennootschap voor de toepassing van het verdrag met staat C geen inwoner van
Nederland is, heeft bovendien als ongerijmd gevolg dat de vennootschap in de ver-
houding met staat C verdragsbescherming ontbeert. Zij zal immers ook voor het ver-
drag staat B-staat C geen inwoner van staat B zijn; reeds omdat mag worden aange-
nomen dat staat B de vennootschap krachtens zijn nationale recht niet als inwoner
aanmerkt, maar bovendien omdat zij – bij toepassing van het criterium van BNB
2001/295 – geen inwoner van staat B kan zijn vanwege het ontbreken van ‘full tax
liability’ aldaar (zie hetgeen hierboven is opgemerkt ten aanzien van een in het bui-
tenland gevestigde vennootschap met vaste inrichting in Nederland).93

Voorts kan de vraag worden gesteld wat te gelden heeft indien de vennootschap in
een staat is gevestigd waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft gesloten. De
vennootschap zal dan recht hebben op vrijstelling van de buitenlandse winst op
grond van het Bvdb 2001 (zie artikel 31 e.v. Bvdb 2001). De vennootschap blijft even-
wel onbeperkt binnenlands belastingplichtig en Nederland kan de gehele winst van
de vennootschap in de heffing begrijpen. Ten aanzien van winstbestanddelen waar-
voor geen vrijstelling wordt gegeven, wordt de vennootschap ook daadwerkelijk in
Nederland belast.94 Naar mijn mening wordt de Nederlandse heffingsbevoegdheid
over de wereldwinst van de vennootschap niet door het Bvdb 2001 gereduceerd en

92. Zie in die zin ook Pijl 2003, blz. 323-324.
93. In EU-verband is evenwel staat B – als staat waar zich de vaste inrichting van een in een andere 

lidstaat gevestigde vennootschap bevindt – verplicht de door derde staten ingehouden bronhef-
fingen te verrekenen onder dezelfde voorwaarden als gelden voor in staat B zelf gevestigde ven-
nootschappen; zie het arrest van het HvJ EG Saint-Gobain (zaak C-307/97). Ook uit de non-
discriminatiebepaling van artikel 24, lid 3, OESO-modelverdrag zou een recht tot verrekening van 
buitenlandse bronheffingen in de vaste inrichting-staat kunnen worden afgeleid; zie in dat kader 
paragraaf 51-54 van het OESO-commentaar bij artikel 24 OESO-modelverdrag. Zie voor een over-
zicht van de verschillende opvattingen op dat punt de conclusie van A-G Van Kalmthout bij BNB 
2002/184, onderdeel 7.

94. Dat is overigens ook mogelijk indien alle activiteiten van de vennootschap buiten Nederland 
plaatsvinden, namelijk ingeval de buitenlandse winst niet voldoet aan de onderworpenheidseis 
van artikel 32, lid 1, Bvdb 2001.
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kan het Bvdb 2001 niet in de weg staan aan het ‘fully liable to tax’ zijn van de ven-
nootschap in Nederland.95

Ten slotte wijs ik voor wat betreft feitelijk op de Nederlandse Antillen gevestigde
vennootschappen nog op artikel 25 BRK. Deze bijzondere bepaling luidt:

‘Indien een houdstermaatschappij, welke is opgericht naar het recht van
een van de landen, ingevolge artikel 34, tweede lid, geacht wordt inwoner
te zijn van een van de andere landen, mag – onverminderd het recht van
dat andere land tot belastingheffing als ware dit artikel niet van toepassing
– de winst van deze maatschappij in eerstbedoeld land worden belast naar
een percentage dat 4 niet te boven gaat.’ 96

95. Anders dan Douma 2002, blz. 59-62, zie ik geen rol voor BNB 2002/184 in deze kwestie. Naar mijn 
mening heeft de Hoge Raad in dat arrest niet geoordeeld dat de Zwitserse vaste-inrichtingswinst 
buiten de Nederlandse heffingsgrondslag blijft, maar slechts dat het in strijd is met de strekking 
van de voorkomingsbepalingen in belastingverdragen dat Nederland op grond van een verdrag 
voorkoming van dubbele belasting verleent over inkomensbestanddelen waarvoor dit reeds op 
grond van een ander verdrag is gebeurd. Dit kan zich overigens onder het Bvdb 2001 niet voor-
doen; zie artikel 15, lid 1, alsmede 1, lid 2, Bvdb 2001.
Voorts merk ik nog op dat het oordeel in HR 13 november 1991, BNB 1992/58 en 59, mij in dezen 
ook niet beslissend lijkt. De Hoge Raad oordeelde in deze arresten dat van ‘in Nederland belast-
bare winst’ in de zin van artikel 13, lid 1, Wet Vpb 1969 geen sprake is, indien de buitenlandse 
winst van de dochtermaatschappij ingevolge de BRK respectievelijk een belastingverdrag niet aan 
Nederland is toegewezen en door Nederland slechts in het kader van het progressievoorbehoud 
in de heffingsgrondslag mag worden begrepen onder verlening van een reductie ter voorkoming 
van dubbele belasting volgens de vrijstellingsmethode. Zulks is anders indien het primaire hef-
fingsrecht wél aan Nederland is toegewezen, maar Nederland buitenlandse bronbelasting dient 
te verrekenen: HR 26 januari 2000, BNB 2000/160. Ook in BNB 1992/58 en 59 was de beslissing 
ingegeven door de strekking van deze specifieke bepaling in de deelnemingsvrijstelling, ‘te weten 
hiermede te voorkomen dat ten laste van de Nederlandse winst wordt gebracht hetgeen ten koste 
wordt gelegd aan de verwerving van winst die hier te lande niet in de heffing van de belasting kan 
worden betrokken’. Hetzelfde kan worden opgemerkt ten aanzien van HR 27 augustus 1997, BNB 
1998/50. Uit r.o. 3.7 van dat arrest kan worden opgemaakt dat eindafrekening op de voet van ar-
tikel 8 Wet Vpb 1969 jo. 16 Wet IB 1964 (oud; zie thans artikel 15c en d Wet Vpb 1969) ook plaats-
vindt in geval van verplaatsing van de werkelijke leiding van een vennootschap naar een niet-
verdragsstaat waarbij geen vaste inrichting in Nederland achterblijft. Ook deze beslissing is mijns 
inziens ingegeven door de strekking van de eindafrekeningsbepaling, namelijk te voorkomen dat 
onbelast opgebouwde reserves aan de heffing ontsnappen. De strekking van de eis van ‘full tax 
liability’ is mijns inziens veel algemener en niet vergelijkbaar met die van genoemde bepalingen 
in de nationale belastingwet, die gevolgen verbinden aan de specifieke omstandigheden van de 
desbetreffende belastingplichtige. Het gaat bij de ‘full tax liability’-eis om het vaststellen van in-
wonerschap op grond van algemene criteria en daarvoor is een (mogelijke) onderworpenheid 
voldoende.

96. De achtergrond van deze bepaling is dat een holdingmaatschappij in het land van de feitelijke lei-
ding niet zal worden belast in verband met deelnemingsvrijstelling, zodat geen bezwaar bestaat 
tegen een beperkte belastingheffing door het oprichtingsland; zie nader Van Dun 1999, onderdeel 
5.1. 
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Voor de belastingheffing van een dergelijke houdstermaatschappij97 is de aanwezig-
heid van een vaste inrichting in het oprichtingsland niet vereist. Deze bepaling
maakt derhalve een uitzondering op artikel 5, lid 1, BRK98 en staat in feite een extra-
territoriale heffing van winstbelasting toe, zonder dat de werkelijkeleidingstaat een
belastingvermindering behoeft te verlenen.99 De bepaling is – hoewel zij waar-
schijnlijk is opgenomen op verzoek van de Antillen – ook van toepassing op een naar
Nederlands recht opgerichte vennootschap met werkelijke leiding op de Nederland-
se Antillen.100 Nederland mag derhalve de wereldwinst van een dergelijke dual resi-
dent volledig belasten, doch tegen een tarief van ten hoogste 4%. Mijns inziens zou
een onder artikel 25 BRK vallende houdstermaatschappij dan ook ‘fully liable to tax’
in Nederland blijven en mitsdien als inwoner van Nederland kunnen gelden onder
andere belastingverdragen.101 Bij Besluit van 3 mei 2004, nr. CPP2004/429M, BNB
2004/282, is evenwel – zonder nadere toelichting – bepaald dat artikel 25 BRK niet
wordt toegepast op een naar Nederlands recht opgerichte holding waarvan de wer-
kelijke leiding naar de Nederlandse Antillen is verplaatst, zodat ook voor onder arti-
kel 25 BRK vallende houdstermaatschappijen ‘full tax liability’ in Nederland naar
mijn mening niet meer aan de orde is. In het arrest BNB 2001/295 kon artikel 25 BRK
overigens geen rol spelen; de feitelijke activiteit van de dividend uitkerende ven-
nootschap bestond uit het beleggen van haar gehele vermogen.102

Betekenis BNB 2001/295 voor bilaterale situaties
Ten slotte kan nog de vraag worden gesteld of het arrest BNB 2001/295 ook gevolgen
heeft voor bilaterale situaties (behandeld in hoofdstuk 3). Betoogd zou kunnen wor-
den dat de naar Nederlands recht opgerichte vennootschap met feitelijke leiding in
staat B, voor de toepassing van het verdrag Nederland-staat B reeds op grond van ar-
tikel 4, lid 1, geen inwoner van Nederland is, zonder dat de tiebreakbepaling van lid 3
eraan te pas komt. Dit zou echter leiden tot een cirkelredenering.103 Uit de gecombi-

97. Bellingwout 2001 A, onderdeel 5, leidt uit de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 25 BRK af 
dat de bepaling uitsluitend ziet op zuivere houdstermaatschappijen en in ieder geval niet van toe-
passing is indien de beleggingsactiviteiten van de dual resident de beheersfunctie overheersen. 
Zie ook onderdeel 5.8-5.9 van de conclusie van A-G Wattel van 6 juni 2006, nrs. 42.626-42.629, 
42.631en 42.632, NTFR 2006/1005.

98. Zie ook Van Dun 1999, onderdeel 5.1 en 5.2.
99. Dit blijkt reeds uit de tekst van de bepaling; zie voorts Kamerstukken II 1962/63, 7181 (R 344), nr. 

3, blz. 14.
100. Zie nader Van Dun 1999, onderdeel 5.3.
101. Zie ook Engelen, pt. 4.2 van zijn noot bij het arrest in FED 2001/315.
102. Zie de onderdelen 1.4 en 1.5 van de conclusie bij BNB 2001/295.
103. Zie ook Vogel 1997, blz. 234, paragraaf 31a, die ten aanzien van de tweede volzin van artikel 4, lid 

1, OESO-modelverdrag opmerkt: ‘The second sentence, of course, does not relate to that State 
which, with respect to a certain person, is restricted to taxing his domestic source income by the 
DTC (Double Taxation Convention; FP) in question. If it did, it would create an unintended circular 
argument.’
Vervolgens merkt Vogel het Besluit van de staatssecretaris van 12 juni 1989 inzake de woon-
plaatsverklaringen aan als hiermee niet in overeenstemming. Mijns inziens berust dit laatste ech-
ter op een onjuiste lezing van het Besluit, nu daarin artikel 4, lid 1, tweede volzin, van het verdrag 
met de derde staat wordt toegepast.
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neerde werking van de woonplaatsbepaling en de toewijzingsbepalingen van het
verdrag met staat B volgt immers pas of de vennootschap in Nederland nog voor in-
komsten uit bronnen buiten Nederland in de heffing kan worden betrokken en dus
of deze in Nederland nog ‘fully liable to tax’ is. Voordat de toewijzingsbepalingen aan
de orde kunnen komen, moet echter eerst worden bepaald of de vennootschap inwo-
ner is van een van beide staten. Het ligt daarom voor de hand dat voor de toepassing
van artikel 4, lid 1, van het verdrag met staat B alleen van belang is of de vennoot-
schap volgens de bepalingen van de Nederlandse belastingwet inwoner is, hetgeen
in het onderhavige geval op grond van de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4,
Wet Vpb 1969 het geval is. De vennootschap is in de bilaterale situatie evenmin in-
woner van Nederland voor de toepassing van het verdrag met staat B, als in de trila-
terale situatie voor de toepassing van het verdrag met staat C. In de bilaterale situatie
wordt echter, anders dan in de trilaterale situatie, de horde van artikel 4, lid 1, wel
met goed gevolg genomen, en strandt het inwonerschap pas op de tiebreaker van
artikel 4, lid 3.

Conclusie
Het arrest BNB 2001/295 heeft ook gelding in andere situaties dan die waarin de BRK
en/of het verdrag Nederland-België 1970 van toepassing zijn. Het geldt voor alle ge-
vallen waarin de toepasselijke belastingverdragen een OESO-modelverdragconform
woonplaatsartikel bevatten, ongeacht of dit artikel de tweede volzin bevat of niet. De
regel luidt dan dat een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap die op grond
van de tiebreakbepaling van artikel 4, lid 3, van het verdrag Nederland-staat B in
staat B is gevestigd (in ieder geval als dit verdrag een OESO-modelverdragconform
restartikel bevat), geen inwoner van Nederland is voor de toepassing van het verdrag
Nederland-staat C.104 Vertaald naar de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4, Wet
Vpb 1969 leert het arrest dat ‘buitenwerkingstelling’ van de vestigingsplaatsfictie
voor het verdrag met de werkelijkeleidingstaat B, in de regel meebrengt dat die fictie
ook betekenis mist voor de toepassing van het verdrag met derde staten.

4.1.1.4 OESO-modelverdragconform woonplaatsartikel in het verdrag Nederland-
staat C en vervreemdingsvoordelen

Indien de in staat B gevestigde vennootschap niet naar Nederlands recht is opgericht,
kan Nederland de door een inwoner van staat C behaalde aanmerkelijkbelangver-
vreemdingsvoordelen in ieder geval niet belasten (zie paragraaf 4.1.1.3.1). Een derge-
lijke vennootschap kan geen inwoner van Nederland in verdragszin zijn onder het
OESO-modelverdragconforme woonplaatsartikel in het verdrag Nederland-staat C,
omdat zij hier te lande niet (onbeperkt) aan belasting is onderworpen.

104. Het door de staatssecretaris gehanteerde beleid inzake de afgifte van woonplaatsverklaringen aan 
dual resident companies is dus in feite door de Hoge Raad gesanctioneerd. Voor afgifte van een 
woonplaatsverklaring in gevallen waarin het verdrag met de derde staat alleen de eerste volzin 
van artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag bevat, bestaat nu evenmin nog aanleiding.
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Ten aanzien van een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap kon tot het ar-
rest BNB 2001/295 worden aangenomen dat deze op de door artikel 4, lid 1, OESO-
modelverdrag vereiste wijze in Nederland aan belasting is onderworpen (artikel 2,
lid 4, Wet Vpb 1969) en derhalve in de verhouding Nederland-staat C inwoner van
Nederland in de zin van die bepaling is. Verdragsinwonerschap van staat C komt bij
gebreke van een feitelijke vestigingsplaats in die staat niet aan de orde. Nederland
krijgt dan als bronstaat op grond van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het ver-
drag met staat C het heffingsrecht over vervreemdingsvoordelen toegewezen. Het
verdrag met staat B komt daarbij niet aan bod, nu het daarin opgenomen vermogens-
winstartikel slechts van toepassing is ingeval de aanmerkelijkbelanghouder in staat
B of in Nederland woont.

Sinds het arrest BNB 2001/295 moet naar mijn mening echter worden geconclu-
deerd dat de vennootschap niet op de voet van artikel 4, lid 1, van het verdrag Neder-
land-staat C als inwoner van Nederland kan worden gekwalificeerd, indien het ver-
drag Nederland-staat B een tiebreaker conform artikel 4, lid 3, OESO-modelverdrag
bevat die de verdragswoonplaats toewijst aan staat B (in ieder geval indien dit ver-
drag mede een OESO-modelverdragconforme saldobepaling bevat). Het verdrag
Nederland-staat B heeft dan namelijk tot gevolg dat de vennootschap in Nederland
nog slechts beperkt binnenlands belastingplichtig is, hetgeen niet een volledige on-
derworpenheid is als bedoeld in (de eerste volzin van) artikel 4, lid 1, OESO-model-
verdrag. De vennootschap is dan geen inwoner in de zin van het verdrag Nederland-
staat C, en het daarin opgenomen aanmerkelijkbelangvoorbehoud mist toepassing.
Het heffingsrecht over aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen wordt ingevol-
ge de algemene toewijzingsbepaling voor vermogenswinsten (artikel 13, lid 5, OESO-
modelverdrag) toegewezen aan staat C, zodat Nederland deze voordelen niet mag
belasten.105

Bijzonder woonplaatsartikel in het verdrag Nederland-staat B
Nederland kan evenwel ook na BNB 2001/295 nog een heffingsrecht toekomen, in-
dien de vennootschap op grond van het verdrag met staat B niet als inwoner van die
staat wordt beschouwd dan wel zowel van staat B als van Nederland. Dit kan het ge-

105. Vóór 1997 geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders hebben niet te maken met de conserveren-
de aanslag en konden na het arrest BNB 2001/295 derhalve reeds vóór het einde van de in het des-
betreffende verdrag opgenomen vijfjaarstermijn hun aanmerkelijk belang vervreemden (in ieder 
geval als de vennootschap op de Nederlandse Antillen zat en de aandeelhouder in België). Ten 
aanzien van emigranten aan wie wel een conserverende aanslag (met uitstel van betaling) is op-
gelegd, geldt dat zij zich moeten onthouden van handelingen die een vervreemding opleveren on-
der artikel 25, lid 8, letter a, Inv.wet 1990. Hieronder vallen ook de inkoop van aandelen en het 
betaalbaar stellen van liquidatie-uitkeringen. De teruggaaf van kapitaal leidt eveneens tot invor-
dering van de conserverende aanslag (artikel 25, lid 8, letter c, Inv.wet 1990). Wel kunnen zij zich 
(evenals uiteraard vóór 1997 geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders) zonder heffing van in-
komstenbelasting en dividendbelasting winst laten uitkeren. Heffing door Nederland is in deze si-
tuatie namelijk evenmin mogelijk over dividenden; zie paragraaf 4.2.1 hierna. Winstuitdeling is 
zonder gevaar van invordering van de conserverende aanslag mogelijk tot 90% van de winstreser-
ves van de vennootschap: artikel 25, lid 8, letter b, Inv.wet 1990.
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val zijn indien het verdrag Nederland-staat B een woonplaatsbepaling kent die niet
conform artikel 4 OESO-modelverdrag luidt. Ik noem de volgende mogelijkheden:
– artikel 2, lid 4, verdrag Nederland-Zwitserland 1951 (besproken in paragraaf

4.1.1.2): bij een dubbele woonplaats is de statutaire zetel beslissend;
– artikel 2, lid 1, letter f, verdrag Nederland-Ierland 1969: indien de vennootschap

geen ‘bedrijf’ in de zin van deze bepaling heeft omdat het slechts activa ter beleg-
ging aanhoudt, is de vennootschap noch als inwoner van Ierland noch als inwoner
van Nederland aan te merken. Het verdrag is dan niet van toepassing en Neder-
land wordt niet beperkt in de uitoefening van zijn nationaalrechtelijke heffings-
bevoegdheid. Een vergelijkbare bepaling komt voor in het verdrag met Malawi
1969;

– verdragen waarin een dubbele woonplaats ex artikel 4, lid 1, leidt tot een onder-
lingoverlegprocedure. Een aantal van deze belastingverdragen bepaalt dat de
vennootschap bij gebreke van overeenstemming106 wordt geacht geen inwoner te
zijn van een van de verdragsluitende staten.107 Nederland wordt dan niet beperkt
in zijn heffingsbevoegdheid (Belarus 1996, Canada 1986, Estland 1997, Letland
1994, Litouwen 1999 en Verenigde Staten 1992). De overige verdragen met een
onderlingoverlegprocedure verbinden aan het ontbreken van overeenstemming
geen gevolg. De dubbele woonplaats blijft dan intact en de vennootschap kan ook
in dat geval door Nederland naar de wereldwinst worden belast (Filippijnen 1989,
Japan 1970, Nigeria 1991108, Thailand 1975). Voor beide groepen verdragen geldt
dat de vennootschap voor de toepassing van het verdrag met staat C inwoner van
Nederland is indien: i) de verdragswoonplaats op grond van het onderling overleg
aan Nederland is toegewezen of ii) het onderling overleg geen resultaat had en de
vennootschap inwoner is van geen dan wel van beide verdragsluitende staten.

106. Steeds wordt expliciet aangegeven dat bij het onderlinge overleg de plaats van de werkelijke lei-
ding, de plaats van oprichting en alle andere ter zake doende factoren in acht worden genomen.

107. De vennootschap kan overigens wel aanspraak maken op (onder meer) toepassing van het voor-
komingsartikel.

108. Artikel 4, lid 3, van het verdrag met Nigeria laat overigens ook de wijze van toepassing van het 
verdrag over aan de onderlingoverlegprocedure. Anders dan Douma 2002, blz. 66, en Kostense 
2002, blz. 174, ben ik niet van mening dat dit dubieus is in het licht van artikel 91 en/of 104 Gw. 
Voor wat betreft artikel 91 Gw. wijs ik erop dat het verdrag is goedgekeurd – inclusief deze bepa-
ling – op de door de grondwet voorgeschreven wijze. Van schending van het legaliteitbeginsel van 
artikel 104 Gw. is mijns inziens evenmin sprake: de verdragstoepassing kan niet worden be-
schouwd als belastingheffing; de heffing van belasting vindt plaats ingevolge de nationale wet en 
het verdrag bepaalt slechts of die nationale heffingsbevoegd al dan niet wordt beperkt. Ik zie ook 
geen reden voor analoge toepassing van HR 29 september 1999, BNB 2000/16-17. Het ging in die 
arresten om een mededeling omtrent de door de bevoegde autoriteiten van Nederland en Duits-
land bereikte overeenstemming over de interpretatie van het verdrag Nederland-Duitsland 1959 
op enkele punten. De Hoge Raad oordeelde dat een dergelijke mededeling de rechter niet kan ont-
slaan van de verplichting het verdrag uit te leggen, indien een beroep op een verdragsbepaling 
wordt gedaan. In dit geval schrijft het verdrag echter zelf voor dat bij een dubbele vestigingsplaats 
de wijze van verdragstoepassing wordt bepaald in onderling overleg, zodat de uitkomst van dat 
overleg wel bindend moet worden geacht.
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Aangezien de naar Nederlands nationaal recht voor de vennootschap bestaande we-
reldwijde belastingplicht in deze gevallen niet op grond van het verdrag met staat B
wordt getransformeerd in een beperkte binnenlandse belastingplicht, geldt de ven-
nootschap voor de toepassing van het verdrag met staat C als volledig onderworpen
aan de belasting in Nederland. Dientengevolge is de vennootschap voor de toepas-
sing van het verdrag Nederland-staat C inwoner van Nederland, en wijst het aanmer-
kelijkbelangvoorbehoud het heffingsrecht met betrekking tot vervreemdingsvoor-
delen toe aan Nederland. Hetzelfde geldt mijns inziens – bij een vennootschap (niet
zijnde een fonds voor gemene rekening) zonder materiële onderneming – indien het
verdrag met staat B geen restartikel bevat, dan wel een restartikel dat Nederland niet
verhindert inkomsten uit derde landen in de heffing te betrekken.

Conclusie
Vergeleken met de situatie van vóór het arrest BNB 2001/295, is het Nederlandse
heffingsbereik ten aanzien van aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen flink
afgenomen in triangular cases waarbij het verdrag Nederland-staat C zowel een aan-
merkelijkbelangvoorbehoud bevat dat vereist dat de vennootschap verdragsinwoner
van Nederland is, als een woonplaatsartikel conform artikel 4, lid 1, (eerste volzin)
OESO-modelverdrag. Kon voorheen heffing in een dergelijk geval steeds mogelijk
worden geacht mits het een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap betrof;
nu moet worden geconcludeerd dat die heffing slechts mogelijk is indien het verdrag
met staat B een uitzonderlijke woonplaatsbepaling bevat dan wel – bij beleggings-
vennootschappen – indien daarin een OESO-modelverdragconform restartikel ont-
breekt.

4.1.2 Alleen staat C is een verdragsstaat

De aanmerkelijkbelanghouder woont in verdragsstaat C. De vennootschap heeft haar
vestigingsplaats weliswaar fictief ex artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 in Nederland, maar
feitelijk in niet-verdragsstaat B. Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 4.1.1, is met be-
trekking tot vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang in eerste instantie ir-
relevant of staat B al dan niet een verdragsstaat is. Bij gebreke van staat B-inwoner-
schap van de aanmerkelijkbelanghouder is het vermogenswinstartikel in een even-
tueel verdrag met B namelijk niet van toepassing.

De situatie zonder belastingverdrag met staat B leidt tot andere resultaten dan de in
paragraaf 4.1.1 behandelde situatie (staat C en staat B zijn beide verdragsstaten), in-
dien het verdrag met staat C: i) een aanmerkelijkbelangvoorbehoud bevat dat vereist
dat de vennootschap verdragsinwoner is van Nederland; en ii) een woonplaatsbepa-
ling bevat overeenkomstig artikel 4, lid 1, eerste volzin, OESO-modelverdrag. Onder
een dergelijke woonplaatsbepaling is voor Nederlands inwonerschap van de ven-
nootschap vereist dat deze alhier ‘fully liable to tax’ is (BNB 2001/295). Bij de beoor-
deling of dit het geval is, speelt een eventueel verdrag met staat B wel een belangrij-
ke rol. Aangezien staat B in het onderhavige geval een niet-verdragsstaat is, wordt
Nederland niet beperkt in zijn heffingsrecht ten aanzien van de ingevolge artikel 2,



4.1.3 Hoofdstuk 4 / Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud en de vestigingsplaatsfictie in triangular cases

178

lid 4, Wet Vpb 1969 binnenlands belastingplichtige vennootschap.109 De vennoot-
schap is derhalve, mits naar Nederlands recht opgericht, inwoner van Nederland voor
de toepassing van het verdrag met staat C, zodat Nederland vervreemdingsvoorde-
len ingevolge het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in de heffing kan betrekken.

Indien staat B geen verdragsstaat is, zal het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het
verdrag Nederland-staat C derhalve vrijwel steeds van toepassing zijn. Niet alleen in-
dien dat geen Nederlands inwonerschap van de vennootschap vereist of vereist dat
de vennootschap volgens de Nederlandse wetgeving inwoner van Nederland is, maar
ook indien de vennootschap inwoner in verdragszin dient te zijn. Bij een aanmerke-
lijkbelangvoorbehoud in laatstbedoelde zin is wel nodig (afgezien van een eventuele
bijzondere woonplaatsbepaling in het verdrag met staat C waaronder de vestigings-
plaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 tot inwonerschap kan leiden) dat de
vennootschap naar Nederlands recht is opgericht.

4.1.3 Alleen staat B is een verdragsstaat

Het verdrag met staat B kan de Nederlandse heffingsbevoegdheid met betrekking tot
aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen niet beperken omdat de aanmerkelijk-
belanghouder geen inwoner is van Nederland of staat B. Aangezien staat C een niet-
verdragsstaat is, ondervindt Nederland geen belemmeringen bij de uitoefening van
zijn nationale heffingsbevoegdheid. De aanmerkelijkbelanghouder kan derhalve als
buitenlands belastingplichtige voor door hem behaalde vervreemdingsvoordelen in
de heffing worden betrokken.

4.1.4 Samenvatting en conclusie

Heffing over aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen in situaties waarin de
werkelijke leiding van de vennootschap naar verdragsstaat B is verplaatst en de aan-
merkelijkbelanghouder naar verdragsstaat C is geëmigreerd, is mogelijk in de vol-
gende gevallen:
1. Onder het verdrag met Brazilië 1990 (vermogenswinsten mogen in beide staten

worden belast).
2. Het verdrag Nederland-staat C bevat een aanmerkelijkbelangvoorbehoud dat

geen eis stelt met betrekking tot de woonplaats van de vennootschap (3 verdra-
gen).

3. Het verdrag Nederland-staat C bevat een aanmerkelijkbelangvoorbehoud dat ver-
eist dat de vennootschap volgens de Nederlandse wetgeving inwoner van Neder-
land is (31 verdragen). In het laatste geval heeft de vestigingsplaatsfictie van arti-
kel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 rechtstreeks effect. 

109. Hierbij zij aangetekend dat de grenzen van ‘full tax liability’ nog niet duidelijk zijn; naar mijn me-
ning is het echter onwaarschijnlijk dat de Hoge Raad zal oordelen dat een (vrijwel) volledige vrij-
stelling van de winst van de vennootschap ex het Bvdb 2001 in de weg staat aan het constateren 
van ‘full tax liability’ van de vennootschap in Nederland onder het verdrag Nederland-staat C. Zie 
nader paragraaf 4.1.1.3.5, onder ‘Grenzen ‘‘full tax liability” ’.
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4. Het verdrag Nederland-staat C bevat: i) een aanmerkelijkbelangvoorbehoud dat
een Nederlandse verdragswoonplaats van de vennootschap vereist; en ii) een van
het OESO-modelverdrag afwijkend woonplaatsartikel op grond waarvan de ven-
nootschap inwoner van Nederland is (Zwitserland 1951).

5. Het verdrag Nederland-staat C bevat: i) een aanmerkelijkbelangvoorbehoud dat
een Nederlandse verdragswoonplaats van de vennootschap vereist; en ii) een
woonplaatsartikel overeenkomstig artikel 4, lid 1, (eerste volzin) OESO-modelver-
drag, maar het verdrag met staat B bevat een van het OESO-modelverdrag afwij-
kend woonplaatsartikel op grond waarvan de vennootschap in de verhouding met
staat B (mede) in Nederland is gevestigd (Zwitserland 1951 of de verdragen met
een onderlingoverlegprocedure als tiebreaker), dan wel noch in staat B noch in
Nederland is gevestigd (mogelijk onder de onderlingoverleg-verdragen; ook
mogelijk onder het verdrag met Ierland 1969 indien de vennootschap geen ‘be-
drijf’ heeft). Deze mogelijkheid geldt (in verband met het OESO-modelverdrag-
conforme woonplaatsartikel in het verdrag Nederland-staat C) uitsluitend indien
de vennootschap naar Nederlands recht is opgericht. De vestigingsplaatsfictie van
artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 leidt onder deze voorwaarden tot ‘full tax liability’
van de vennootschap in Nederland, zodat deze voor de toepassing van het verdrag
met staat C inwoner is van Nederland.

6. Het verdrag met staat C luidt als onder 3, maar het verdrag met staat B bevat: i)
een OESO-modelverdragconform woonplaatsartikel; en ii) geen restartikel dat
overeenkomstig artikel 21 OESO-modelverdrag het heffingsrecht over inkomsten
uit derde staten exclusief toewijst aan de woonstaat. Bovendien is de vennoot-
schap naar Nederlands recht opgericht en drijft geen materiële onderneming (en
is geen fonds voor gemene rekening). Deze mogelijkheid geldt uitsluitend indien
mijn standpunt juist is dat de fictie van artikel 2, lid 5, Wet Vpb 1969 niet door-
werkt onder belastingverdragen. Ook onder deze voorwaarden leidt de vesti-
gingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 tot ‘full tax liability’, zodat de
vennootschap voor de toepassing van het verdrag met staat C inwoner is van
Nederland.

De belastingverdragen met een aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’, als-
mede de verdragen met Georgië 2002 en Polen 2002 vereisen evenals de onder punt
3 genoemde verdragen dat de vennootschap volgens de Nederlandse wetgeving in-
woner is van Nederland, maar dit aanmerkelijkbelangvoorbehoud ziet (afgezien van
pre-1997-emigranten) alleen op de afwikkeling van de emigratieheffing (zie para-
graaf 4.1.1.1 en 3.2.1.3).

Ingeval alleen staat C een verdragsstaat is, zijn de mogelijkheden voor Nederland om
vervreemdingsvoordelen te belasten groter. Er is dan immers geen verdrag met staat
B dat afbreuk kan doen aan de ‘full tax liability’ in Nederland van de vennootschap,
zodat Nederland, mits de vennootschap naar Nederlands recht is opgericht, ook
steeds een heffingsrecht heeft onder een verdrag met zowel een OESO-modelver-
dragconform woonplaatsartikel als een aanmerkelijkbelangvoorbehoud dat vereist
dat de vennootschap verdragsinwoner van Nederland is.
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Indien uitsluitend staat B een verdragsstaat is, wordt Nederland niet beperkt in zijn
heffingsrechten ten aanzien van aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen.

Geconcludeerd kan worden dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB
2001 in triangular cases met name succes heeft onder belastingverdragen met een
aanmerkelijkbelangvoorbehoud waarin voor de bepaling van de vestigingsplaats van
de vennootschap wordt verwezen naar de nationale wet (en waarin het aanmerkelijk-
belangvoorbehoud niet slechts op de invordering van de conserverende aanslag ziet).
Dit is onder 31 verdragen het geval. Onder de verdragen waarin het aanmerkelijkbe-
langvoorbehoud inwonerschap van de vennootschap in de zin van artikel 4, lid 1, (eerste
volzin) OESO-modelverdrag vereist (27 verdragen en de BRK), kon tot BNB 2001/295
worden aangenomen dat de aanmerkelijkbelang-vestigingsplaatsfictie via de vesti-
gingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 haar werk deed en Nederland aan-
merkelijkbelangvervreemdingsvoordelen kon belasten. Het arrest BNB 2001/295 heeft
door die mogelijkheid (met uitzondering van gevallen waarin het verdrag met staat B
een bijzondere woonplaatsbepaling bevat of – in geval van beleggingsvennootschap-
pen – geen OESO-modelverdragconform restartikel bevat) evenwel een streep gehaald.

Sinds het arrest BNB 2001/295 is duidelijk dat de vestigingsplaatsfictie van artikel
7.5, lid 6, Wet IB 2001 eigenlijk alleen op eigen kracht effectief is en niet via de om-
weg van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969. Vereist is dus dat het aanmerkelijkbelang-
voorbehoud rechtstreeks naar de nationale wet verwijst voor de bepaling van de
vestigingsplaats van de vennootschap; verdragsinwoner op de voet van artikel 4
OESO-modelverdrag zal de vennootschap in veruit de meeste gevallen niet zijn.

4.2 Reguliere voordelen 

Ook deze paragraaf betreft de situatie waarin de aanmerkelijkbelanghouder woont
in staat C en de feitelijke leiding van de vennootschap – die ingevolge de vestigings-
plaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 naar nationaal recht in Nederland is ge-
vestigd – zich bevindt in staat B. Hiervóór is in paragraaf 4.1 bezien welke gevolgen
de verdragen met de staten B en C hebben voor het Nederlandse heffingsrecht met
betrekking tot aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen. De conclusie daarom-
trent luidde dat de buitenlandse belastingplicht-vestigingsplaatsfictie redelijk suc-
cesvol is. In deze paragraaf komt de vraag aan de orde in hoeverre de verdragen met
de staten B en C het Nederlandse heffingsrecht ter zake van reguliere voordelen uit
aanmerkelijk belang beperken. Kan de vestigingsplaatsfictie met betrekking tot aan-
merkelijkbelangdividend eveneens effect sorteren?

4.2.1 Zowel staat B als staat C is een verdragsstaat 

4.2.1.1 Het dividendartikel in het verdrag Nederland-staat C

Aanmerkelijkbelangdividenden vallen voor de toepassing van het verdrag onder het
dividendartikel (artikel 10 OESO-modelverdrag). Het eerste lid wijst de heffingsbe-
voegdheid over dividenden betaald door een vennootschap die inwoner is van een
van de staten, aan een inwoner van de andere staat, toe aan de woonstaat van de ont-
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vanger. Ingevolge het tweede lid krijgt de staat waarvan de uitkerende vennootschap
inwoner is, een beperkt heffingsrecht toegewezen. Dit heffingsrecht bedraagt in ge-
val van dividenden betaald aan aandeelhouders-natuurlijke personen 15% van het
brutobedrag van de dividenden: artikel 10, lid 2, letter b, OESO-modelverdrag.110 Bij
de beoordeling van de Nederlandse heffingsbevoegdheid over aanmerkelijkbelang-
dividenden betaald door een fictief in Nederland gevestigde vennootschap aan een
in staat C woonachtige aanmerkelijkbelanghouder, is derhalve van belang of de ven-
nootschap voor de toepassing van het verdrag Nederland-staat C in Nederland is geves-
tigd. Wanneer dit verdrag, zoals de meeste belastingverdragen, een OESO-modelver-
dragconform woonplaatsartikel bevat, kan de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5,
lid 6, Wet IB 2001 als zodanig geen rol spelen bij de beoordeling of de vennootschap
in verdragszin inwoner van Nederland is (zie paragraaf 4.1.1.3.1). Inwonerschap kan
dan alleen worden geconstateerd op basis van de vestigingsplaatsfictie van artikel 2,
lid 4, Wet Vpb 1969. Dit brengt het volgende mee:
– naar buitenlands recht opgerichte lichamen zijn op grond van het woonplaatsarti-

kel van het verdrag geen inwoner van Nederland. Naar de letter is artikel 10 OESO-
modelverdrag dan niet van toepassing op het aanmerkelijkbelangdividend omdat
dit niet is betaald ‘by a company which is a resident of a Contracting State’ (artikel
10, lid 1). Algemeen wordt aangenomen dat de heffing over een dergelijk dividend
op grond van het restartikel (artikel 21 OESO-modelverdrag) wordt toegewezen
aan de woonstaat.111 In die visie kan Nederland, indien het verdrag geen restarti-
kel bevat (Filippijnen 1989, India 1988, Korea 1978, Malawi 1969, Pakistan 1982,
Sri Lanka 1982 en Thailand 1975) of een restartikel dat niet ziet op inkomsten uit
derde staten (Brazilië 1990 en Ierland 1969), de dividenden volledig in de aan-
merkelijkbelangheffing betrekken.112 Uit het hierna te bespreken arrest BNB
2001/295 volgt echter dat artikel 10 zelf reeds in de weg staat aan belastinghef-
fing door Nederland;

– naar Nederlands recht opgerichte lichamen zijn op grond van de vestigingsplaats-
fictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 binnenlands belastingplichtig voor de ven-
nootschapsbelasting. Zoals uiteengezet in paragraaf 4.1.1.3.5, moet sinds het ar-
rest BNB 2001/295 worden geconcludeerd dat de vestigingsplaatsfictie van arti-
kel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 bij een OESO-modelverdragconform woonplaatsartikel
in het verdrag Nederland-staat C veelal niet meer leidt tot inwonerschap van de
vennootschap voor dat verdrag, indien de vennootschap voor de toepassing van
het verdrag met staat B in die staat is gevestigd. Vervolgens geldt hetzelfde als
hiervóór is opgemerkt ten aanzien van naar buitenlands recht opgerichte ven-

110. Dit percentage is opgenomen in vrijwel alle door Nederland gesloten belastingverdragen. Zie het 
verdrag Nederland-Portugal 1999 voor een afwijkend percentage van 10.

111. Zie paragraaf 3.2.2, onder ‘Restartikel of dividendartikel’, en de aldaar genoemde literatuur.
112. Heffing is voorts eventueel mogelijk onder het geclausuleerde restartikel in het verdrag met Bel-

gië 2001, doch alleen indien België het dividend niet belast. Heffing is mijns inziens niet mogelijk 
in geval van een restartikel dat de bronstaat uitsluitend een heffingsrecht toekent over uit die 
staat afkomstige inkomensbestanddelen (Argentinië 1996, Canada 1986, China 1987, Maleisië 
1988, Mexico 1993, Nieuw-Zeeland 1980 en Nigeria 1991). Om Nederland als bronstaat te kunnen 
kwalificeren dient de vennootschap immers inwoner te zijn, hetgeen in triangular cases veelal 
niet het geval zal zijn (zie paragraaf 4.1.1.4).
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nootschappen: het dividendartikel van het verdrag met staat C is naar de letter
niet van toepassing, en Nederland kan de reguliere voordelen in de aanmerkelijk-
belangheffing betrekken indien het verdrag geen restartikel bevat dat de heffing
toewijst aan de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder. Volgens het arrest
BNB 2001/295 verhindert echter artikel 10 reeds de Nederlandse heffing.

4.2.1.1.1 BNB 2001/295 
In het arrest BNB 2001/295 (voor wat betreft vervreemdingsvoordelen reeds bespro-
ken in paragraaf 4.1.1.3.5) volgt de Hoge Raad niet de hierboven aangegeven route via
het restartikel, maar een andere weg, die leidt tot de conclusie dat de dividenden
door Nederland in geen geval – dus ook niet bij gebreke van een restartikel – in de
heffing mogen worden betrokken. Het arrest betrof de vraag of Nederland dividend-
belasting mocht heffen over een dividenduitkering door een naar Nederlands recht
opgerichte vennootschap met feitelijke vestigingsplaats op de Nederlandse Antillen
aan haar in België wonende aanmerkelijkbelanghouders. De Hoge Raad overweegt:

‘Artikel 10, paragraaf 1, wijst de heffing over dividenden toe aan de woon-
staat. Volgens paragraaf 2 van dat artikel mag de bronstaat eveneens hef-
fen, maar dan tegen de in die paragraaf vermelde gemitigeerde tarieven.
Deze heffing is echter alleen toegestaan indien de dividendbetalende ven-
nootschap voor de toepassing van het Verdrag als inwoner van de bronstaat
kan worden aangemerkt.’

Dan volgen de overwegingen omtrent het inwonerschap in verdragszin van de ven-
nootschap (zie paragraaf 4.1.1.3.5) en de conclusie:

‘Mitsdien was belanghebbende toen (..) geen inwoner in de zin van het Ver-
drag en is het Nederland niet toegestaan bij belanghebbende met toepas-
sing van artikel 10, paragraaf 2, van het Verdrag dividendbelasting te heffen.’

De Hoge Raad oordeelt hier in duidelijke bewoordingen dat het artikel 10 zelf is, dat
aan heffing door Nederland in de weg staat. Dit volgt in de eerste plaats uit de weer-
gave door de Hoge Raad van artikel 10, lid 1. Heel algemeen wordt gesteld dat de hef-
fing over dividenden is toegewezen aan de woonstaat; de eis dat de vennootschap in-
woner is van de ene verdragsluitende staat, wordt niet vermeld. In de tweede plaats
volgt dit uit de op de uiteenzetting over lid 1 en 2 van artikel 10 volgende zin dat hef-
fing alleen is toegestaan indien de vennootschap verdragsinwoner van de bronstaat
is, en uit de conclusie, waarin slechts artikel 10 genoemd wordt. Kennelijk ziet de
Hoge Raad artikel 10 als alomvattend met betrekking tot dividenden, niettegenstaan-
de de uitdrukkelijke beperking in het eerste lid tot dividend afkomstig uit de andere
verdragsluitende staat.113 Het restartikel is derhalve niet van betekenis bij de beoor-
deling of de dividenden door Nederland in de heffing kunnen worden betrokken.114

113. Zie ook Hellebrekers 2001, blz. 360; Ellis 2002 A, blz. 2; Van Weeghel in pt. 4 van zijn noot bij BNB 
2001/295; en Van Brunschot 2006, blz. 9.

114. Het arrest biedt mijns inziens geen grond voor de veronderstelling van Bellingwout 2001 B, 
blz. 542, en Kostense 2002, blz. 206-207, dat het restartikel het sluitstuk vormt van de redenering 
van de Hoge Raad.



Reguliere voordelen 4.2.1

183

Beoordeling benadering Hoge Raad
Dit is een opmerkelijke beslissing van de Hoge Raad. Het dividendartikel is immers
naar zijn bewoordingen niet van toepassing op dividenden betaald door een ven-
nootschap die inwoner is van een derde staat115, hetgeen nog eens expliciet door het
sinds 1977116 geldende OESO-commentaar wordt bevestigd. Paragraaf 8 van het
commentaar op artikel 10 vermeldt:

‘The Article deals only with dividends paid by a company which is a resi-
dent of a Contracting State to a resident of the other Contracting State.
It does not, therefore, apply to dividends paid by a company which is a
resident of a third State (…)’. 

Hieruit volgt mijns inziens onmiskenbaar dat artikel 10 niet van toepassing is op de
onderhavige dividenduitkering, en dat Nederland alleen wordt beperkt in zijn hef-
fingsrecht indien het dividend onder het restartikel valt.117 Artikel 21, lid 1, bepaalt:

‘Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not
dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only
in that State’.

Het OESO-commentaar maakt in paragraaf 1 op artikel 21 duidelijk wat onder dit in-
komen moet worden verstaan:

‘(…) The income concerned is not only income of a class not expressly dealt
with but also income from sources not expressly mentioned. The scope of
the Article is not confined to income arising in a Contracting State; it ex-
tends also to income from third States.’118

115. Het dividendartikel is op grond van de speciale bepaling in lid 5 wel van toepassing indien divi-
dend wordt uitgekeerd aan een inwoner van een derde staat. Zie hieromtrent paragraaf 4.2.1.2.

116. Het verdrag Nederland-België 1970 is gebaseerd op het OESO-modelverdrag 1963. De Hoge Raad 
pleegt echter wel betekenis toe te kennen aan latere versies van het OESO-commentaar; zie pa-
ragraaf 4.1.1.3.5, onder ‘Ontbreken tweede volzin’.

117. Hierbij moet worden bedacht dat het verdrag niet aan de uitdelende vennootschap, maar aan de 
dividend ontvangende aandeelhouders bescherming biedt. Van hen wordt de dividendbelasting 
ook geheven. Het restartikel in het verdrag Nederland-België is dus van toepassing, nu de aan-
deelhouders inwoners van België zijn. Het restartikel in het nieuwe verdrag met België belet de 
Nederlandse heffing overigens alleen indien de dividenden in België zijn belast. 

118. Deze passage is bij de wijziging in 1977 opgenomen teneinde buiten twijfel te stellen dat het rest-
artikel niet alleen ziet op inkomenscategorieën die in de voorgaande artikelen niet zijn genoemd, 
maar ook op inkomensbestanddelen die afkomstig zijn uit een niet genoemde staat. Daartoe is 
tevens het restartikel zelf anders geformuleerd; het OESO-modelverdrag 1963 sprak niet van 
‘items of income (…), wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention’, 
maar van ‘items of income (…) which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this 
Convention’. Zie ook Ward e.a. 1990, met name blz. 411, voetnoot 8; en Vogel 1997, blz. 1074, pa-
ragraaf 14. Opmerking verdient nog dat deze vangnetfunctie van het restartikel voor inkomens-
bestanddelen uit de woonstaat of derde staten zich vooral zal voordoen bij dual residents. Het 
woonplaatsartikel wijst wel één van de staten aan als woonstaat, maar zonder restartikel ziet het 
verdrag niet op inkomen afkomstig uit in de toewijzingsbepalingen niet genoemde staten, zodat 
dubbele heffing over dat inkomen niet uitgesloten is. Vergelijk artikel 22 verdrag Nederland-Au-
stralië 1976, welk restartikel alleen betrekking heeft op personen met een dubbele woonplaats. 
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Op grond van de hierboven weergegeven tekst van en het commentaar op het OESO-
modelverdrag kan de conclusie naar mijn mening geen andere zijn dan dat artikel 10
niet van toepassing is op het door de vennootschap aan de inwoner van België
betaalde dividend. Het restartikel verbiedt Nederland de winstuitkering in de divi-
dendbelasting te betrekken.119

Zoals gezegd, lijkt de Hoge Raad van oordeel te zijn dat artikel 10 alomvattend is met
betrekking tot dividenden. In die redenering stelt het eerste lid de algemene regel
voor dividenden voorop – heffing door de woonstaat van de aandeelhouder – en be-
vat het tweede lid de uitzondering: gelimiteerde heffing door de andere staat, doch
uitsluitend indien de vennootschap verdragsinwoner van die staat is.120 Zoals artikel
7 OESO-modelverdrag saldoartikel is met betrekking tot winst uit onderneming en
artikel 13 met betrekking tot vermogenswinsten121, heeft artikel 10 dan een derge-
lijke functie ten aanzien van dividenden. Het dividendartikel heeft derhalve saldo-
werking voor dividenden, zodat artikel 21 niet meer aan de orde komt. Verschil met
artikel 7 (en 13, lid 5) is dat het eerste lid van artikel 10 niet als hoofdregel een exclu-
sieve toewijzing aan de woonstaat bevat. Bepaald wordt immers dat dividenden in
de woonstaat mogen worden belast, in plaats van dat zij slechts belastbaar zijn in de
woonstaat. Dat maakt verder weinig verschil, nu Nederland als bronstaat toch alleen
dan een heffingsrecht krijgt toegewezen als de vennootschap daar gevestigd is. In-
dien dat niet het geval is, kan Nederland de dividenden niet in de heffing betrekken;
het grondslagvoorbehoud in artikel 24, lid 1, NSV mist toepassing, nu de aandeelhou-
ders geen inwoners van Nederland zijn.122 Blijft echter staan dat artikel 7 naar zowel
zijn tekst als het commentaar daarop (zie paragraaf 32 en 35) ziet op de wereldwinst
van een onderneming123, terwijl artikel 10 blijkens tekst en commentaar slechts be-
trekking heeft op dividenden uitgekeerd door een in de ene staat gevestigde ven-
nootschap aan een inwoner van de andere staat.

Het a fortiori-karakter van de redenering van de Hoge Raad spreekt mij wel aan: in-
dien de bronstaat op grond van het tweede lid slechts beperkt mag heffen wanneer de
vennootschap aldaar gevestigd is in verdragszin, is moeilijk voorstelbaar dat artikel 10
heffing door die staat wel toestaat wanneer de vennootschap daar niet is gevestigd.124

119. In deze zin ook: Van Raad, Bender & Douma 2001, blz. 533; Bellingwout 2001 B, blz. 542-543; en 
Van Weeghel in pt. 4 van zijn noot bij BNB 2001/295.

120. Terwijl de Hoge Raad dus het eerste lid van artikel 10 als de hoofdregel voor dividenden be-
schouwt, is Vogel 1997, blz. 587, paragraaf 18, de tegenovergestelde mening toegedaan: 
‘Compared with the latter [Art. 23 A or B; FP], Art. 10 (1), as phrased in the MCs, has no substantive 
significance by itself. Nevertheless, it clarifies in which cases the provision is applicable. Art. 10 
does not apply to dividends paid by a company that is a resident of the recipient’s State of resi-
dence or of a third State.’

121. Zie voorts bijvoorbeeld HR 20 december 2000, BNB 2001/124, en HR 10 augustus 2001, BNB 2001/
353, voor het door de Hoge Raad aangenomen gesloten systeem van de artikelen 15-19 OESO-
modelverdrag voor wat betreft inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid.

122. Zie Vogel 1997, blz. 1270, paragraaf 223; Bender 2000, blz. 145-147; en Van Raad, Bender & 
Douma 2001, blz. 532, voetnoot 9.

123. Behoudens lid 7.
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Voordeel van deze redenering is dat ook ingeval het toepasselijke verdrag tussen Ne-
derland en staat C geen restartikel bevat, het Nederland verboden is de dividenden te
belasten. Dubbele heffing over deze dividenden wordt zo voorkomen, hetgeen recht
doet aan de algemene strekking van belastingverdragen. Bovendien zou anders – bij
gebreke van een restartikel – het ongerijmde gevolg zijn dat Nederland in de verhou-
ding tot staat C125 onbeperkt kan heffen over dividend indien de vennootschap
slechts fictief in Nederland is gevestigd en derhalve geen inwoner van Nederland is in
verdragszin; tegenover een tot 15% beperkte heffing126 indien de vennootschap feite-
lijk in Nederland is gevestigd en dus wel verdragsinwoner van Nederland is.127 Hierbij
zij wel opgemerkt dat er slechts tien belastingverdragen zijn zonder (OESO-model-
verdragconform-) restartikel (zie paragraaf 4.1.1.3.4, onder ‘Saldowerking restartikel
en ondernemingswinstartikel’), en heffing over het dividend bovendien slechts mo-
gelijk is indien staat B een niet-verdragsstaat is dan wel in een zeer beperkt aantal ge-
vallen waarin er wel een verdrag Nederland-staat B is; zie paragraaf 4.2.1.2.

Al met al is het van toepassing verklaren van artikel 10 op alle dividenden genoten
door een inwoner van een van de verdragsluitende staten dus weliswaar discutabel,
maar leidt het wel tot aanvaardbare uitkomsten. Aangenomen moet worden dat de-
zelfde redenering geldt voor artikel 11 OESO-modelverdrag (interest) en 12 OESO-
modelverdrag (royalty’s). Ten aanzien van deze inkomstencategorieën zal artikel 21
OESO-modelverdrag in de visie van de Hoge Raad evenmin meer een rol vervullen.

Na BNB 2001/295 
De Hoge Raad heeft na het arrest BNB 2001/295 nog niet verduidelijkt of hij inder-
daad saldowerking aan artikel 10 toekent. Ik bespreek de volgende arresten:

1. HR 6 december 2002, BNB 2003/285. In dit arrest is sprake van een holdingcon-
structie: X, een in België wonende emigrant, heeft in 1994 alle aandelen in zijn in

124. Een dergelijke redenering past de Hoge Raad ook toe in zijn arrest van 2 september 1992, BNB 
1992/379, met betrekking tot het verbod op extraterritoriale heffing van artikel 10, lid 5, OESO-
modelverdrag; zie nader paragraaf 4.2.1.2.1.

125. Deze heffing wordt verhinderd door het verdrag Nederland-staat B, indien dit een verbod op ex-
traterritoriale heffing over dividenden bevat (artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag); zie paragraaf 
4.2.1.2.

126. Die heffing mag in de onderhavige situatie worden toegepast door staat B op grond van het ver-
drag staat B-staat C. Zonder de ‘full tax liability’-beslissing van BNB 2001/295 zouden overigens 
Nederland en staat B als woonstaat van de vennootschap gelden voor de toepassing van artikel 
10, lid 2, in het verdrag Nederland-staat C respectievelijk staat B-staat C, en zou staat C dus voor-
koming van dubbele belasting moeten verlenen voor zowel de heffing van Nederland als de hef-
fing van staat B (zie lid 2 van artikel 23A dan wel artikel 23B OESO-modelverdrag).

127. Zie ook Van Brunschot 2006, blz. 9: ‘(...) if there were no ‘other income’ provision in the Nether-
lands-State B treaty [het betreft het verdrag met de – door mij staat C genoemde – woonstaat van 
de aandeelhouder; FP], would the Netherlands then be entitled to levy tax, even without the 
limitation imposed by Art. 10(2)? Why did the Hoge Raad not mention Art. 21? As I see it, it would 
not be very logical to reason that, within the general purpose of a treaty, the source state in 
principle has the power to tax a dividend-receiving resident of the other contracting state more 
heavily when the dividend payer is not a resident of the source state than when he is a resident.’
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Nederland gevestigde BV verkocht aan een andere door hem beheerste, in Nederland
gevestigde BV; vervolgens keert de verkochte BV dividend uit aan de tussengescho-
ven BV, die haar schuld aan X aflost. Eerder had de fiscus al geprobeerd bij een der-
gelijke holdingconstructie met toepassing van fraus legis de door de verkoper ont-
vangen koopsom aan te merken als dividenduitkering; die pogingen liepen evenwel
spaak in HR 15 december 1993, BNB 1994/259, en HR 29 juni 1994, BNB 1994/294: de
Hoge Raad oordeelde dat het naar nationaal recht met toepassing van het leerstuk
fraus legis als dividend behandelde voordeel niet onder het verdragsbegrip dividend
kan worden gebracht, omdat niet bleek van een daarop gerichte gemeenschappelijke
bedoeling van de verdragspartijen. Hellebrekers128 merkt op dat de Hoge Raad zich
reeds in BNB 1994/294 beperkt tot de constatering dat artikel 10, § 2, verdrag Neder-
land-België 1970 niet van toepassing is. Hier was mijns inziens evenwel overduide-
lijk het vermogenswinstartikel van toepassing; het ging immers om inkomsten uit
de vervreemding van aandelen die in beginsel onder artikel 13, § 4, vielen (het aan-
merkelijkbelangvoorbehoud miste toepassing) en die volgens de Hoge Raad niet on-
der de dividenddefinitie van artikel 10, § 3, konden worden gebracht. In de zaak BNB
2003/285 tapte de fiscus daarom uit een ander vat en trachtte – door de aandelen-
overdracht te elimineren – de dividenduitkering van de verkochte BV aan de hol-
ding-BV aan te merken als een dividenduitkering aan X. De Hoge Raad verwees ech-
ter ook die poging naar de prullenbak:

‘Immers, wel laat artikel 10 van het Verdrag de heffing van dividendbelas-
ting over dividenden die betaald worden door een vennootschap die inwo-
ner van Nederland is aan een inwoner van België – zij het in beperkte mate
– toe. Uit niets blijkt echter van een gemeenschappelijke bedoeling van de
verdragsluitende Staten om, in omstandigheden als die van het onderhavi-
ge geval – waarin een inwoner van België de aandelen van een vennoot-
schap die inwoner van Nederland is, heeft vervreemd aan een andere inwo-
ner van Nederland en de daarbij gerealiseerde vermogenswinst ter heffing
is toegewezen aan België – de op de verkochte aandelen uitgekeerde divi-
denden aan te merken als dividenden die betaald worden aan de in België
wonende verkoper van de aandelen. Voorzover de Inspecteur de aan C NV
uitbetaalde dividenden verlangt te belasten alsof die aan B waren uitge-
keerd, laat artikel 10 van het Verdrag zulks derhalve niet toe. Enige andere
bepaling die aan Nederland de belastingheffing over de dividenden toe-
wijst, is in het Verdrag evenmin te vinden.’

Brandsma en Pancham129 menen dat de Hoge Raad hier expliciteert dat aan het di-
videndartikel inderdaad saldowerking toekomt. Naar mijn mening biedt dit arrest
echter minder duidelijkheid dan BNB 2001/295 zelf. Het arrest kan mijns inziens op
de volgende manieren worden geduid:
– de Hoge Raad oordeelt evenals in BNB 1994/294 dat herkwalificatie van de door X

genoten vervreemdingswinst naar dividend niet mogelijk is onder artikel 10; ar-
tikel 13, § 4, verbiedt de Nederlandse heffing; of

128. Hellebrekers 2001, blz. 360.
129. Brandsma & Pancham 2005, blz. 83.
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– de Hoge Raad oordeelt dat herkwalificatie van dividend uitgekeerd aan de kopende
BV naar dividend uitgekeerd aan X niet mogelijk is onder artikel 10; aangezien de di-
videndbelasting is geheven van de aandeelhouder X, wordt deze beschermd door de
saldowerking van artikel 10, § 1, dan wel door de saldowerking van het restartikel.

De bewoordingen van het arrest wijzen op de tweede optie. Van Weeghel wijst er in
zijn noot bij het arrest in BNB 2003/285 mijns inziens terecht op dat de onderhavige
situatie niet door het verdrag wordt bestreken omdat sprake is van een dividenduit-
kering van een in Nederland gevestigde BV aan een andere zodanige BV, en dat daar-
door in feite geen enkele verdragsbepaling aan de Nederlandse heffing van X in de
weg staat. Ook een toekennen van saldowerking aan artikel 10 maakt dit niet anders;
er is weliswaar sprake van een dividenduitkering en heffing door Nederland van een
inwoner van België, maar als gevolg van het oordeel dat niet X, maar de BV inkom-
sten heeft genoten, is artikel 10 noch 22 van toepassing. De slotoverweging dat het
verdrag evenmin enige andere bepaling bevat die het heffingsrecht aan Nederland
toewijst, maakt de beslissing er niet beter op; de vraag is immers of het verdrag de
Nederlandse heffing verbiedt.

De eerste optie lijkt minder waarschijnlijk aangezien de heffing in casu aangreep
bij de daadwerkelijke dividenduitkering en niet bij de door X genoten vervreem-
dingswinst. Hier lijkt dus geen sprake van herkwalificatie van het object – het door X
genoten (vervreemdings-)voordeel – maar van het subject – de genieter van de divi-
denduitkering. Naar mijn mening is dat slechts schijn. De aanslag dividendbelasting
ziet immers in wezen op de door X bij de vervreemding van zijn aandelen gereali-
seerde reserves; alleen het heffingsmoment wordt uitgesteld tot bij de onttrekking
van die reserves aan de BV. Er is dus bij de substitutie van holding-BV naar X als divi-
dendgenieter wel degelijk sprake van herkwalificatie van de door X genoten ver-
vreemdingswinst tot dividend. Een overeenkomstige toepassing van BNB 1994/294
op de onderhavige casus lijkt mij daarom de beste oplossing.130

2. HR 12 mei 2006, V-N 2006/25.8 en 27.5. In deze arresten is sprake van een liquida-
tie-uitkering die een inwoner van België heeft ontvangen van diens in België geves-

130. Overigens rijst de vraag of in deze zaak ook een redenering naar analogie van de fictiefloonarres-
ten BNB 2003/379 en 381 en de pensioenemigratiearresten BNB 2005/232 en 233 (zie paragraaf 
6.1.2.3) dienst zou kunnen doen. Het door X genoten voordeel valt naar zijn aard onder artikel 13 
van het verdrag, dat heffing door Nederland niet toestaat (de vijfjaarstermijn van § 5 was verstre-
ken), maar door de herkwalificatie op grond van fraus legis van de latere dividenduitkering vindt 
een verschuiving plaats naar artikel 10, dat Nederland wel een (beperkt) heffingsrecht toekent. 
Dat is in strijd met de bij de uitleg en toepassing van belastingverdragen in acht te nemen goede 
trouw, zodat de herkwalificatie als strijdig met a<rtikel 13 van het verdrag achterwege moet blij-
ven. In het onderhavige geval is echter anders dan in bedoelde arresten geen sprake van een wet-
telijke genietingsfictie (inkomsten die niet onder een van de toewijzingsbepalingen van artikel 6-
20 OESO-modelverdrag vallen, worden bij wege van fictie aangemerkt als inkomsten die wél 
daaronder vallen), maar van herkwalificatie van een daadwerkelijk genoten voordeel (zodat dit on-
der een voor Nederland gunstiger verdragsbepaling valt dan het eigenlijke genoten voordeel). Zie 
over dit onderscheid onderdeel 2.26-2.28 van de bijlage bij de conclusies van A-G Wattel bij BNB 
2003/379-381; zie voorts inzake BNB 1994/259 en 294 onderdeel 3.31 van die bijlage, met name 
voetnoot 107.
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tigde vennootschap (beide zijn uit Nederland geëmigreerd). De zaak betrof het jaar
1996 en had derhalve betrekking op het ‘oude’ aanmerkelijkbelangregime. Onder de
met ingang van 1997 geldende regeling moet de liquidatiebate onder artikel 13 ver-
drag Nederland-België 1970 worden geschaard; zie paragraaf 3.2.1.1, onder ‘Inkoop-
en liquidatiebate’. De Hoge Raad overweegt:

‘3.3. (...) in het onderhavige geval [is] op grond van artikel 4 van het Verdrag
sprake van een liquidatie-uitkering door een vennootschap die als inwoner
van België is aan te merken, aan een ontvanger die eveneens als een inwo-
ner van België is aan te merken. Nu de uitkerende vennootschap voor de
toepassing van het Verdrag niet is aan te merken als inwoner van Neder-
land, is het Nederland niet toegestaan bij belanghebbende inkomstenbe-
lasting te heffen.’

A-G Van Ballegooijen kwam in zijn conclusie bij het arrest V-N 2006/27.5 via het rest-
artikel tot onbelastbaarheid in Nederland; hij overwoog in onderdeel 2.8 uitdrukke-
lijk – overigens zonder op BNB 2001/295 in te gaan – dat artikel 10 niet van toepas-
sing was aangezien geen sprake was van een grensoverschrijdend dividend. De Hoge
Raad laat echter geheel in het midden of hij nu artikel 10 dan wel 22 (het restartikel)
toepast.

4.2.1.1.2 Speciale verdragsbepaling voor aanmerkelijkbelangdividend
Zoals reeds besproken in paragraaf 3.2.2, onder ‘Nieuw verdragsbeleid’, wordt in de
Notitie verdragsbeleid 1998 de mogelijkheid geopperd onder belastingverdragen
een tarief van 25% voor aanmerkelijkbelangdividend op te nemen. Een dergelijke
bepaling komt voor (overigens zonder beperking voor wat betreft het toe te passen
tarief) in de verdragen met Albanië 2004 (artikel 10, lid 8, jo. XVI protocol), Jordanië
2006 (artikel 10, lid 9; nog niet in werking), Mongolië 2002 (artikel VIII protocol),
Oeganda 2004 (artikel 10, lid 9) en Slovenië 2004 (artikel 10, lid 8). De bepaling stelt
dezelfde voorwaarden als het aanmerkelijkbelangvoorbehoud; zo geldt het heffings-
recht – indien bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder een conserverende
aanslag is opgelegd – slechts voor zover er van deze aanslag nog een bedrag open-
staat. De vennootschap dient volgens de Nederlandse wetgeving in Nederland te zijn
gevestigd. Hieraan is op grond van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet
IB 2001 in het onderhavige geval voldaan, zodat Nederland het aanmerkelijkbelang-
dividend in beginsel131 ook in triangular cases kan belasten.132

131. Het verdrag met de feitelijkeleidingstaat B zal heffing door Nederland in het algemeen echter ver-
bieden; zie paragraaf 4.2.1.2.

132. In het verdrag Nederland-België 2001 komt de speciale dividendbepaling niet voor, omdat België 
er niet aan wilde. Het verdrag bevat wél een speciale bepaling voor aanmerkelijkbelanginterest. 
Die bepaling luidt overeenkomstig het aanmerkelijkbelangvoorbehoud van artikel 13, § 5, en 
biedt Nederland ook in triangular cases de mogelijkheid – indien de vestigingsplaatsfictie van 
toepassing is – aanmerkelijkbelanginterest te belasten. Mijns inziens is dat echter krachtens het 
nationale recht niet mogelijk, aangezien bij gebreke van een feitelijke vestigingsplaats van de 
vennootschap in Nederland geen sprake is van een werkzaamheid in Nederland. Zie over een en 
ander nader paragraaf 3.2.2, onder ‘Nieuw verdragsbeleid’.
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4.2.1.1.3 Heffingsmogelijkheden voor Nederland onder het verdrag met staat C
Ervan uitgaande dat het niet het restartikel doch (conform BNB 2001/295) het divi-
dendartikel in het verdrag met staat C is dat de Nederlandse heffing in de onderha-
vige triangular case verbiedt, is heffing door Nederland mogelijk in de volgende ge-
vallen:
1. Het verdrag Nederland-staat C bevat een van het OESO-modelverdrag afwijkend

woonplaatsartikel op grond waarvan moet worden geoordeeld dat de vennoot-
schap voor verdragsdoeleinden in Nederland is gevestigd. Zie artikel 3, lid 5, ver-
drag Nederland-Duitsland 1959: een rechtspersoon heeft zijn woonplaats in de
feitelijkeleidingstaat, maar de plaats van de statutaire zetel is beslissend indien –
zoals in de onderhavige triangular case – hij in geen van de staten zijn plaats van
leiding heeft. In geval van een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap
krijgt Nederland dan (ex artikel 13, dat spreekt van dividenden die ‘uit de andere
Staat’ worden verkregen) het recht tot toepassing van een bronheffing van maxi-
maal 15% toegewezen. Het verdrag Nederland-Zwitserland 1951 bevat een afwij-
kende woonplaatsbepaling en tevens een afwijkend aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd en dividendartikel. Heffing ingevolge het aanmerkelijkbelangvoorbehoud
(slotprotocol ad artikelen 2 en 9), dat Nederland toestaat aanmerkelijkbelangdivi-
dend te belasten met een bronheffing, is mogelijk indien het een naar Nederlands
recht opgerichte vennootschap betreft. Voor de heffing over dividend is niet rele-
vant of ook de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 kan worden
toegepast bij de bepaling van de woonplaats ex artikel 2, lid 4, van het verdrag (zie
over die vraag nader paragraaf 4.1.1.2). Nederland mag het dividend immers uit-
sluitend in de heffing van dividendbelasting betrekken, en dus is oprichting naar
Nederlands recht noodzakelijk. Dat geldt ook indien artikel 9 van het verdrag
wordt toegepast (komt aan de orde indien niet aan alle eisen van het voorbehoud
is voldaan). Dat artikel staat immers eveneens slechts een bronheffing toe, waar-
bij overigens een maximum tarief van 15% geldt.133

2. Het verdrag Nederland-staat C bevat een afwijkend dividendartikel. Hieronder
vallen in de eerste plaats de verdragen met een speciale bepaling voor aanmerke-
lijkbelangdividend, op grond waarvan de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid
6, Wet IB 2001 doorwerkt naar het dividendartikel (zie paragraaf 4.2.1.1.2 hier-
vóór). In de tweede plaats wijs ik op artikel 10, lid 2, verdrag Nederland-Australië
1976, dat een beperkte heffingsbevoegdheid verleent aan ‘de Staat waarvan het li-
chaam dat de dividenden betaalt voor de toepassing van zijn belasting inwoner is’.
In samenhang daarmee geldt het verbod op extraterritoriale heffing in lid 5 niet
voor dual residents. In de onderhavige situatie kan Nederland derhalve het door
een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap met feitelijke vestigings-
plaats in staat B, aan een inwoner van Australië uitgekeerde dividend in de heffing
van dividendbelasting en inkomstenbelasting betrekken.134 Daarnaast is eventu-
eel – bij doorwerking van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB

133. Zie nader over de verdeling van de heffingsbevoegdheid over aanmerkelijkbelangdividend onder 
het verdrag met Zwitserland 1951: paragraaf 3.2.2.

134. Zie in die zin ook: NRIB, onderdeel II.B. (Afzonderlijke verdragen), Commentaar bij het verdrag 
met Australië, aantekening 5 bij artikel 10.
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2001 – ook heffing van inkomstenbelasting mogelijk ingeval de vennootschap
naar buitenlands recht is opgericht.

3. Het verdrag Nederland-staat B bevat een van het OESO-modelverdrag afwijkend
woonplaatsartikel op grond waarvan de vennootschap voor de toepassing van dat
verdrag (mede) in Nederland is gevestigd (Zwitserland 1951 of de verdragen met
een onderlingoverlegprocedure als tiebreaker), dan wel noch in staat B noch in
Nederland is gevestigd (mogelijk onder de onderlingoverleg-verdragen; ook mo-
gelijk onder het verdrag met Ierland 1969 indien de vennootschap geen ‘bedrijf’
heeft). De vennootschap blijft dan – mits opgericht naar Nederlands recht – ‘fully
liable to tax’ in de zin van het wél OESO-modelverdragconforme artikel 4, lid 1, in
het verdrag Nederland-staat C. Dit brengt mee dat de vennootschap voor de toe-
passing van het verdrag met staat C inwoner is van Nederland, en Nederland inge-
volge artikel 10, lid 2, de dividenden tot het daarin genoemde percentage in de
heffing kan betrekken.

4. Het verdrag Nederland-staat B bevat wel een OESO-modelverdragconform woon-
plaatsartikel, maar geen restartikel dat overeenkomstig artikel 21 OESO-model-
verdrag het heffingsrecht over inkomsten uit derde staten exclusief toewijst aan
de woonstaat. Bovendien is de vennootschap naar Nederlands recht opgericht en
drijft geen materiële onderneming (en is geen fonds voor gemene rekening). Ook
dan leidt de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 tot ‘full tax
liability’, met als gevolg dat de vennootschap voor de toepassing van het verdrag
met staat C inwoner is van Nederland, zodat Nederland ex artikel 10, lid 2, een be-
perkt heffingsrecht krijgt toegewezen.

4.2.1.2 Het dividendartikel in het verdrag Nederland-staat B

Uitsluitend indien het verdrag met staat C in onze triangular case (met de aandeel-
houder in staat C en de vennootschap feitelijk in staat B doch ex artikel 7.5, lid 6, Wet
IB 2001 in Nederland) Nederland een (beperkt) heffingsrecht toekent over het uitge-
keerde aanmerkelijkbelangdividend, komt de vraag aan de orde of het verdrag Ne-
derland-staat B wellicht aan die heffing in de weg staat. Dit moet dan wel worden
onderzocht, aangezien Nederland zich aan beide verdragen heeft te houden. Indien
het verdrag met staat C Nederland heffing toestaat, maar dat met staat B niet, dan
zou Nederland door te heffen in strijd handelen met zijn verdragsverplichtingen ten
opzichte van staat B.135 Heffing ingevolge het verdrag Nederland-staat C is mogelijk
in een viertal situaties waarin de vennootschap voor de toepassing van het verdrag
Nederland-staat C als inwoner van Nederland geldt (zie paragraaf 4.2.1.1.3 hiervóór):
i) de vennootschap is inwoner van Nederland ex het niet-OESO-modelverdragcon-
forme woonplaatsartikel in het verdrag Nederland-staat C; ii) het verdrag met staat C
bevat een afwijkend dividendartikel op grond waarvan de vennootschap inwoner is
van Nederland; iii) de vennootschap is naar Nederlands recht opgericht en voor de

135. Zie hieromtrent bijvoorbeeld Ellis 1985, blz. 33-34; en Van Raad 1993, blz. 301. Een enigszins ver-
wante problematiek doet zich voor wanneer een land op grond van twee belastingverdragen voor 
eenzelfde inkomensbestanddeel tweemaal voorkoming van dubbele belasting moet verlenen; zie 
HR 8 februari 2002, BNB 2002/184.
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toepassing van het verdrag met staat B inwoner van Nederland, dan wel noch inwo-
ner van Nederland noch van staat B; en iv) het verdrag met staat B bevat geen OESO-
modelverdragconform restartikel en het betreft een naar Nederlands recht opgerich-
te beleggingsvennootschap. In deze paragraaf wordt onderzocht welke invloed het
verdrag met staat B in die situaties heeft op het Nederlandse heffingsrecht.

4.2.1.2.1 Bijzonder woonplaatsartikel in het verdrag Nederland-staat C 
De eerste situatie is die waarin de vennootschap ingevolge het bijzondere woon-
plaatsartikel in het verdrag Nederland-staat C voor de toepassing van dat verdrag in-
woner van Nederland is. Indien het verdrag Nederland-staat B een woonplaatsartikel
bevat overeenkomstig artikel 4 OESO-modelverdrag, geldt het volgende. De ven-
nootschap heeft haar feitelijke vestigingsplaats in staat B. Dat brengt mee dat zij op
grond van de tiebreakbepaling voor de toepassing van het verdrag Nederland-staat B
(artikel 4, lid 3, OESO-modelverdrag) inwoner is van staat B.

Artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag 
Voor het dividendartikel in het verdrag Nederland-staat B is sprake van een dividend
uitgekeerd door een vennootschap die inwoner is van staat B, aan een inwoner van
een derde staat. Het dividendartikel lijkt daarmee niet van toepassing (zie artikel 10,
lid 1, OESO-modelverdrag), maar het vijfde lid bevat een verbod op extraterritoriale
heffing. De vraag is of artikel 10, lid, 5 OESO-modelverdrag (artikel 10, lid 8, NSV)
Nederland belet belasting te heffen over het dividend.136 Deze bepaling beoogt blij-
kens paragraaf 33 en 34 van het OESO-commentaar met name de heffing te verbie-
den die door sommige staten wordt toegepast op door een niet in die staat gevestig-
de vennootschap uitgekeerde dividenden die afkomstig zijn uit in die staat behaalde
winst (met name de secondary withholding tax van de Verenigde Staten). Dit is ook
duidelijk in de tekst van artikel 10, lid 5, tot uitdrukking gebracht:

‘Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits
or income from the other Contracting State, that other State may not im-
pose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other State (…), even if the divi-
dends paid (…) consist wholly or partly of profits or income arising in such
other State.’

Aan de hier aan de orde zijnde situatie van uitkering van dividend door een dual re-
sident company aan een inwoner van een derde staat, is kennelijk niet gedacht. Maar
in een dergelijke triangular case speelt in feite hetzelfde: de staat waarvan de ven-
nootschap voor de toepassing van het verdrag met de feitelijkeleidingstaat geen in-
woner is (Nederland), wil aan inwoners van derde staten uitgekeerde dividenden be-
lasten. De reden daarvoor is niet gelegen in het afkomstig zijn van het dividend uit in
Nederland behaalde winst, maar in het feit dat Nederland de uitdelende vennoot-
schap als inwoner beschouwt, en dientengevolge de aanmerkelijkbelanghouders als

136. Zie Kostense 2002, blz. 141-167, voor een uitvoerige bespreking van zowel artikel 10, lid 5, OESO-
modelverdrag als BNB 1992/379.
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(buitenlands) belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting en – bij een naar Ne-
derlands recht opgerichte vennootschap – voor de dividendbelasting. 

BNB 1992/379
In HR 2 september 1992, BNB 1992/379, was een dergelijke casus aan de orde. De
vraag was of Nederland dividendbelasting mag heffen over dividend uitgekeerd door
een naar Nederlands recht opgerichte, maar feitelijk in Ierland geleide vennootschap
aan haar Amerikaanse moedermaatschappij. Dat is niet mogelijk aldus de Hoge
Raad; onder verwijzing naar het OESO-commentaar137 op artikel 10, lid 5, OESO-mo-
delverdrag, waarbij – zoals de Hoge Raad vooropstelde – het dividendartikel in het
verdrag Nederland-Ierland 1969 blijkens tekst en toelichting nauw aansluit, oordeel-
de hij:

‘3.3.2. (...) In vorenbedoeld Commentaar wordt immers als algemeen be-
ginsel uitgesproken dat lid 5 van artikel 10 van het Modelverdrag ‘extra-
territorial taxation of dividends’ uitsluit, terwijl de omstandigheid dat arti-
kel 10, lid 5, aan een andere Staat heffing van dividendbelasting met zoveel
woorden verbiedt, indien het lichaam voordelen of inkomsten uit die ande-
re Staat verkrijgt – en zelfs indien de betaalde dividenden geheel of gedeel-
telijk bestaan uit voordelen of inkomsten, die uit die andere Staat afkom-
stig zijn -, meebrengt dat zodanige heffing te meer ontoelaatbaar is, indien
het lichaam generlei voordelen of inkomsten uit die andere Staat verkrijgt.
[…]
Voorts moet worden aangenomen dat deze bepaling mede betrekking
heeft op dividend dat – zoals in het onderhavige geval – wordt uitgekeerd
aan een inwoner van een andere Staat dan de verdragsluitende partijen.’

De Hoge Raad past artikel 10, lid 5, derhalve toe op een casus die naar de letter van de
bepaling niet daaronder valt. De vennootschap verkreeg immers geen voordelen of
inkomsten uit Nederland.138 Via een a fortiori-redenering verklaart de Hoge Raad
het verbod op extraterritoriale heffing ook op de dual resident-casus van toepassing.
De parallel met BNB 2001/295 is opvallend (zie paragraaf 4.2.1.1.1). Ook in dit geval
leidt de redenering van de Hoge Raad tot aanvaardbare resultaten; het kan niet in
overeenstemming met de strekking van het in artikel 10, lid 5, opgenomen verbod op
extraterritoriale heffing worden geacht dat dit verbod wél zou gelden indien de ven-
nootschap enig voordeel uit de heffende staat zou verkrijgen (bijvoorbeeld rente of
dividend), maar niet indien geen sprake is van zodanige voordelen. De heffende staat
heeft in laatstgenoemd geval nog minder aanspraak op het belasten van de reserves
van de vennootschap, aangezien deze volledig in het buitenland zijn ontstaan.

137. Te weten paragraaf 41 en 42 van het OESO-commentaar 1963; in het huidige commentaar terug te 
vinden in paragraaf 33, 34, eerste volzin, en 36.

138. Vóór BNB 1992/379 is in de literatuur gediscussieerd over de vraag of artikel 10, lid 5, ook van toe-
passing is indien de dual resident company geen inkomsten uit Nederland geniet; zie in bevesti-
gende zin: Ellis 1985, blz. 36, en in ontkennende zin: Van Raad 1988 B, blz. 248-249; en Van der 
Heeden 1989, blz. 256-258.
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In de hier besproken triangular case is eveneens sprake van door een dual resident
company aan een inwoner van een derde staat uitgekeerd dividend. Het door Neder-
land belasten van dit dividend is dus een door artikel 10, lid 5, verdrag Nederland-
staat B verboden extraterritoriale heffing. Daarbij moet dan wel worden aangeno-
men dat het verbod ook strekt ten gunste van in een derde land woonachtige divi-
dendgenieters, ingeval het desbetreffende verdrag – zoals de meeste verdragen
(maar niet het in BNB 1992/379 spelende verdrag met Ierland) – overeenkomstig ar-
tikel 1 OESO-modelverdrag bepaalt dat het verdrag van toepassing is op personen
die inwoner zijn van een of van beide staten.139 Gezien de verwijzingen van de Hoge
Raad naar het OESO-commentaar op artikel 10, lid 5, en het feit dat hij de strekking
van het verbod op extraterritoriale heffing doorslaggevend acht, kan in ieder geval
ervan worden uitgegaan dat de Hoge Raad zijn beslissing niet tot het verdrag met
Ierland heeft willen beperken.140

Overigens rijst de vraag of de Hoge Raad de zaak van dit arrest nu zou kunnen afdoen
op de wijze van BNB 2001/295. Hij zou dan moeten oordelen dat het verdrag Neder-
land-Verenigde Staten 1992 in de weg staat aan de Nederlandse dividendbelasting-
heffing vanwege het (door de werking van het verdrag Nederland-Ierland 1969) ont-
breken van ‘full tax liability’ van de vennootschap in Nederland. Dat lijkt – de belang-
hebbende was voor de toepassing van het verdrag Nederland-Ierland 1969 inwoner
van Ierland – zeker mogelijk. Het verdrag met de Verenigde Staten 1992 bevat im-
mers een op de relevante onderdelen OESO-modelverdragconform artikel 4, lid 1.
Dat de vennootschap geen inwoner van Nederland is, volgt nu overigens reeds uit ar-
tikel I van het Memorandum of Understanding van 8 maart 2004. Het artikel luidt als
volgt:

‘Het is wel te verstaan dat een lichaam dat ingevolge het nationale recht
van een Staat inwoner is of zou zijn van die Staat voor de uitvoering van de
Overeenkomst niet wordt behandeld als inwoner van die Staat indien het
ingevolge een verdrag inzake belastingen naar het inkomen tussen die
Staat en een derde staat wordt behandeld als inwoner van de derde staat.’

In BNB 1992/379 was echter nog het verdrag Nederland-Verenigde Staten 1948 van
toepassing, dat in artikel II, lid 1, letter d, bepaalt dat een naar Nederlands recht op-
gerichte vennootschap voor de toepassing van het verdrag inwoner van Nederland is.
Dit verdrag stond dan ook niet in de weg aan de toepassing van een (beperkte) bron-
heffing door Nederland. De zaak was dus gelijk aan de in deze paragraaf besproken
casus, waarin het verdrag met staat C de Nederlandse heffing niet verhindert.

Artikel 10, lid 5, verbiedt ook heffing van inkomstenbelasting
Voorts moet mijns inziens uit de ruime uitleg die de Hoge Raad in BNB 1992/379
geeft aan de werkingssfeer van artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag, worden afge-
leid dat het Nederland wordt verboden de dividenden op welke wijze dan ook te be-

139. Zie voor de onderbouwing hiervan Wattel in pt. 4 van zijn noot onder BNB 1992/379 en – reeds 
vóór het arrest – Ellis 1985, blz. 37-38. Zie voorts Vogel 1997, blz. 694-695, paragraaf 258-258a.

140. Zie ook Kostense 2002, blz. 154-156.
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lasten. Derhalve niet alleen door ze aan de heffing van dividendbelasting te onder-
werpen, maar evenzeer door ze bij de inwoner van staat C in het belastbare inkomen
uit aanmerkelijk belang te betrekken. Dit volgt ook uit de tekst van de bepaling: ‘that
other State may not impose any tax on the dividends paid by the company’. 

Er wordt derhalve geen onderscheid gemaakt tussen heffing aan de bron en hef-
fing door middel van een aanslag (noch tussen heffing van de vennootschap en hef-
fing van de aandeelhouder). Zie ook de – door de Hoge Raad in zijn beslissing geci-
teerde – slotzin van paragraaf 33 van het OESO-commentaar op artikel 10, lid 5:

‘The shareholders of such companies should not be taxed as well at any
rate, unless they are residents of the State and so naturally subject to its fis-
cal sovereignty.’

De in 1992 in het OESO-commentaar opgenomen paragraaf 37 verstoort echter dit
heldere beeld:

‘37. It might be argued that where the taxpayer’s country of residence, pur-
suant to its controlled foreign companies legislation or other rules with
similar effect141 seeks to tax profits which have not been distributed, it is
acting contrary to the provisions of paragraph 5. However, it should be not-
ed that the paragraph is confined to taxation at source and, thus, has no
bearing on the taxation at residence under such legislation or rules. In ad-
dition, the paragraph concerns only the taxation of the company and not
that of the shareholder.’

Deze passage, met name de slotzin daarvan, lijkt in flagrante strijd met de hiervóór
geciteerde laatste volzin van paragraaf 33, alsmede met de tekst van artikel 10, lid 5,
OESO-modelverdrag. Mijns inziens doet het in paragraaf 37 opgemerkte echter niet
af aan paragraaf 33 en de tekst van artikel 10, lid 5, zelf. Bedacht moet worden dat
paragraaf 37 in 1992 is opgenomen als antimisbruikbepaling. De bedoeling is speci-
ale counteracting legislation, zoals die van de Verenigde Staten, te sanctioneren. Het
gaat er bij dergelijke antimisbruikwetgeving om winsten die om fiscale redenen zijn
opgehoopt in in het buitenland gevestigde vennootschappen, te belasten (als deemed
dividend) bij de in het land zelf gevestigde controlerende aandeelhouder.142 Paragraaf
37 wil tot uitdrukking brengen dat de transformatie in deze wetgeving van niet-uit-
gedeelde winst van de buitenlandse vennootschap (zie het tweede verbod van arti-
kel 10, lid 5) in inkomen van de binnenlandse aandeelhouder, niet in strijd is met ar-
tikel 10, lid 5. Dit zou zonder paragraaf 37 nog maar de vraag zijn; artikel 10, lid 5,
OESO-modelverdrag maakt op het verbod van extraterritoriale heffing een uitzonde-
ring voor dividenden betaald aan inwoners van de heffende staat, zodat kan worden
betwijfeld of het met behulp van een dergelijke transformatie in de nationale wet
eenvoudig ontlopen van het verbod geoorloofd is.

Uit het bovenstaande moet mijns inziens worden geconcludeerd dat paragraaf 37
geen betrekking heeft op het onderhavige geval, waarin geen sprake is van de be-

141. Hier stond tot 2003: ‘pursuant to its counteracting measures (such as sub-Part F legislation in the 
United States)’.

142. Zie hieromtrent voorts Vogel 1997, blz. 696-697, paragraaf 260.
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doelde CFC-wetgeving of vergelijkbare regels. Bovendien is Nederland in het onder-
havige geval zeker niet te beschouwen als de in paragraaf 37 genoemde ‘taxpayer’s
country of residence’, evenmin als de Nederlandse heffing van inkomstenbelasting
over aanmerkelijkbelangdividend ontvangen door een inwoner van staat C, is te be-
schouwen als een ‘taxation at residence’. Het gaat hier immers om heffing van een
buitenlands belastingplichtige, waarbij dus ook naar Nederlands nationaal recht
geen sprake is van een inwoner van Nederland, en waarbij ook niet van belang is of
de aandeelhouder eventueel voorheen inwoner van Nederland geweest is.

Gezien de eenduidigheid van artikel 10, lid 5, zelf en paragraaf 33 van het OESO-
commentaar, terwijl de andersluidende paragraaf 37 slechts gericht lijkt te zijn op
het sanctioneren van specifieke antimisbruikwetgeving, alsmede gezien de ruime
uitleg in BNB 1992/379 van het verbod van artikel 10, lid 5, is het mijns inziens ui-
terst onwaarschijnlijk dat de Hoge Raad heffing van inkomstenbelasting in de onder-
havige situatie zou toestaan.

Heffingsmogelijkheden voor Nederland
Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 3.2.2, onder ‘Restartikel of dividendartikel’, ver-
bood artikel 10, § 5, verdrag Nederland-België 1970 de andere staat alleen te heffen
over dividend uitgekeerd aan een inwoner van de staat waarvan ook de vennoot-
schap inwoner is. In de onderhavige triangular case belette dit verdrag, aangenomen
dat België de staat is waar zich de feitelijke leiding van de vennootschap bevindt
(staat B), Nederland derhalve niet te heffen. Het huidige verdrag met België bevat
echter in artikel 10, § 6, een OESO-modelverdragconform verbod op extraterritoriale
heffing over dividenden.

In de onderhavige casus, waarin de vennootschap voor de toepassing van het ver-
drag met staat B inwoner is van staat B en voor de toepassing van het verdrag Neder-
land-staat C inwoner is van Nederland, kan Nederland aanmerkelijkbelangdividend
belasten in de volgende gevallen:
– het verdrag Nederland-staat B bevat geen verbod op extraterritoriale heffing: ik

wijs op de verdragen met Duitsland 1959, Sovjet Unie 1986 en Zwitserland 1951,
alsmede de BRK (zie paragraaf 5.2.2.2 inzake de vraag of artikel 34, lid 2, BRK een
vergelijkbare werking heeft als artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag);

– het verdrag met staat B bevat een van het OESO-modelverdrag afwijkend artikel
10, lid 5: zie het verdrag met Australië 1976: juist met betrekking tot dual resident
companies wordt de bepaling buiten toepassing verklaard, zodat Nederland in de
casus waarin Australië staat B is, het aan de inwoner van staat C uitgekeerde divi-
dend kan belasten.

4.2.1.2.2 Afwijkend dividendartikel in het verdrag Nederland-staat C 
De tweede situatie is die waarin het verdrag met staat C een speciale bepaling voor
(aanmerkelijkbelang-)dividend bevat op grond waarvan de vennootschap voor de
toepassing van het dividendartikel in Nederland is gevestigd.

Voor de toepassing van het verdrag met staat B geldt de vennootschap als inwoner
van staat B. In deze situatie geldt daarom hetzelfde als voor de in de vorige paragraaf
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besproken situatie: het in het verdrag Nederland-staat B opgenomen artikel 10, lid 5,
verhindert de Nederlandse heffing.

4.2.1.2.3 Bijzonder woonplaatsartikel in het verdrag Nederland-staat B 
De derde situatie waarin het verdrag met staat C (met OESO-modelverdragconform
woonplaatsartikel) Nederland een beperkt heffingsrecht toekent over het dividend
dat de in staat C woonachtige aanmerkelijkbelanghouder heeft ontvangen van de
feitelijk in staat B gevestigde vennootschap, is de volgende: de vennootschap is naar
Nederlands recht opgericht en voor de toepassing van het verdrag met staat B inwo-
ner van Nederland dan wel inwoner van Nederland noch staat B. Zij is dan voor de
toepassing van het woonplaatsartikel in het verdrag Nederland-staat C ‘fully liable to
tax’ in Nederland en mitsdien inwoner van Nederland onder het verdrag Nederland-
staat C.

In beide gevallen staat het dividendartikel van het verdrag Nederland-staat B niet
aan de Nederlandse heffing in de weg. In het eerste geval is artikel 10, lid 1, niet van
toepassing, omdat het dividend niet wordt uitgekeerd aan een inwoner van staat B;
ook het verbod van extraterritoriale heffing over dividenden belet de Nederlandse
heffing niet, omdat de uitdelende vennootschap verdragsinwoner van Nederland is.
In het tweede geval is het dividendartikel in het geheel niet van toepassing, aange-
zien de uitdelende vennootschap geen inwoner van een van de verdragsluitende sta-
ten is.

4.2.1.2.4 Geen OESO-modelverdragconform restartikel in het verdrag Nederland-staat B
De vierde situatie doet zich voor indien het verdrag met staat B geen OESO-model-
verdragconform restartikel bevat en het een naar Nederlands recht opgerichte beleg-
gingsvennootschap betreft. Een dergelijke vennootschap kan door Nederland (in
theorie) nog voor uit derde staten afkomstige voordelen in de heffing worden be-
trokken en kan daarom als inwoner van Nederland gelden onder het OESO-model-
verdragconforme woonplaatsartikel in het verdrag Nederland-staat C. Artikel 10, lid
2, van dat verdrag verleent Nederland een beperkt heffingsrecht over het dividend.

Het ontbrekende of afwijkende restartikel is niet van invloed op de verdragswoon-
plaats van de vennootschap onder het verdrag met staat B zelf; de vennootschap
geldt voor de toepassing van dat verdrag als inwoner van staat B. In deze situatie
geldt daarom hetzelfde als voor de eerste, in paragraaf 4.2.1.2.1 besproken, situatie:
het in het verdrag Nederland-staat B opgenomen artikel 10, lid 5, verhindert de
Nederlandse heffing.

4.2.1.3 Conclusie 

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat zo het Nederland niet reeds op
grond van het dividendartikel (mijns inziens het restartikel, maar ik ga hier uit van
de in BNB 2001/295 toegekende saldowerking aan het dividendartikel) in het ver-
drag met staat C verboden is het aan de inwoner van staat C uitgekeerde aanmerke-
lijkbelangdividend te belasten, dit wel wordt bewerkstelligd door het verbod op
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extraterritoriale belastingheffing in het dividendartikel in het verdrag met staat B.143

Heffing is uitsluitend mogelijk in de volgende situaties:
1. de vennootschap is voor de toepassing van het (dividendartikel in het) verdrag

met staat C inwoner van Nederland en het verdrag met staat B (voor de toepassing
waarvan de vennootschap inwoner is van staat B) bevat geen bepaling overeen-
komstig artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag. Nederland kan ex artikel 10, lid 2,
verdrag Nederland-staat C belasting heffen tot een bedrag van 15% van het bruto-
dividend;

2. de vennootschap is voor de toepassing van het (dividendartikel in het) verdrag
met staat C inwoner van Nederland; voor de toepassing van het verdrag met staat
B is zij eveneens inwoner van Nederland dan wel geen inwoner van Nederland
noch staat B. Er is in beide gevallen geen sprake van extraterritoriale heffing door
Nederland ex artikel 10, lid 5, verdrag Nederland-staat B, zodat Nederland het
door het verdrag Nederland-staat C toegekende beperkte heffingsrecht kan effec-
tueren.

4.2.2 Alleen staat C is een verdragsstaat

Uit het arrest BNB 2001/295 volgt dat het Nederland op grond van het dividendarti-
kel in het verdrag met staat C niet is toegestaan te heffen over aanmerkelijkbelang-
dividenden indien de vennootschap voor de toepassing van dit verdrag niet in
Nederland is gevestigd. De aanwezigheid van een OESO-modelverdragconform rest-
artikel is dus niet relevant. In het hier aan de orde zijnde geval dat Nederland geen
belastingverdrag met staat B heeft gesloten, zal het woonplaatsartikel in het verdrag
Nederland-staat C echter vrijwel steeds uitwijzen dat de vennootschap inwoner van
Nederland is. Hiertoe is dan in de regel wel vereist dat de vennootschap naar Neder-
lands recht is opgericht. Uitsluitend in dat geval is de vennootschap immers ingevol-
ge artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 binnenlands belastingplichtig. Nederland kan de di-
videnden dan tegen het door artikel 10, lid 2, verdrag Nederland-staat C toegestane
percentage van 15 in de heffing van dividendbelasting betrekken. Dat geldt tevens
voor de heffing van inkomstenbelasting, mits de vestigingsplaatsfictie van artikel
7.5, lid 6, Wet IB 2001 – zoals in het onderhavige geval – van toepassing is en het di-
videndartikel niet slechts een bronheffing toestaat (zie artikel 13, lid 2, verdrag
Nederland-Duitsland 1959, artikel 9, lid 1, en slotprotocol ad artikelen 2 en 9 verdrag
Nederland-Zwitserland 1951 en artikel 11, lid 2, BRK).

De vraag of het belastingverdrag met staat B, overeenkomstig artikel 10, lid 5,
OESO-modelverdrag, extraterritoriale heffing over dividenden verbiedt, komt uiter-
aard niet aan de orde, nu staat B een niet-verdragsstaat is. 

De conclusie is dat Nederland het door de feitelijk in staat B gevestigde vennoot-
schap aan de inwoner van staat C uitgekeerde aanmerkelijkbelangdividend vrijwel

143. Opgemerkt zij dat Nederland in een dergelijke casus door de aanmerkelijkbelanghouder ontvan-
gen interest bij een OESO-modelverdragconform interestartikel in het verdrag met staat B wél tot 
het in het verdrag met staat C toegekende percentage mag belasten, aangezien artikel 11 OESO-
modelverdrag geen bepaling als die van artikel 10, lid 5, bevat.
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steeds als inkomen uit aanmerkelijk belang kan belasten, indien de vennootschap
naar Nederlands recht is opgericht.

4.2.3 Alleen staat B is een verdragsstaat

Nu een verdrag met staat C ontbreekt, kan Nederland de reguliere voordelen in de
verhouding tot staat C steeds als inkomen uit aanmerkelijk belang belasten (heffing
van dividendbelasting is slechts mogelijk bij oprichting van de vennootschap naar
Nederlands recht: artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965).

Indien het verdrag Nederland-staat B evenwel een bepaling bevat overeenkom-
stig artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag, en de vennootschap voor de toepassing van
dat verdrag (uitsluitend) inwoner is van staat B, mag Nederland het dividend uitge-
keerd aan de in staat C wonende aanmerkelijkbelanghouder niet belasten. Artikel 10,
lid 5, OESO-modelverdrag beschermt immers ook inwoners van derde landen, onge-
acht of dit verdragsstaten zijn, en verbiedt mijns inziens zowel de heffing van divi-
dendbelasting als van inkomstenbelasting.

4.2.4 Samenvatting en conclusie 

Heffing over aanmerkelijkbelangdividend in situaties waarin de werkelijke leiding
van de vennootschap naar verdragsstaat B is verplaatst en de aanmerkelijkbelang-
houder inwoner is van verdragsstaat C, is mogelijk in de volgende gevallen:
1. Het verdrag Nederland-staat C bevat een van het OESO-modelverdrag afwijkend

woonplaatsartikel op grond waarvan de vennootschap inwoner is van Nederland
(Duitsland 1959 en Zwitserland 1951) en het verdrag Nederland-staat B bevat
geen bepaling overeenkomstig artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag (zie met
name Australië 1976, Duitsland 1959, Zwitserland 1951 en de BRK), of de vennoot-
schap is voor de toepassing van het verdrag met staat B (mede) inwoner van
Nederland, dan wel van Nederland noch staat B. Een eventueel verbod op extra-
territoriale heffing in het verdrag met staat B staat dan niet aan de Nederlandse
heffing in de weg, omdat de vennootschap niet (uitsluitend) in staat B is geves-
tigd.

2. Het verdrag Nederland-staat C bevat een OESO-modelverdragconform woon-
plaatsartikel, maar het verdrag Nederland-staat B kent een afwijkende woon-
plaatsbepaling op grond waarvan de vennootschap voor de toepassing van dat
verdrag (mede) inwoner van Nederland is, dan wel noch van Nederland noch van
staat B. De vennootschap is dan, mits naar Nederlands recht opgericht, inwoner
van Nederland voor de toepassing van het verdrag Nederland-staat C en een even-
tueel verbod op extraterritoriale heffing in het verdrag met staat B staat niet aan
de Nederlandse heffing in de weg, omdat de vennootschap niet (uitsluitend) in
staat B is gevestigd.

3. Het verdrag Nederland-staat C bevat een speciale bepaling voor (aanmerkelijk-
belang-)dividend, op grond waarvan de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6,
Wet IB 2001 doorwerkt naar het dividendartikel (onder het verdrag met Australië
1976 werkt mogelijkerwijs alleen de vestigingsplaatsfictie van artikel 1, lid 3, Wet
Div.bel. 1965 door). Heffing door Nederland is echter slechts mogelijk indien het
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verdrag Nederland-staat B geen bepaling overeenkomstig artikel 10, lid 5, OESO-
modelverdrag bevat of een afwijkend woonplaatsartikel op grond waarvan de
vennootschap (mede) inwoner is van Nederland, dan wel van Nederland noch
staat B.144

In veruit de meeste gevallen is de vennootschap voor de toepassing van het verdrag
Nederland-staat C geen inwoner van Nederland. Op grond van het arrest BNB 2001/
295 moet dan worden geconcludeerd dat artikel 10 van het verdrag met staat C Ne-
derland niet toestaat het dividend in de heffing van inkomsten- en dividendbelasting
te betrekken.

Ingeval uitsluitend staat C een verdragsstaat is, zal de vennootschap voor de toepas-
sing van het verdrag Nederland-staat C vrijwel steeds in Nederland zijn gevestigd bij
oprichting naar Nederlands recht. Nederland kan het aanmerkelijkbelangdividend
dan in de heffing van dividendbelasting en veelal ook inkomstenbelasting betrek-
ken; de belasting mag onder veruit de meeste verdragen ten hoogste 15% van het
brutodividend bedragen.

Indien alleen staat B een verdragsstaat is, kan Nederland het dividend uitsluitend in
de heffing betrekken (maar dan wel onbeperkt) indien het verdrag Nederland-staat
B ofwel geen bepaling overeenkomstig artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag bevat,
ofwel de vennootschap voor de toepassing van dat verdrag (mede) inwoner van
Nederland is, dan wel inwoner van Nederland noch staat B.

Geconcludeerd kan worden dat de buitenlandsebelastingplicht-vestigingsplaat-
sfictie in triangular cases nauwelijks resultaat heeft voor wat betreft aanmerkelijk-
belangdividend.

4.3 Conclusie effectiviteit vestigingsplaatsfictie in triangular cases 

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de effectiviteit van de vestigings-
plaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 in triangular cases voor wat betreft
aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen, hoewel als gevolg van BNB 2001/295
substantieel afgenomen, nog steeds aanzienlijk is. In de meeste verdragssituaties zal
zowel het verdrag met staat C als dat met staat B een OESO-modelverdragconform
woonplaatsartikel (en restartikel) kennen. Het hangt dan af van de formulering van
het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het verdrag Nederland-staat C of Nederland

144. Gedacht kan voorts nog worden aan het geval waarin zowel het verdrag Nederland-staat C als het 
verdrag Nederland-staat B een OESO-modelverdragconform woonplaatsartikel bevat, maar in het 
verdrag Nederland-staat B een OESO-modelverdrag-conform restartikel ontbreekt. De vennoot-
schap kan dan als inwoner van Nederland worden beschouwd voor de toepassing van het verdrag 
Nederland-staat C, mits zij naar Nederlands recht is opgericht en geen materiële onderneming 
drijft (noch een fonds voor gemene rekening is). Nederland kan het dividend echter alleen belas-
ten indien het verdrag Nederland-staat B geen bepaling overeenkomstig artikel 10, lid 5, OESO-
modelverdrag bevat. Dat is van de verdragen met een ontbrekend of afwijkend restartikel slechts 
het geval bij het verdrag met Malawi 1969. 
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een heffingsrecht krijgt toegewezen. In 31 belastingverdragen, waarvan er 11 date-
ren van 1997 of later, wordt ter bepaling van het inwonerschap van de vennootschap
naar de nationale wet verwezen. Daarnaast is er nog een aantal recente belastingver-
dragen (12) waarin dit eveneens het geval is, maar waarin het aanmerkelijkbelang-
voorbehoud alleen ziet op de afwikkeling van de bij emigratie opgelegde conserve-
rende aanslag. Onder de belastingverdragen (27145 + BRK) met een aanmerkelijkbe-
langvoorbehoud dat vereist dat de vennootschap inwoner van Nederland is in de zin
van het woonplaatsartikel in het verdrag, kon tot het arrest BNB 2001/295 heffing
mogelijk worden geacht indien het een naar Nederlands recht opgerichte vennoot-
schap betrof. Sinds dat arrest is evenwel duidelijk dat de vestigingsplaatsfictie – bij
een OESO-modelverdragconform woonplaatsartikel in de verdragen met staat B en C
– niet meer via artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 tot heffingsrecht voor Nederland leidt.
De aanmerkelijkbelangvoorbehouden waaronder de vestigingsplaatsfictie effect
sorteert, zijn nu dus voor bilaterale en trilaterale situaties gelijk, terwijl vóór het ar-
rest BNB 2001/295 de vestigingsplaatsfictie in triangular cases effectiever kon wor-
den geacht.

Ten aanzien van aanmerkelijkbelangdividenden was heffing reeds vóór BNB 2001/295
nauwelijks aan de orde. Heffing was in geval van een naar Nederlands recht opge-
richte vennootschap wel mogelijk op grond van het verdrag Nederland-staat C, maar
werd getroffen door een in het verdrag Nederland-staat B opgenomen verbod op ex-
traterritoriale belastingheffing overeenkomstig artikel 10, lid 5, OESO-modelver-
drag. Sinds het arrest BNB 2001/295 moet worden geconcludeerd dat heffing door
Nederland in de meeste gevallen reeds niet mogelijk is op grond van het dividend-
artikel in het verdrag Nederland-staat C.

Na emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder naar staat C en zetelverplaatsing van
de vennootschap naar staat B, wordt de door Nederland gepretendeerde aanmerke-
lijkbelangclaim derhalve in niet-verdragssituaties en voor wat betreft vervreem-
dingsvoordelen ook in een flink aantal verdragssituaties veiliggesteld. De werking
van de vestigingsplaatsfictie in verdragssituaties kan ten aanzien van vervreem-
dingsvoordelen worden verbeterd door herformulering van het aanmerkelijkbelang-
voorbehoud in de belastingverdragen. Dit dient dan geen Nederlands inwonerschap
van de vennootschap te vereisen, dan wel ter bepaling van de woonplaats te verwij-
zen naar de Nederlandse wetgeving respectievelijk de vestigingsplaatsfictie als ver-
dragsdefinitie te bevatten (zoals in de aanmerkelijkbelangvoorbehouden ‘nieuwe
stijl’). Een oplossing voor het heffingsrecht over aanmerkelijkbelangdividenden zou
kunnen worden gevonden door ook het dividendartikel in belastingverdragen zoda-
nig te herformuleren dat dit aansluit bij de vestigingsplaatsfictie, zoals in een vijftal
recente (maar minder belangrijke) belastingverdragen is gebeurd. Dat is echter nog
niet voldoende om het Nederlandse heffingsrecht in trilaterale situaties te garande-
ren. Daarvoor moet tevens in het verbod op extraterritoriale heffing over dividenden

145. Met Zuid-Afrika is in 2005 een nieuw belastingverdrag gesloten (nog niet in werking), dat een 
aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’ bevat; zie nader paragraaf 3.2.1.3, onder ‘Overige 
recente belastingverdragen’.
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een uitzondering worden opgenomen voor aanmerkelijkbelangdividend dan wel
voor niet-bronheffingen. Het is onwaarschijnlijk dat onze verdragspartners dergelij-
ke voorstellen met enthousiasme zullen ontvangen.
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HOOFDSTUK 5

Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud 
en de vestigingsplaatsfictie onder 
de BRK

In hoofdstuk 3 en 4 is bekeken hoe de Nederlandse regeling van de buitenlandse be-
lastingplicht ter zake van inkomen uit aanmerkelijk belang zich verhoudt tot het
OESO-modelverdrag en de belastingverdragen. Daarbij richtte hoofdstuk 3 zich op
bilaterale situaties, terwijl in hoofdstuk 4 triangular cases zijn behandeld. In dit
hoofdstuk komen situaties aan de orde waarin de Belastingregeling voor het Konink-
rijk1 (BRK) van toepassing is. De BRK geldt voor Nederland, de Nederlandse Antillen
en Aruba, die tezamen het Koninkrijk der Nederlanden vormen. De staatkundige
rechtsorde van het Koninkrijk is vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden. De BRK is een rijkswet gebaseerd op artikel 38 van het Statuut, en
regelt de onderlinge betrekkingen op belastinggebied. De BRK heeft een bijzonder
karakter; hoewel formeel een nationale rijkswet, werkt de BRK met haar bepalingen
ter voorkoming van dubbele belasting in wezen als een belastingverdrag. De rege-
ring merkte hierover in de aanloop tot de herziening van de BRK in 1997 het volgen-
de op:

‘De fiscale relatie tussen de landen van het Koninkrijk heeft een hybride ka-
rakter. Hierdoor neemt de Belastingregeling voor het Koninkrijk (..), waarin
de fiscale betrekkingen tussen de landen van het Koninkrijk zijn geregeld,
een bijzondere positie in. Enerzijds heeft de BRK een vergelijkbare werking
als een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen onafhankelij-
ke landen, doch anderzijds dient de BRK in de context te worden geplaatst
van de bijzondere betrekkingen tussen de landen van het Koninkrijk.’2

1. Rijkswet van 28 oktober 1964, Stb. 1964, 425, houdende Belastingregeling voor het Koninkrijk, 
zoals later gewijzigd bij gewijzigd bij de Rijkswetten van 5 december 1985, Stb. 1985, 645; 12 de-
cember 1985, Stb. 1985, 660; 13 december 1996, Stb. 1996, 644; en 14 december 2001, Stb. 2001, 
647.

2. Kamerstukken II 1995/96, 24 583 (R 1564), B, blz. 2.
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De Hoge Raad past de BRK toe als een lex specialis, die daarmee strijdige nationale
bepalingen opzijzet.3 De bepalingen in de BRK hebben derhalve voorrang op de na-
tionale wet.

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst zal aandacht worden besteed aan de
bilaterale situatie waarin de aanmerkelijkbelanghouder en de vennootschap zich
beide naar de Nederlandse Antillen of Aruba verplaatsen. Vervolgens komen trian-
gular cases aan bod, waarin de aanmerkelijkbelanghouder respectievelijk de ven-
nootschap emigreert naar de Nederlandse Antillen, en de vennootschap respectieve-
lijk de aanmerkelijkbelanghouder naar een andere staat dan wel naar een ander land
binnen het Koninkrijk. Het betreft telkens een vennootschap die ten minste vijf jaar
in Nederland gevestigd is geweest, zodat zij ingevolge de vestigingsplaatsfictie van
artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 nog tien jaar na de zetelverplaatsing geacht wordt in
Nederland te zijn gevestigd. Ervan uitgaande dat het land waarnaar de feitelijke lei-
ding wordt verplaatst, de vennootschap eveneens als inwoner beschouwt, is derhal-
ve steeds sprake van een dual resident company. De vraag die moet worden beant-
woord is dan in hoeverre de vestigingsplaatsfictie succesvol is, zodat Nederland het
inkomen uit aanmerkelijk belang bij de buitenlands belastingplichtige aanmerkelijk-
belanghouder op basis van de toewijzingsbepalingen in de BRK dan wel het verdrag
met de derde staat daadwerkelijk in de heffing kan betrekken.

5.1 De bilaterale situatie

Het betreft hier het geval waarin de aanmerkelijkbelanghouder emigreert naar de
Nederlandse Antillen4, waarnaar ook de feitelijke leiding van de vennootschap
wordt verplaatst. Bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder wordt afgerekend
in de vorm van een conserverende aanslag.5 De buitenlandse belastingplicht van
de aanmerkelijkbelanghouder blijft na zetelverplaatsing, waarbij naar Nederlands
nationaal recht wederom afrekening plaatsvindt6, nog gedurende een periode van
tien jaar bestaan.

3. Zie HR 4 april 1990, BNB 1990/156, en HR 16 maart 1994, BNB 1994/191. Het probleem dat nim-
mer invulling is gegeven aan artikel 49 van het Statuut (‘Bij rijkswet kunnen regels worden ge-
steld omtrent de verbindendheid van wetgevende maatregelen, die in strijd zijn met het Statuut, 
een internationale regeling, een rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur.’), is aldus 
voor de verhouding van de nationale wet tot de BRK opgelost. 

4. In het vervolg wordt, tenzij anders aangegeven, steeds ervan uitgegaan dat het andere Konink-
rijksland de Nederlandse Antillen is.

5. De emigratieheffing is volgens HR 24 oktober 2003, BNB 2004/257, niet in strijd met de BRK; zie 
paragraaf 6.1.2.2.

6. Zie paragraaf 6.2 inzake de vraag of toepassing van de zetelverplaatsingheffing onder belasting-
verdragen mogelijk is. Er zijn overigens voor de verenigbaarheid met de BRK ook specifieke argu-
menten aan te voeren; zie paragraaf 6.1.2.4.
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5.1.1 Vervreemdingsvoordelen

5.1.1.1 Artikel 12 BRK

De BRK bevat een bijzonder vermogenswinstartikel in artikel 12, dat alleen betrek-
king heeft op vermogenswinsten op aandelen. Het artikel luidt:

‘1. Voordelen genoten door een natuurlijke persoon die inwoner is van een
van de landen, uit vervreemding van aandelen in of winstbewijzen van een
lichaam dat inwoner is van een van de andere landen, mogen worden be-
last in eerstbedoeld land.
2. Het bepaalde in het eerste lid tast niet aan het recht van elk van de lan-
den overeenkomstig zijn eigen wetgeving belasting te heffen op voordelen
die voortvloeien uit de vervreemding van aandelen in of winstbewijzen
van een lichaam dat inwoner is van dat land, welke zijn genoten door een
natuurlijke persoon die inwoner is van een van de andere landen en in de
loop van de laatste vijf jaren, al dan niet te zamen met zijn echtgenoot en
zijn bloed- en aanverwanten in de rechte linie en in de tweede graad der
zijlinie, voor meer dan een vierde gedeelte, en, al dan niet te zamen met
zijn echtgenoot, voor meer dan een twintigste gedeelte van het nominaal
gestorte kapitaal van het lichaam onmiddellijk of middellijk aandeelhou-
der is geweest.’

Opvallend is dat het in het tweede lid opgenomen aanmerkelijkbelangvoorbehoud,
anders dan artikel 13, lid 5, NSV, niet vereist dat de aanmerkelijkbelanghouder in de
loop van de laatste vijf jaar inwoner van Nederland is geweest, maar slechts dat deze
in die periode aandeelhouder is geweest. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud kan
derhalve onbeperkt in de tijd worden toegepast. Voorts worden in afwijking van het
NSV minimumeisen aan de omvang van het aandelenbezit gesteld. Deze waren tot
1997 lager dan die in de Nederlandse aanmerkelijkbelangregeling – namelijk meer
dan 25% samen met de familiegroep en meer dan 5% samen met de echtgenoot; te-
genover respectievelijk ten minste 33 1/3% en meer dan 7% – maar met ingang van
1997 levert naar nationaal recht reeds een aandelenbezit van 5% een aanmerkelijk
belang op. De bij de wijziging van de BRK in 1997 aangekondigde aanpassing van ar-
tikel 12, lid 2, BRK aan de wijzigingen voortvloeiend uit de herziening van het Neder-
landse aanmerkelijkbelangregime7 is nog steeds niet doorgevoerd. Het aanmerke-
lijkbelangvoorbehoud kan derhalve niet in alle gevallen waarin vanuit Nederlandse
optiek sprake is van een aanmerkelijk belang, worden toegepast.

Voor de werking van de vestigingsplaatsfictie in artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 is het
voornaamste verschil met het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het NSV dat artikel
12, lid 2, BRK niet verwijst naar de Nederlandse wetgeving voor de bepaling van het
inwonerschap van de vennootschap. Het voorbehoud is uitsluitend van toepassing
als het lichaam inwoner van Nederland is in de zin van het woonplaatsartikel in de
BRK. De woonplaatsbepaling in de BRK is te vinden in artikel 2, lid 1, letter d; de bij-

7. Kamerstukken II 1995/96, 24 583 (R1564), nr. 5, blz. 20.
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behorende tiebreakbepaling in artikel 34. Artikel 2, lid 1, letter d, bepaalt grotendeels
hetzelfde als artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag, inclusief de tweede volzin. Zoals
uiteengezet in paragraaf 4.1.1.3.1 kan onder een dergelijke woonplaatsbepaling – bij
een niet-feitelijk in Nederland gevestigd lichaam – alleen de vestigingsplaatsfictie
van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 tot inwonerschap leiden. Naar buitenlands recht
opgerichte lichamen zonder feitelijke vestigingsplaats hier te lande zijn in Nederland
immers niet (onbeperkt) belastingplichtig. Dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 2,
lid 4, Wet Vpb 1969 ook moet worden beschouwd als ‘enige andere soortgelijke om-
standigheid’ in de zin van artikel 2, lid 1, letter d, BRK, is bij de totstandkoming van de
herziening van de BRK in 1985 uitdrukkelijk bevestigd.8 Een en ander brengt voor de
toepassing van de BRK in het onderhavige geval, waarin de feitelijke leiding van de
vennootschap zich op de Nederlandse Antillen bevindt, het volgende mee:
– niet naar Nederlands recht opgerichte lichamen kunnen geen inwoner van Neder-

land in de zin van de BRK zijn, ook al vallen zij onder de vestigingsplaatsfictie van
artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001. Ten aanzien van een aanmerkelijk belang in een der-
gelijke vennootschap is het aanmerkelijkbelangvoorbehoud van artikel 12, lid 2,
BRK niet van toepassing. Sterker nog, nu de vennootschap geen inwoner is van
Nederland, vallen de vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang bij gebre-
ke van een grensoverschrijdende situatie reeds niet onder artikel 12, lid 1, BRK,
zodat het tweede lid helemaal niet aan de orde komt. De saldobepaling van artikel
20 BRK wijst het heffingsrecht over de vervreemdingsvoordelen toe aan de
Nederlandse Antillen als woonland van de aanmerkelijkbelanghouder.9

– naar Nederlands recht opgerichte lichamen zijn op grond van artikel 2, lid 4, Wet
Vpb 1969 in Nederland onbeperkt belastingplichtig en worden ingevolge artikel
2, lid 1, letter d, BRK als inwoner van Nederland aangemerkt. De Nederlandse
Antillen claimen echter eveneens de woonplaats als gevolg van de feitelijke vesti-
ging van de vennootschap aldaar, welke woonplaats eveneens door artikel 2, lid 1,
letter d, BRK wordt erkend. De dubbele woonplaats wordt vervolgens door de tie-
breakbepaling van artikel 34, lid 2, BRK ontdubbeld ten gunste van het land waar
zich de werkelijke leiding bevindt, te weten de Nederlandse Antillen. In deze situ-
atie kan het aanmerkelijkbelangvoorbehoud dus evenmin toepassing vinden, en
kan Nederland vervreemdingsvoordelen op grond van het restartikel niet belas-
ten. De bijzondere tweede volzin van artikel 34, lid 2, BRK geldt uitsluitend voor

8. Kamerstukken II 1984/85, 18 747 (R 1271), nr. 6, blz. 15.
9. De toewijzing aan het woonland is in deze saldobepaling anders dan in artikel 21 OESO-model-

verdrag niet exclusief geformuleerd. De Hoge Raad heeft in BNB 1990/156 evenwel op grond van 
de wetsgeschiedenis geoordeeld dat de desbetreffende inkomsten niet door het andere land in de 
belastingheffing mogen worden betrokken. Mijns inziens volgt dit reeds uit het feit dat het grond-
slagvoorbehoud van artikel 24, lid 1, BRK evenals dat in artikel 24, lid 1, NSV slechts door het 
woonland kan worden toegepast. Bij een andere opvatting zou de beperking van het grondslag-
voorbehoud tot het woonland zinledig zijn dan wel de gehele bepaling overbodig. De Hoge Raad 
heeft in genoemd arrest voorts beslist dat artikel 20 BRK ook ziet op inkomsten die wel in de voor-
gaande artikelen zijn genoemd, maar die niet onder de reikwijdte van het desbetreffende artikel 
vallen; in casu omdat het een op Aruba gelegen onroerende zaak van een inwoner van Aruba be-
trof (vergelijk de bewoordingen ‘[a]ndere dan in de voorgaande artikelen (...) bedoelde winsten en 
inkomsten’).
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de heffing van dividendbelasting en heeft dus geen betekenis voor de heffing over
aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen. Hetzelfde heeft mijns inziens, hoe-
wel de tekst van artikel 20 BRK een andere interpretatie niet uitsluit, te gelden
voor de buitenwerkingstelling van het restartikel ingeval het voorbehoud van de
tweede volzin van artikel 34, lid 2, van toepassing is. Artikel 34, lid 2, tweede vol-
zin, komt nader aan de orde in paragraaf 5.1.2.3.

Ten slotte wijs ik nog op de wijze waarop dubbele belasting wordt voorkomen. An-
ders dan gebruikelijk in de Nederlandse belastingverdragen10, schrijft artikel 24, lid
6, BRK een bronstaatcredit voor. Indien het vervreemdingsvoordeel in de Nederland-
se Antillen wordt onderworpen aan een tarief dat niet ‘in belangrijke mate’ afwijkt
van het tarief dat in het algemeen geldt voor inwoners van de Antillen en bovendien
niet meer dan 10 punten afwijkt van het Nederlandse tarief, geldt de speciale bepa-
ling van artikel 24, lid 7. De daarin neergelegde regeling komt erop neer dat de geza-
menlijke Nederlandse en Antilliaanse belastingdruk wordt teruggebracht tot het
Antilliaanse niveau en dat de landen de belastingopbrengst delen.11

5.1.1.2 Misbruiksituaties: artikel 35b BRK

Uit de voorgaande paragraaf volgt dat Nederland in de aan de orde zijnde bilaterale
situatie geen aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen op de voet van artikel 12,
lid 2, BRK in de heffing kan betrekken. De waardeaangroei van het aanmerkelijk be-
lang ontstaan vanaf het moment van emigratie uit Nederland, kan dus in beginsel
niet in Nederland worden belast. De vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet
IB 2001 sorteert geen enkel effect. In de BRK is echter met ingang van 1 januari 1997
een speciale antimisbruikbepaling opgenomen in artikel 35b, die ziet op situaties
van migratie binnen het Koninkrijk.12 Deze bepaling wordt in deze paragraaf bespro-
ken.

10. Zie paragraaf 3.2.1.2 voor een overzicht van de belastingverdragen waarvoor een bronstaatcredit 
geldt.

11. Ter toelichting het volgende cijfervoorbeeld. Een uit Nederland naar de Antillen geëmigreerde 
aanmerkelijkbelanghouder van een in Nederland gevestigde vennootschap behaalt een aanmer-
kelijkbelangwinst van 100. Het vervreemdingsvoordeel wordt door Nederland naar een tarief van 
25% belast en door de Nederlandse Antillen naar een tarief van – stel – 20%. De heffing vindt dan 
ex artikel 24, lid 7, BRK als volgt plaats: Nederland 25 -/- (25 -/- 10) = 10; Nederlandse Antillen: 
20 -/- 10 = 10. Per saldo is naar het Antilliaanse tarief geheven en de opbrengst verdeeld. Bij een 
Antilliaans tarief van 14% heft Nederland 11 en de Antillen 14. Het lijkt voor de Antillen dus wei-
nig aantrekkelijk om de aanmerkelijkbelangwinst aan een normaal belastingregime te onderwer-
pen. Opmerkelijk is ook dat indien het Antilliaanse tarief (tot maximaal 10 punten) hoger is dan 
het Nederlandse, Nederland per saldo meer heft – namelijk de helft van de Antilliaanse belasting 
– dan het op grond van het zesde lid zou doen (nihil). Zie ook Auerbach & Roes 1996, blz. 163-165.

12. In de memorie van toelichting is opgemerkt dat artikel 35b als lex specialis voorrang heeft op de 
algemene antimisbruikbepaling van artikel 35a; Kamerstukken II 1995/96, 24 583, nr. 3, blz. 2. Op 
artikel 35a wordt hier niet ingegaan; dat artikel biedt ook weinig nieuws aangezien de Hoge Raad 
toepassing van fraus legis in Koninkrijksverband reeds mogelijk achtte (zie bijvoorbeeld HR 28 
juni 1989, BNB 1990/45, en HR 18 mei 1994, BNB 1994/253).
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Artikel 35b, lid 1 en 3
Het eerste lid van artikel 35b onthoudt voor een periode van vijf jaar bepaalde voor-
delen van de BRK aan personen (natuurlijke personen en rechtspersonen) die vanuit
Nederland zijn geëmigreerd naar de Nederlandse Antillen en aldaar zijn onderwor-
pen aan een fiscaal regime dat in aanzienlijke mate afwijkt van het regime dat in het
algemeen geldt voor inwoners van de Antillen. Op de voet van artikel 35b, lid 3, is
een lijst opgesteld met regelingen van de Antillen die niet onder het eerste lid vallen
en derhalve geen bijzonder fiscaal regime vormen.13 De penshonadoregeling van de
Nederlandse Antillen (Aruba kent niet een dergelijk regime) was niet op de kwalifi-
cerende lijst opgenomen en vormde derhalve een bijzonder fiscaal regime. Voor per-
sonen die per 1 januari 1997 reeds de penshonadostatus bezaten, is een overgangs-
regeling getroffen, waarbij is bepaald dat artikel 35b, lid 1 en 2, BRK tot 1 januari
2002 niet van toepassing is op door hen genoten ‘regulier inkomen’.14 Met ingang
van 1 januari 1998 is op de Nederlandse Antillen evenwel een nieuwe penshonado-
regeling van kracht. Deze is begin januari 1998 op de kwalificerende lijst geplaatst.15

Toepassing van artikel 35b, lid 1, BRK kan nu alleen nog aan de orde komen voor aan-
merkelijkbelanghouders die vóór 1998 naar de Nederlandse Antillen zijn geëmi-
greerd en die – na afloop van de eventueel voor hen geldende overgangsregeling –
niet opteren voor de nieuwe penshonadoregeling16, alsmede voor nadien geëmi-
greerde aanmerkelijkbelanghouders die niet opteren voor de nieuwe, kwalificerende

13. In de memorie van toelichting wordt duidelijk gemaakt dat alle niet op de lijst voorkomende re-
gimes gunstregimes in de zin van artikel 35b, lid 1, vormen: Kamerstukken II 1995/96, 24 583, 
nr. 3, blz. 15. Opvallend is overigens dat 35b ook geldt bij emigratie vanuit de Nederlandse Antil-
len of Aruba naar Nederland en in het bijzonder dat in feite alle Nederlandse ‘regimes’ begunsti-
gend zijn omdat deze niet op de kwalificerende lijst zijn geplaatst.

14. Artikel II van de Rijkswet van 13 december 1996, houdende wijziging van de BRK in verband met 
maatregelen met het oog op het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik alsmede in ver-
band met enige technische aanpassingen, Stb. 1996, 644. Onder ‘regulier inkomen’ moet, kort sa-
mengevat en voor zover voor de aanmerkelijkbelanghouder van belang, worden verstaan 
dividend – tot een bepaalde maximumomvang (de formule is gelijk aan die in artikel 35b, lid 4; 
zie de bespreking aldaar) – in de zin van artikel 11, alsmede inkomen als bedoeld in artikel 12 en 
20, behoudens voor zover daarop artikel 35b, lid 4, van toepassing is. Lid 3 van de overgangsbe-
paling bepaalt dat per 31 december 1996 (datum inwerkingtreding overgangsregeling is 1 januari 
1997) zittende penshonado’s die in een van de vijf jaren daarvóór inwoner waren van een van de 
andere landen, met ingang van 1 januari 2002 geacht worden op 31 december 2001 inwoner van 
Nederland geweest te zijn. Penshonado’s die niet uiterlijk op 1 januari 2002 hebben geopteerd 
voor de nieuwe, kwalificerende penshonadoregeling kunnen dus vanaf 2002 (opnieuw) met de 
bepalingen van artikel 35b, lid 1 en 2, worden geconfronteerd. Zie nader: Selij 1997, blz. 161-162.

15. Zie V-N 1997/4546 en V-N 1998/9.10.
16. In dat geval vallen de per 31 december 1996 zittende penhonado’s ook na 2002 nog onder de vijf-

jaarstermijn van artikel 35b, lid 1, BRK vanwege het derde lid van de overgangsbepaling. Zie voet-
noot 14. Opmerkelijk is dat penshonado’s die zich na de inwerkingtreding van artikel 35b op 1 
januari 1997 op de Nederlandse Antillen hebben gevestigd in geen geval met een verlenging van 
de vijfjaarstermijn te maken kunnen krijgen. In zoverre is dus eigenlijk geen sprake van bescher-
ming van de op 1 januari 1997 reeds zittende penshonado’s.
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regeling, maar gebruik maken van de oude regeling.17 Aan te nemen valt dat pensho-
nado’s met een aanmerkelijk belang die behoefte hebben aan BRK-bescherming, zul-
len opteren voor de nieuwe penshonadoregeling.

Het gevolg van het onderworpen zijn aan een bijzonder fiscaal regime, is dat de emi-
grant geen bescherming geniet van onder meer het in de BRK opgenomen dividend-
artikel (artikel 11), het vermogenswinstartikel (artikel 12), het interestartikel (artikel
13), het restartikel (artikel 20) en het voorkomingsartikel (artikel 24).18 Het buiten
toepassing verklaren van deze artikelen betekent dat de Nederlandse belastinghef-
fing van de (buitenlands belastingplichtige) emigrant in zoverre niet wordt beperkt
door de BRK, en dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 dus
volledig en rechtstreeks effectief is. Nederland kan dan vervreemdingsvoordelen
steeds in de heffing betrekken, ongeacht het oprichtingsrecht van de vennootschap.
Dit overigens niet door de buitenwerkingstelling van artikel 12 BRK; zoals in de vo-
rige paragraaf besproken, was artikel 12 in de hier aan de orde zijnde bilaterale situ-
atie al niet van toepassing en komt het heffingsrecht op grond van het restartikel toe
aan de Nederlandse Antillen. Ook het restartikel wordt evenwel door artikel 35b, lid
1, buiten werking gesteld. Dit wordt in artikel 20 zelf, hoewel overbodig, veiligheids-
halve nog eens uitdrukkelijk vermeld.

Hierbij dient te worden bedacht dat de introductie van de emigratieheffing in het
aanmerkelijkbelangregime per 1 januari 1997 het belang van deze bepaling nogal
heeft beperkt. Zie hierover voorts de bespreking van artikel 35b, lid 4, hierna. Nadat
vijf jaar na emigratie zijn verstreken, herneemt de BRK weer zijn volledige werking
(behoudens toepassing van artikel 35b, lid 4; zie hierna).

Artikel 35b, lid 2
Het tweede lid van artikel 35b bepaalt dat indien het eerste lid toepassing vindt op
een natuurlijke persoon die een aanmerkelijk belang bezit (waarbij dezelfde defini-
tie geldt als in artikel 12, lid 2, BRK) in een lichaam dat inwoner is geweest van
Nederland19 en waarop het eerste lid geen toepassing vindt, de tiebreakbepaling van
artikel 34, lid 2, eerste volzin, niet geldt ten aanzien van dat lichaam met betrekking
tot door de aanmerkelijkbelanghouder genoten dividenden, vermogenswinsten op
aandelen, interest en de overige inkomsten. Het ziet derhalve op de situatie dat de
geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder wel onderworpen is aan een bijzonder fis-
caal regime, maar zijn vennootschap niet.20 Deze bepaling is opgenomen, omdat
men, nu de tiebreaker de vennootschap als inwoner van de Antillen bestempelt,

17. Zie voor een uitgebreid overzicht van de diverse categorieën penshonado’s en de vraag of en ge-
durende welke periode zij te maken hebben met artikel 35b, lid 1 en 2, BRK: Selij 1997, blz. 162-
163.

18. Ook artikel 34, lid 2, eerste volzin, wordt buiten werking gesteld; zulks is van belang voor de be-
lastingheffing van vennootschappen, nu artikel 5 niet buiten werking is gesteld.

19. Opmerkelijk is dat hierbij de toevoeging ‘naar de omstandigheden beoordeeld’ van lid 1 ont-
breekt.

20. Dit zal steeds het geval zijn, aangezien de winstbelastingregimes van de Nederlandse Antillen en 
Aruba in feite geheel op de kwalificerende lijst zijn opgenomen; zie Selij 1997, blz. 158 en 161, en 
Ellis & Vleggeert 1996, blz. 60-61.
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vreesde dat uitdelingen door de vennootschap aan de aanmerkelijkbelanghouder
uitsluitend zouden worden beheerst door Antilliaans belastingrecht.21 Daarom be-
paalt artikel 35b, lid 2, dat ook in dit geval de tiebreaker niet geldt.

Voor de Nederlandse heffing over aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen is
dit evenwel overbodig. Als gevolg van de buitenwerkingstelling in artikel 35b, lid 1,
van het restartikel – ook het vermogenswinstartikel wordt op non-actief gesteld,
maar dit was in de onderhavige situatie al niet van toepassing vanwege de Antil-
liaanse vestigingsplaats van de vennootschap – kan de aanmerkelijkbelangheffing
reeds ongehinderd plaatsvinden.22 Vanwege het niet van toepassing zijn van artikel
12 is de tiebreakbepaling verder irrelevant. Of de aanmerkelijkbelangheffing al dan
niet kan worden toegepast hangt uitsluitend af van wat de Nederlandse regeling met
haar vestigingsplaatsfictie daarover bepaalt.23 Gezien het voorgaande is het merk-
waardig dat bij de vervanging in de vestigingsplaatsfictie van het oprichtingscrite-
rium door het huidige vestigingsduurcriterium, van de zijde van de regering is opge-
merkt dat deze wijziging verband hield met de introductie van artikel 35b, lid 2,
BRK.24 In de eerste plaats is deze bepaling overbodig, omdat helemaal niet wordt
toegekomen aan de tiebreaker van artikel 34, lid 2, eerste volzin, BRK. Bovendien
zou, indien de tiebreakbepaling wel van belang zou zijn, de nieuwe vestigingsplaats-
fictie het Nederlandse heffingsrecht niet uitbreiden ten opzichte van de oude fictie.
De door de tiebreaker ontdubbelde dubbele woonplaats vloeit immers voort uit arti-
kel 2, lid 1, letter d, BRK, op grond van welke bepaling de vennootschap alleen als in
Nederland gevestigd kan gelden bij oprichting naar Nederlands recht. Aangezien de
huidige vestigingsplaatsfictie niet meer op alle naar Nederlands recht opgerichte
vennootschappen betrekking heeft, perkt zij het Nederlandse heffingsrecht onder de
BRK juist in.25 26

Artikel 35b, lid 4
Het vierde lid van artikel 35b richt zich tegen de naar de Nederlandse Antillen ge-
emigreerde aanmerkelijkbelanghouder (als bedoeld in het tweede lid) die de opge-
potte winstreserves realiseert van een vennootschap die geen onderneming in mate-
riële zin drijft. De bepaling spreekt van ‘inkomen uit een vennootschap’, maar ziet

21. Kamerstukken II 1995/96, 24 583 (R 1564), nr. 3, blz. 13.
22. In deze zin ook: Ellis &Vleggeert 1996, blz. 61; en Juch & Selij 1996, blz. 103.
23. Uitsluitend ingeval de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 zou worden geclau-

suleerd in dier voege dat zij niet geldt indien de vennootschap voor de toepassing van een belas-
tingverdrag of de BRK geen inwoner van Nederland is (zie hierover paragraaf 9.4.2), zou artikel 
35b, lid 2, BRK betekenis hebben voor de heffing over vervreemdingsvoordelen. Zonder een der-
gelijke bepaling zou de vennootschap immers reeds naar nationaal recht geen inwoner van Ne-
derland zijn, zodat Nederland ondanks de uitschakeling van artikel 20 BRK niet zou kunnen 
heffen. Hetzelfde geldt voor de buitenwerkingstelling van de tiebreaker in artikel 35b, lid 4, BRK 
(hierna besproken). 

24. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 8, blz. 16.
25. Opgemerkt zij dat bij de eerste nota van wijziging, waarbij het vestigingsduurcriterium in de ves-

tigingsplaatsfictie werd geïntroduceerd, het oprichtingscriterium nog niet daaruit was geschrapt.
26. Rijkers & Van Dijck, noot 10 op blz. 425, zien mijns inziens over het hoofd dat artikel 12 en 20 reeds 

uitgeschakeld zijn ex artikel 35b, lid 1, zodat niet van belang is of de vennootschap al dan niet BRK-
inwoner van Nederland is.
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ook op vervreemding van aandelen.27 Niet vereist is dat de emigrant onder een bij-
zonder fiscaal regime valt. Ook onder de nieuwe penshonadoregeling kan toepassing
van het vierde lid derhalve aan de orde komen. Ingeval het inkomen uit de vennoot-
schap meer bedraagt dan eenmaal de belastbare winst in het aan het genietingsjaar
voorafgaande jaar of, zo dat meer is, 10% van het eigen vermogen aan het einde van
dat jaar, worden de artikelen 11, 12, 13, 20 en 24 buiten werking gesteld. Ook hier
wordt onnodig aan de tiebreakbepaling van artikel 34, lid 2, gemorreld. Er is geen be-
perking in de tijd opgenomen. De bepaling is opgenomen onder het oude aanmerke-
lijkbelangregime, waarin vermogensinkomsten (dividenden) tegen progressief tarief
werden belast, en het derhalve voordelig was dergelijke inkomsten te genieten in de
vorm van aanmerkelijkbelangwinst. Blijkens de memorie van toelichting beoogt ar-
tikel 35b, lid 4, zich dan ook niet uit te strekken tot gewone vervreemdingen van het
aanmerkelijk belang, maar slechts tot vervreemdingen in het kader van kasgeld- en
holdingconstructies.28

Aangezien met de invoering van het nieuwe aanmerkelijkbelangregime per 1 ja-
nuari 1997 dergelijke constructies hun nut hebben verloren, zal het met betrekking
tot vervreemdingsvoordelen voor situaties van na die datum niet meer aan de orde
komen. Met ingang van 1997 wordt bovendien emigratie van de aanmerkelijkbe-
langhouder als een fictieve vervreemding van het aanmerkelijk belang beschouwd,
waarover dient te worden afgerekend. In het nader voorlopig verslag werd dan ook
de vraag gesteld of de toevoeging van artikel 35b aan de BRK niet veel van zijn belang
had verloren door de nieuwe aanmerkelijkbelangwetgeving. Het artikel stelt dan im-
mers uitsluitend nog de Nederlandse aanmerkelijkbelangclaim veilig die na emigra-
tie is opgebouwd, waardoor met name het vierde, termijnloze lid een overkillkarak-
ter krijgt.29 De toezegging van de staatssecretaris in de nadere memorie van ant-
woord om artikel 35b, lid 4, bij een volgende herziening van de BRK opnieuw te be-
zien30, heeft nog niet tot het schrappen of aanpassen van deze bepaling geleid.

Artikel 35b, lid 5
Artikel 35b, lid 5, bevat een regeling ter voorkoming van dubbele belasting voor het
geval dat het eerste, tweede of vierde lid toepassing vindt. Het voorkomingsartikel
met zijn speciale regeling voor aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen (artikel
24, lid 6 en 7; zie nader paragraaf 5.1.1.1) is dan immers buiten werking gesteld. De
regeling voor artikel 35b, lid 1 en 2, is gelijk aan die van artikel 24, lid 6: Nederland
verleent een verrekening van de Antilliaanse belasting (bronstaatcredit); de totale
belastingdruk is gelijk aan het Nederlandse niveau. Voor de toepassing van artikel
35b, lid 4, wordt na vijf jaar de gezamenlijke Nederlandse en Antilliaanse belasting-
druk teruggebracht tot het Antilliaanse niveau; dit geschiedt op dezelfde wijze en
onder dezelfde voorwaarden – behoudens dat hier ook nog een grondslageis geldt –
als in artikel 24, lid 7.

27. Zie Kamerstukken II 1995/96, 24 583 (R 1564), nr. 3, blz. 15-16. Zie voorts de laatste volzin van de 
bepaling en de uitschakeling van artikel 12 in de eerste volzin.

28. Kamerstukken II 1995/96, 24 583 (R 1564), nr. 3, blz. 15.
29. Kamerstukken I 1996/97, 24 583 (R 1564), nr. 26b, blz. 4.
30. Kamerstukken I 1996/97, 24 583 (R 1564), nr. 26c, blz. 5.
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Artikel 35b, lid 7
Artikel 35b, lid 7, BRK bevat nog een bijzondere antimisbruikbepaling op grond
waarvan de tiebreaker van de eerste volzin van artikel 34, lid 2, volledig buiten wer-
king kan worden gesteld. Deze bepaling is in feite een bewijsregel en waarschijnlijk
slechts bedoeld voor de heffing van vennootschapsbelasting van de vennootschap
zelf31, maar de uitschakeling van de tiebreakbepaling zou wellicht tevens gevolgen
kunnen hebben voor andere toewijzingsbepalingen in de BRK. De bepaling heeft be-
trekking op een rechtspersoon die inwoner van de Nederlandse Antillen ‘stelt te zijn’
en daar onderworpen is aan – kort gezegd – een bijzonder regime, en die in het voor-
afgaande jaar naar de omstandigheden beoordeeld inwoner was van Nederland, ten-
zij wordt ‘aangetoond’ dat de plaats van zijn werkelijke leiding op de Nederlandse
Antillen is gevestigd. Onderworpenheid aan een bijzonder regime zal zich evenwel
niet snel voordoen, nu het winstbelastingregime van de Nederlandse Antillen in feite
integraal op de kwalificerende lijst van artikel 35b, lid 3, BRK is opgenomen. Hierbij
moet echter worden bedacht dat art 35b, lid 3, naar zijn tekst geen betrekking heeft
op lid 7, terwijl in lid 7 geen verwijzing naar lid 3 is opgenomen.32 Het is dus moge-
lijk dat een bepaalde regeling waaronder de vennootschap valt (offshoreregime),
toch als een bijzonder regime in de zin van lid 7 wordt aangemerkt. Waarschijnlijk
lijkt dit echter niet.33 In het onderhavige geval is bovendien de feitelijke leiding van
de vennootschap werkelijk op de Nederlandse Antillen gevestigd. Gesteld dat artikel
35b, lid 7, niettemin toepassing vindt, dan heeft dit tot gevolg dat de tiebreakbepa-
ling van artikel 34, lid 2, eerste volzin, buiten werking wordt gesteld. De vennoot-
schap blijkt dan bij oprichting naar Nederlands recht voor de toepassing van de BRK
mede in Nederland te zijn gevestigd. Uitgaande van de veronderstelling dat dit zou
doorwerken ten aanzien van de aandeelhouder in een dergelijke vennootschap, kan
Nederland vervreemdingsvoordelen op de voet van het aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd van artikel 12, lid 2, BRK in de heffing betrekken. De antimisbruikbepaling van
artikel 35b, lid 7, BRK geldt echter slechts gedurende één jaar na zetelverplaatsing.34

Vereist is immers dat de vennootschap in het voorafgaande jaar naar de omstandig-
heden beoordeeld inwoner van Nederland was. Een fictieve vestigingsplaats in
Nederland voldoet dus niet. Kortom, de betekenis van artikel 35b, lid 7, BRK is voor
onze casus bijzonder beperkt, en de mogelijkheid dat Nederland als gevolg van deze
antimisbruikbepaling een heffingsrecht over vervreemdingsvoordelen toekomt,
slechts denkbeeldig.

31. Zie Kamerstukken I 1995/96, 24 583 (R 1564), nr. 5, blz. 25.
32. Juch & Selij 1996, blz. 112, wijzen er terecht op dat een uniforme toepassing van artikel 35b, lid 1 

en 7, BRK de voorkeur zou verdienen. De omschrijving van het bijzondere regime is in beide be-
palingen immers vrijwel gelijk, en het lijkt logisch om artikel 35b als een samenhangend geheel 
te zien. Blijkens de wetsgeschiedenis is dit echter niet zo bedoeld: zie Kamerstukken II 1995/96, 
24 583 (R 1564), nr. 5, blz. 25; nr. 7, blz. 5-6; en Kamerstukken I 1996/97, 24 583 (R 1564), nr. 26c, 
blz. 1-2.

33. Zie nog Selij 1997, blz. 161, die betoogt dat het offshoreregime überhaupt niet als een bijzonder 
regime kan worden gezien, nu het geldt voor alle Antilliaanse beleggingsvennootschappen. 
Bovendien is het offshoreregime met ingang van 1 januari 2000 vervallen. Wel geldt een ruime 
overgangsregeling tot 2020; zie hierover Pancham 2000, blz. 726-727.

34. Zie in die zin ook Kamerstukken I 1996/97, 24 583 (R 1564), nr. 26c, blz. 2.
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Conclusie
Bij toepassing van artikel 35b, lid 1, BRK geldt de Nederlandse buitenlandse belas-
tingplicht voor inkomen uit aanmerkelijk belang onverkort en is de vestigingsplaats-
fictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 – anders dan onder artikel 12, lid 2, BRK – vol-
ledig en rechtstreeks effectief. Veel belang heeft deze antimisbruikbepaling echter
niet, aangezien zij niet van toepassing is op emigranten die onder de nieuwe pens-
honadoregeling van de Nederlandse Antillen vallen.

Artikel 35b, lid 2, is voor de Nederlandse aanmerkelijkbelangheffing zinledig,
aangezien het buiten werking stellen van de tiebreakbepaling niet nodig is voor on-
der het eerste lid vallende aanmerkelijkbelanghouders.

Ook de toepassing van artikel 35b, lid 4, heeft tot gevolg dat de vestigingsplaats-
fictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 volledig effect sorteert. De bepaling ziet ech-
ter slechts op vervreemdingen van het aanmerkelijk belang in het kader van de met
ingang van 1997 oninteressant geworden kasgeld- en holdingconstructies.

Artikel 35b, lid 7, ten slotte leidt ertoe dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 2,
lid 4, Wet Vpb 1969 niet opzij wordt gezet door de tiebreaker in de BRK en dat Neder-
land wellicht – in geval van een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap –
nog gedurende één jaar na zetelverplaatsing vervreemdingsvoordelen kan belasten
op de voet van artikel 12, lid 2, BRK. De bepaling van lid 7 is echter evenmin van be-
lang, gezien het feit dat het offshoreregime op de kwalificerende lijst van lid 3 staat
en gezien de beperkte geldingsduur van de antimisbruikbepaling zelf.

De conclusie luidt dan ook dat het nut van de ingewikkelde antimisbruikbepalin-
gen in artikel 35b BRK bijzonder gering is. Dit temeer vanwege de – eveneens op 1 ja-
nuari 1997 ingevoerde – emigratieheffing. Het verdient mijns inziens veruit de voor-
keur het artikel te schrappen en het aanmerkelijkbelangvoorbehoud zodanig aan te
passen dat de landen van het Koninkrijk de emigratieheffing respecteren en bij im-
migratie van de aanmerkelijkbelanghouder een step-up verlenen.

5.1.2 Reguliere voordelen 

5.1.2.1 Artikel 11 BRK

Het dividendartikel in de BRK wijkt af van artikel 10 OESO-modelverdrag. Voor aan-
merkelijkbelangdividenden zijn lid 1 en 2 van artikel 11 BRK van belang. Het eerste
lid bevat de hoofdregel dat dividend genoten door een inwoner van een van de lan-
den en verschuldigd door een lichaam dat inwoner is van een van de andere landen,
mag worden belast in het eerste land. Het tweede lid bepaalt vervolgens:

‘Indien in het land waarvan een lichaam dat dividend verschuldigd is, in-
woner is, bij wege van inhouding een belasting van dividenden wordt ge-
heven, laat het eerste lid zodanige belasting onverlet met dien verstande,
dat het tarief 15 percent niet te boven gaat.’

Het betrekken van het dividend in de aanmerkelijkbelangheffing is niet mogelijk, nu
inkomen uit aanmerkelijk belang niet bij wege van inhouding aan de bron wordt be-
last, maar bij wege van aanslag. Voor de buitenlands belastingplichtige aanmerke-
lijkbelanghouder die van zijn vennootschap dividend ontvangt dat op grond van ar-
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tikel 11, lid 2, BRK door Nederland mag worden belast, is de dividendbelasting der-
halve geen voorheffing, maar eindheffing.35

Het is echter de vraag of Nederland in de hier aan de orde zijnde bilaterale casus wel
een beperkt heffingsrecht krijgt toegewezen. Voor de toepassing van artikel 11, lid 1
en 2, BRK is een grensoverschrijdende situatie vereist waarin de ontvanger van het
dividend inwoner van een ander land is dan de uitkerende vennootschap. De uitke-
rende vennootschap dient in het onderhavige geval dus inwoner van Nederland te
zijn in de zin van de BRK, maar hiervan is geen sprake; zie paragraaf 5.1.1.1. Zelfs bij
oprichting naar Nederlands recht is de vennootschap inwoner van de Nederlandse
Antillen vanwege het aldaar gevestigd zijn van de feitelijke leiding: artikel 2, lid 1,
letter d, jo. 34, lid 2, eerste volzin, BRK. Naar zijn bewoordingen is artikel 11 BRK der-
halve in het geheel niet van toepassing op het onderhavige dividend. Dit zou tot de
conclusie moeten leiden dat het heffingsrecht op grond van de saldobepaling (artikel
20 BRK) toekomt aan het woonland van de genieter, te weten de Nederlandse Antil-
len. Uit het arrest BNB 2001/295 moet mijns inziens worden afgeleid dat het Neder-
land reeds ingevolge artikel 11 BRK verboden is het dividend te belasten; zie para-
graaf 4.2.1.1.1.

5.1.2.2 Misbruiksituaties: artikel 35b BRK

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat Nederland aanmerkelijkbelangdividend
op grond van het bepaalde in artikel 11 BRK in geen geval als inkomen uit aanmerke-
lijk belang in de heffing mag betrekken, en voorts dat in casu heffing van dividend-
belasting evenmin is toegestaan.

Zoals besproken in paragraaf 5.1.1.2, stelt de antimisbruikbepaling van artikel 35b
BRK ook artikel 11 BRK buiten werking. Indien de aanmerkelijkbelanghouder derhal-
ve onder het ‘oude’, niet kwalificerende penshonadoregime valt, geldt op grond van
artikel 35b, lid 1, de Nederlandse buitenlandse belastingplicht voor inkomen uit aan-
merkelijk belang ook voor wat betreft aanmerkelijkbelangdividenden onverkort. Dit
ongeacht of het nu artikel 11 of artikel 20 (het restartikel) is dat Nederland in het
normale geval verbiedt te heffen; beide artikelen worden door artikel 35b, lid 1, op-
zijgezet. Nederland kan dan tot vijf jaar na emigratie van de aanmerkelijkbelanghou-
der reguliere voordelen tegen het nationale tarief in de heffing van inkomstenbelas-
ting betrekken. Hierbij is bovendien de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6,
Wet IB 2001, in tegenstelling tot bij toepassing van artikel 11, lid 2, BRK, rechtstreeks
effectief. In de hier bedoelde situatie, waarin wordt voldaan aan het vestigingsduur-

35. Dit kan onder omstandigheden tot een hoger te betalen belastingbedrag leiden, nu de dividend-
belasting wordt geheven over het brutodividend, terwijl het in aanmerking te nemen inkomen uit 
aanmerkelijk belang een nettobedrag is. Verrekening van de geheven dividendbelasting met 
eventueel ander Nederlands inkomen van de aanmerkelijkbelanghouder is niet mogelijk. Artikel 
9.2, lid 8, Wet IB 2001 bepaalt namelijk (met terugwerkende kracht tot 22 juli 2002) dat voor bui-
tenlands belastingplichtigen als voorheffing alleen geldt de dividendbelasting die betrekking 
heeft op bestanddelen van het verzamelinkomen. Vóór invoering van het achtste lid was verreke-
ning wel mogelijk; zie Kamerstukken II 2001/02, 28 487, nr. 3, blz. 32.
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criterium, kan Nederland het aanmerkelijkbelangdividend derhalve in de heffing van
inkomstenbelasting betrekken ongeacht het oprichtingsrecht van de vennootschap.
Daarnaast is heffing van dividendbelasting mogelijk mits wordt voldaan aan het –
eveneens rechtstreeks van toepassing zijnde – oprichtingscriterium van artikel 1, lid
3, Wet Div.bel. 1965. Ook voor de heffing over dividend geldt dat artikel 35b, lid 2,
BRK nutteloos is. Zowel artikel 11 als 20 wordt immers door artikel 35b, lid 1, opzij-
gezet, zodat Nederland volgens zijn nationale recht kan heffen zonder dat de tie-
breakbepaling nog in beeld komt.36 37

Ingeval toepassing van artikel 35b, lid 4, BRK aan de orde komt, worden artikel 11
en 20 BRK zonder beperking in de tijd buiten werking gesteld. Nederland kan dan het
aanmerkelijkbelangdividend in de heffing van inkomstenbelasting en dividend-
belasting betrekken.38

In het (theoretische) geval waarin artikel 35b, lid 7, toepassing zou vinden, wordt
de tiebreakbepaling van artikel 34, lid 2, eerste volzin, buiten werking gesteld. Dit
brengt mee dat een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap voor de toepas-
sing van de BRK mede in Nederland is gevestigd, zodat Nederland aanmerkelijkbe-
langdividend gedurende één jaar na zetelverplaatsing op de voet van artikel 11, lid 2,
BRK tegen een tarief van 15% in de heffing kan betrekken.

5.1.2.3 Misbruiksituatie: artikel 34, lid 2, tweede volzin BRK

Indien artikel 35b BRK geen toepassing vindt, geldt in de onderhavige bilaterale situ-
atie hetgeen is besproken in paragraaf 5.1.2.1: Nederland mag aanmerkelijkbelang-
dividend niet in de heffing van de dividendbelasting betrekken, aangezien de ven-
nootschap voor de toepassing van de BRK op de Nederlandse Antillen is gevestigd.
Indien de vennootschap niet naar Nederlands recht is opgericht, is zij reeds geen in-
woner ingevolge artikel 2, lid 1, letter d, BRK. Bij oprichting naar Nederlands recht is
zij dat wel, maar wordt zij op grond van de tiebreakbepaling van artikel 34, lid 2, eer-
ste volzin, BRK geacht inwoner te zijn van de Nederlandse Antillen omdat zich daar
de werkelijke leiding bevindt. Artikel 34, lid 2, BRK bevat echter nog een bijzondere
tweede volzin. De volledige bepaling luidt:

36. Dit zou anders zijn indien de vestigingsplaatsfictie van artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965 zou wor-
den geclausuleerd voor verdrags- of BRK-inwonerschap van de vennootschap. Indien dan de tie-
breaker niet zou worden uitgeschakeld door artikel 35b, lid 2 of 4, zou de vennootschap immers 
reeds naar nationaal recht geen inwoner van Nederland meer zijn, zodat Nederland geen divi-
dendbelasting zou kunnen heffen. Zie Kostense 2002, blz. 235.

37. De suggestie van Ellis & Vleggeert 1996, blz. 61, dat artikel 35b, lid 2, BRK is opgenomen voor het 
geval de fiscus de procedure die geleid heeft tot BNB 2001/295 mocht verliezen, lijkt mij onjuist. 
Artikel 35b BRK (met uitzondering van het zevende lid) kan immers niet aan de orde komen ten 
aanzien van naar een derde land geëmigreerde aandeelhouders.

38. De bepaling van de tweede volzin – waarin in afwijking van artikel 34, lid 2, de woonplaats van 
de vennootschap uitsluitend voor de belastingheffing van de aandeelhouder wordt bepaald volgens 
de Nederlandse wetgeving – staat niet aan de heffing van dividendbelasting in de weg. Ook divi-
dendbelasting wordt van de aandeelhouder geheven en bovendien komt ook ten aanzien van aan-
merkelijkbelangdividend geen betekenis toe aan de uitschakeling van de tiebreaker, nu de 
Nederlandse dividendbelastingwetgeving door het buiten werking stellen van artikel 11 en 20 
reeds onbeperkt kan worden toegepast.
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‘Indien een andere dan een natuurlijke persoon ingevolge de bepalingen
van artikel 2, eerste lid, letter d, inwoner van beide landen is, wordt hij ge-
acht inwoner te zijn van het land waar de plaats van zijn werkelijke leiding
is gevestigd. Het in de vorige zin bepaalde geldt ook voor de toepassing van
de Wet op de dividendbelasting 1965, tenzij moet worden aangenomen dat
de doorslaggevende reden voor het verplaatsen van de werkelijke leiding is
geweest de heffing van dividendbelasting onmogelijk te maken.’ 39

De Hoge Raad heeft de reikwijdte van de tweede volzin van artikel 34, lid 2, BRK ver-
duidelijkt in zijn arrest van 11 oktober 2000, BNB 2001/121. Het arrest betreft een BV
waarvan de werkelijke leiding in 1989 naar Aruba is verplaatst; haar beide aandeel-
houders waren reeds in 1988 naar Aruba geëmigreerd. Vervolgens keerde de BV in
1990 dividend uit. De inspecteur legde een naheffingsaanslag dividendbelasting op
met toepassing van de tweede volzin van artikel 34, lid 2, BRK. De Hoge Raad oor-
deelt in de eerste plaats dat het voorbehoud van de tweede volzin ook ziet op divi-
dend uitgekeerd aan aandeelhouders/natuurlijke personen. Bovendien wordt de in-
houd van het criterium van de doorslaggevende reden nader bepaald: de verijdeling
van dividendbelasting is niet de doorslaggevende reden voor zetelverplaatsing ge-
weest ‘[i]ndien een of meer andere redenen, van welke aard ook en eventueel in
combinatie, een meer dan bijkomstige rol hebben gespeeld, en derhalve de zetelver-
plaatsing ook zou zijn uitgevoerd bij afwezigheid van een oogmerk verband houden-
de met dividendbelasting’. Als de zetelverplaatsing dus heeft plaatsgevonden met
het oog op het vermijden van de Nederlandse vennootschapsbelasting of inkomsten-
belasting, hetgeen bij zetelverplaatsing tegelijk met of vlak na emigratie van de aan-
merkelijkbelanghouder(s) voor de hand ligt, kan toepassing van het voorbehoud van
de tweede volzin worden afgeweerd.40

Verhouding eerste en tweede volzin
Niet geheel duidelijk is de verhouding tussen de eerste volzin en het voorbehoud van
de tweede volzin. De volgende redeneringen zijn denkbaar:
– In geval van een zetelverplaatsing met als doorslaggevende reden het ontgaan van

de Nederlandse dividendbelasting, wordt uitsluitend het door de eerste zinsnede
van de tweede volzin buiten werking stellen van artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965
ongedaan gemaakt. De vennootschap blijft dan voor de toepassing van de BRK ge-
vestigd op de Nederlandse Antillen op grond van de tiebreak van de eerste volzin.
Met als gevolg dat het dividendartikel naar zijn bewoordingen niet van toepassing
is, en de heffing over aanmerkelijkbelangdividend door het restartikel in beginsel
wordt toegewezen aan de Nederlandse Antillen. In artikel 20 wordt echter een
uitzondering gemaakt voor het geval het voorbehoud van de tweede volzin van
artikel 34, lid 2, toepassing vindt, zodat de conclusie zou moeten luiden dat
Nederland het dividend kan treffen met zowel dividendbelasting als inkomsten-

39. In de memorie van toelichting is ter zake van een mogelijke samenloop van artikel 35b en 34, lid 
2, tweede volzin, laatste zinsnede, opgemerkt dat artikel 35b als lex specialis voorgaat: Kamer-
stukken II 1995/96, 24 583 (R 1564), nr. 3, blz. 14.

40. In deze zin ook Van der Geld in zijn noot onder BNB 2001/121.
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belasting.41 Uit BNB 2001/295 moet evenwel worden afgeleid dat de Nederlandse
heffing reeds niet is toegestaan op grond van artikel 11 zelf, zodat niet aan artikel
20 wordt toegekomen. De opmerkelijke slotsom luidt in deze opvatting dus dat
Nederland het dividend niet kan belasten.

– Bij een kwalificerende zetelverplaatsing wordt de tiebreak van de eerste volzin
van artikel 34, lid 2, teruggenomen. In dat geval is de vennootschap voor de toe-
passing van de BRK zowel inwoner van Nederland als van de Nederlandse Antil-
len. Dit brengt mee dat Nederland dividendbelasting kan heffen tot het in artikel
11, lid 2, toegestane percentage van 15.42

De eerste interpretatie ligt voor de hand op grond van de tekst van de tweede volzin;
het voorbehoud in de tweede zinsnede slaat terug op hetgeen is bepaald in de eerste
zinsnede.43 Ook in de wetsgeschiedenis kan steun worden gevonden voor deze in-
terpretatie. Daaruit blijkt namelijk dat is bedoeld door middel van de tweede volzin
buiten twijfel te stellen dat een dividenduitkering door een feitelijk op de Neder-
landse Antillen gevestigde dual resident company aan een inwoner van de Antillen
niet met Nederlandse dividendbelasting kan worden getroffen. Men was bevreesd
dat de dividendbetaling in een dergelijke casus niet onder artikel 11, noch onder ar-
tikel 20 zou vallen omdat het een geheel Antilliaanse kwestie betreft. Het gevolg dat
heffing van dividendbelasting door Nederland dan niet door de BRK verhinderd zou
worden, achtte men onwenselijk.44 Bedoeld lijkt derhalve te zijn alleen in de Neder-
landse nationale wet – behoudens misbruik – in te grijpen om de werking van de tie-
break te verzekeren. Tegelijkertijd werd ook artikel 20 aangepast voor het geval dit
tóch van toepassing zou blijken te zijn; het restartikel geldt niet als het antimisbruik-
voorbehoud van artikel 34, lid 2, tweede volzin van toepassing is (men verzuimde
overigens een vergelijkbare clausulering aan te brengen in artikel 5 BRK voor geval-
len waarin het ontvangen dividend voor de aandeelhouder winst uit onderneming
vormt45). Deze toevoeging nu heeft alleen zin als de tiebreak van de eerste volzin
niet buiten werking wordt gesteld door het voorbehoud, omdat anders sprake is van
een dividenduitkering door een in Nederland gevestigde vennootschap aan een in-
woner van de Nederlandse Antillen, zodat Nederland ex artikel 11, lid 2, een heffings-
recht heeft en niet aan het restartikel wordt toegekomen. Aldus bezien lijkt het voor-

41. In deze zin: De Lignie (NRIB), paragraaf 8.1.2.2; en Van Raad & Romyn 1985, onderdeel 5.5.
42. Zie in die zin Bellingwout 1996, blz. 288; Brandsma (Cursus Dividendbelasting), 1.2.1.B.d.3; A-G 

Wattel in onderdeel 5.2 van zijn conclusie voor BNB 2001/121; en Kostense 2002, blz. 232.
43. Om de heffing van Nederlandse dividendbelasting in geval van misbruik mogelijk te maken, had 

men eenvoudig een voorbehoud aan de eerste volzin kunnen koppelen in de trant van: ‘Indien 
moet worden aangenomen dat de doorslaggevende reden voor het verplaatsen van de werkelijke 
leiding is geweest de heffing van dividendbelasting onmogelijk te maken, geldt het in de vorige 
zin bepaalde niet voor zover het de heffing van dividendbelasting betreft.’

44. Ik verwijs hier kortheidshalve naar de volgende passages uit de wetsgeschiedenis: Kamerstukken 
II, 1984/85, 18 747 (R 1271), nr. 6, blz. 18; en nr. 12, blz. 4-5. Zie voor een uitgebreide bespreking 
van de wetsgeschiedenis van artikel 34, lid 2: onderdeel 4.9-4.15 van de conclusie van A-G Wattel 
bij BNB 2001/295; en Kostense 2002, paragraaf 3.5.5. 

45. Zie hierover Kostense 2002, paragraaf 3.5.5.
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behoud in de tweede volzin van artikel 34, lid 2, derhalve niet de tiebreaker van de
eerste volzin ongedaan te maken.

Aan de andere kant blijkt uit de wetsgeschiedenis wel dat is beoogd om heffing
van dividendbelasting door Nederland in geval van misbruik mogelijk te maken. Dit
lijkt ervoor te pleiten dat de tweede volzin de werking van de tiebreaker in dat geval
ongedaan maakt, en Nederland op grond van artikel 11, lid 2, een beperkt heffings-
recht toekomt.46 Ook in de eerste opvatting is evenwel (voor niet-winstsituaties)
voorzien in een Nederlands heffingsrecht bij misbruik door de buitenwerkingstelling
van het restartikel. Dit heffingsrecht is bovendien onbeperkt, hetgeen gezien de be-
doeling het ontgaan van de Nederlandse dividendbelasting te bestrijden, voor de
hand ligt. Zoals reeds opgemerkt heeft BNB 2001/295 dit Nederlandse heffingsrecht
echter teniet gedaan.

Vanwege de hoogst verwarrende wetsgeschiedenis lijkt het aangewezen om uit te
gaan van de tekst van de bepaling van de tweede volzin, en die slaat niet terug op de
eerste volzin van artikel 34, lid 2. Mijns inziens verdient de tweede interpretatie
evenwel de voorkeur, aangezien die tot het gewenste resultaat leidt: heffingsrecht
voor Nederland in misbruiksituaties. In de eerste interpretatie daarentegen was de
tweede volzin reeds zinledig in geval het dividend tot de ondernemingswinst moet
worden gerekend (vanwege het ontbreken van een clausulering in artikel 5), maar
heeft het als gevolg van de in BNB 2001/295 toegekende saldowerking aan het divi-
dendartikel ook in niet-winstgevallen zijn betekenis verloren.

Hoe dit alles ook zij, uit het reeds genoemde arrest BNB 2001/121 moet mijns inziens
worden geconcludeerd dat de Hoge Raad van oordeel is dat de tweede opvatting de
juiste is en dat de tweede zinsnede van de tweede volzin van artikel 34, lid 2, BRK in
geval van misbruik wel degelijk de tiebreaker van de eerste volzin buiten werking
stelt. In de eerste plaats legt de Hoge Raad in dit arrest nogal de nadruk op de in de
wetsgeschiedenis aangegeven bedoeling om bij misbruik heffing van Nederlandse di-
videndbelasting mogelijk te maken. Hij overweegt immers (in het kader van zijn oor-
deel dat het voorbehoud ook ziet op dividend uitgekeerd aan natuurlijke personen):

‘In de Nota naar aanleiding van het eindverslag inzake het wetsontwerp dat
heeft geleid tot het toevoegen van een tweede volzin aan lid 2 van artikel
34 van de BRK, Kamerstukken II 1984/85, 18 747 (R 1271), nr. 12, is (op blz.
4 en 5) na de bespreking van de argumenten die zouden zijn aan te voeren
voor de stelling dat reeds artikel 20 van de BRK ertoe leidt dat Nederland
geen dividendbelasting zou mogen heffen op dividenden betaald door een
naar Nederlands recht opgerichte vennootschap, waarvan de werkelijke
leiding op de Nederlandse Antillen is gevestigd, aan een op de Nederlandse
Antillen gevestigde moedermaatschappij, over het nut van de bij Nota van
wijziging aan lid 2 van artikel 34 van de BRK toegevoegde volzin voorts het
volgende opgemerkt: ‘Daarenboven heeft het nadere voorstel als voordeel
dat daardoor tevens komt vast te staan dat naar de bedoeling van de Rijks-
wetgever Nederland inderdaad onverkort dividendbelasting mag heffen
indien komt vast te staan dat de werkelijke leiding naar de Nederlandse

46. In die zin: Kostense, paragraaf 3.5.5.



Triangular cases 5.2.1

219

Antillen is verplaatst met als doorslaggevende reden het onmogelijk ma-
ken van de heffing van dividendbelasting.’ Niet valt in te zien dat de in deze
passage verwoorde bedoeling zich zou richten op minder dan het totaal der
gevallen waarin met voormelde reden de werkelijke leiding is verplaatst.’

Met het oog op de in BNB 2001/295 toegekende saldowerking aan het dividendarti-
kel zal de tweede opvatting moeten worden gevolgd om deze bedoeling van de rijks-
wetgever te honoreren. Bovendien zou de Hoge Raad niet aan dit oordeel, alsmede
aan het oordeel omtrent het criterium van de doorslaggevende reden voor zetelver-
plaatsing (inclusief verwijzing voor een nader onderzoek hiernaar) zijn toegekomen,
als hij van oordeel was geweest dat het voorbehoud van de tweede volzin niet de tie-
breaker van de eerste volzin ongedaan maakt en het dus, gelet op BNB 2001/295, zin-
ledig was geweest. Heffing van dividendbelasting was dan immers – aangenomen
dat de Hoge Raad ook reeds in oktober 2000 uitging van de saldowerking van het di-
videndartikel – hoe dan ook niet mogelijk geweest.

De eindconclusie luidt derhalve dat de aanmerkelijkbelanghouder, indien sprake is
van de in artikel 34, lid 2, tweede volzin bedoelde misbruiksituatie, het dividend niet
onbelast kan incasseren. De tiebreaker van artikel 34, lid 2, eerste volzin, wordt voor
de heffing van de dividendbelasting volledig buiten werking gesteld, zodat de ven-
nootschap voor de toepassing van de BRK (mede) wordt aangemerkt als inwoner van
Nederland. Bijgevolg kan Nederland met toepassing van artikel 11, lid 2, BRK 15% di-
videndbelasting heffen.

5.2 Triangular cases

Hierna wordt eerst het geval besproken waarin de aanmerkelijkbelanghouder naar
de Nederlandse Antillen emigreert en de feitelijke leiding van de vennootschap naar
een andere staat (staat B) wordt verplaatst. Daarna komt de zich in de praktijk meer
voordoende, omgekeerde situatie aan de orde waarin de vennootschap naar de
Nederlandse Antillen wordt verplaatst en de aandeelhouder naar een andere staat
(staat C) emigreert. In beide gevallen wordt uitgegaan van de situatie dat Nederland
met de andere staat een verdrag heeft gesloten. Ten slotte zal nog een triangular case
binnen het Koninkrijk worden besproken. Steeds wordt ervan uitgegaan dat de ves-
tigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 van toepassing is, en dat de aan-
merkelijkbelanghouder derhalve naar Nederlands nationaal recht buitenlands belas-
tingplichtig is ter zake van inkomen uit aanmerkelijk belang.

5.2.1 Aanmerkelijkbelanghouder op de Nederlandse Antillen; vennootschap in 
staat B 

5.2.1.1 Vervreemdingsvoordelen

Voor de toepassing van het vermogenswinstartikel in de BRK is vereist dat de ven-
nootschap inwoner van Nederland is in de zin van artikel 2, lid 1, letter d, BRK. Aan-
gezien deze woonplaatsbepaling behoudens enkele kleine verschillen hetzelfde be-
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paalt als artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag en blijkens de parlementaire toelichting
aansluiting bij dat artikel ook is beoogd47, is ook voor inwonerschap in de zin van de
BRK vereist dat de vennootschap in Nederland ‘fully liable to tax’ is.48 Inwonerschap
is derhalve slechts mogelijk bij oprichting naar Nederlands recht. Bij een OESO-mo-
delverdragconform verdrag Nederland-staat B zal de vennootschap voor dat verdrag
evenwel als inwoner van staat B worden aangemerkt, terwijl het ondernemings-
winstartikel dan wel het restartikel ook de overige inkomsten aan staat B toewijst.
Deze beperkte binnenlandse belastingplicht in Nederland kan blijkens het arrest
BNB 2001/295 niet worden aangemerkt als de vereiste ‘full tax liability’. Dienten-
gevolge kan de vennootschap voor de toepassing van de BRK niet als inwoner van
Nederland worden beschouwd, en mist het vermogenswinstartikel inclusief het aan-
merkelijkbelangvoorbehoud toepassing. De vervreemdingsvoordelen worden in dat
geval door de saldobepaling in artikel 20 BRK toegewezen aan de Nederlandse Antil-
len en kunnen door Nederland niet in de heffing worden betrokken. 

In het uitzonderlijke geval dat de antimisbruikbepaling van artikel 35b, lid 1 of 449,
toepassing vindt, kan Nederland aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen wel
belasten. De aanmerkelijkbelanghouder mist dan de bescherming van artikel 20
BRK, zodat de Nederlandse bepalingen inzake de buitenlandse belastingplicht voor
inkomen uit aanmerkelijk belang onbeperkt kunnen worden toegepast.

Het verdrag Nederland-staat B is voor aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen
verder zonder betekenis. Het daarin opgenomen vermogenswinstartikel kan niet
aan de orde komen, nu de aanmerkelijkbelanghouder geen inwoner van Nederland
of staat B is.

5.2.1.2 Reguliere voordelen

Het dividendartikel in de BRK wijst dividenden genoten door een inwoner van de
Nederlandse Antillen en verschuldigd door een vennootschap die inwoner van
Nederland is, als hoofdregel toe aan het woonland van de dividendgenieter. Niette-
min staat het tweede lid Nederland in dat geval de heffing van een bronbelasting toe.
Zoals besproken in de vorige paragraaf zal de vennootschap bij een OESO-modelver-
dragconform verdrag Nederland-staat B echter geen inwoner van Nederland zijn in
de zin van de BRK. Op grond van het arrest BNB 2001/295 moet dan worden geoor-
deeld dat het Nederland reeds op grond van artikel 11 BRK niet is toegestaan divi-
dendbelasting te heffen, zonder dat het restartikel eraan te pas komt (zie paragraaf
4.2.1.1.1).

47. Zie Kamerstukken II, 1984/85, 18 747 (R 1271), nr. 3, blz. 9.
48. Zie Kostense 2002, blz. 220-224, voor een beschouwing over de zinsnede ‘ingevolge de desbetref-

fende belastingregelingen van een van de landen’ in artikel 2, lid 1, letter d, BRK. Ik deel zijn con-
clusie dat, evenals onder artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag, bepalend is de onderworpenheid 
van de vennootschap aan de vennootschapsbelasting, zodat de door de Hoge Raad aan het begrip 
‘full tax liability’ gegeven uitleg ook voor de BRK van belang is.

49. Toepassing van lid 7 in deze triangular case is uitgesloten, aangezien de vennootschap haar feite-
lijke leiding niet naar de Nederlandse Antillen, maar naar staat B heeft verplaatst.
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Indien artikel 35b, lid 1 of 4, toepassing vindt, is het Nederland in de verhouding tot
de Nederlandse Antillen wel toegestaan reguliere voordelen te belasten. Het Neder-
landse nationale recht geldt dan onverkort, aangezien artikel 11 (en 20) volledig
worden uitgeschakeld. Heffing van zowel inkomstenbelasting als dividendbelasting
is mogelijk.

De vennootschap is in het onderhavige geval echter gevestigd in verdragsstaat B. Het
verbod op extraterritoriale heffing van dividenden in artikel 10, lid 5, verdrag Neder-
land-staat B brengt mee dat het Nederland alsnog verboden is de dividenden te be-
lasten.

5.2.2 Vennootschap op de Nederlandse Antillen; aanmerkelijkbelanghouder in 
staat C

5.2.2.1 Vervreemdingsvoordelen

Aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen kan Nederland in de verhouding tot de
Nederlandse Antillen zonder belemmering in de heffing betrekken. Het artikel voor
vermogenswinsten op aandelen, noch het restartikel is van toepassing, nu de aan-
merkelijkbelanghouder geen inwoner is van Nederland of van de Nederlandse Antil-
len. De antimisbruikbepalingen van artikel 35b, lid 1 en 4, BRK kunnen om die reden
evenmin aan de orde komen.

Of Nederland de vervreemdingsvoordelen ook in de verhouding met staat C kan be-
lasten, hangt af van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het verdrag Nederland-
staat C. Zie nader paragraaf 4.1.1. Ik bespreek hier de twee meest voorkomende geval-
len:

1. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist dat de vennootschap volgens de Neder-
landse wetgeving inwoner is van Nederland (en ziet niet slechts op de effectuering
van de emigratieheffing). Nederland kan dan in de onderhavige situatie – indien ook
aan de overige voorwaarden van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud is voldaan –
aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen gedurende vijf of tien jaar na emigratie
van de aanmerkelijkbelanghouder belasten.

2. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist dat de vennootschap in verdragszin in
Nederland is gevestigd. Het woonplaatsartikel in het verdrag Nederland-staat C is
vervolgens bepalend voor het Nederlandse heffingsrecht. Ik bespreek twee situaties:
– Indien het verdrag Nederland-staat C een van het OESO-modelverdrag afwijkend

woonplaatsartikel bevat op grond waarvan de vennootschap voor de toepassing
van dat verdrag inwoner is van Nederland50, kan Nederland aanmerkelijkbelang-
vervreemdingsvoordelen op de voet van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in
de heffing betrekken.

50. Mijns inziens kan aan artikel 34, lid 2, eerste volzin, BRK geen erga omnes werking worden toe-
gekend. Zie hieromtrent paragraaf 5.2.2.2.
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– Indien het verdrag Nederland-staat C een OESO-modelverdragconform woon-
plaatsartikel bevat, geldt het volgende. De vennootschap is onder het verdrag
Nederland-staat C slechts inwoner van Nederland, als zij hier te lande voor haar
wereldwinst aan belasting is onderworpen. Niet naar Nederlands recht opgerich-
te vennootschappen vallen dus meteen af. Een naar Nederlands recht opgerichte
vennootschap is in de onderhavige situatie echter evenmin inwoner van Neder-
land onder het verdrag met staat C. De vennootschap is immers als gevolg van de
tiebreakbepaling van artikel 34, lid 2, eerste volzin, BRK voor de toepassing van de
BRK inwoner van de Nederlandse Antillen (zie paragraaf 5.1.1.1). Dat brengt mee
dat deze in Nederland nog slechts belastingplichtig is voor het door de BRK aan
Nederland toegewezen gedeelte van haar wereldwinst, hetgeen blijkens BNB
2001/295 geen volledige onderworpenheid inhoudt als vereist in artikel 4, lid 1,
OESO-modelverdrag.51 De vennootschap is derhalve – evenals in de vergelijkbare
casus van BNB 2001/295 – ook geen inwoner van Nederland onder het verdrag
Nederland-staat C, zodat Nederland geen heffingsrecht over aanmerkelijkbelang-
vervreemdingsvoordelen krijgt toegewezen. Een eventueel terugnemen van de
tiebreak op grond van de tweede zinsnede van de tweede volzin van artikel 34, lid
2, BRK zou hierin geen wijziging brengen. Deze antimisbruikbepaling heeft im-
mers alleen betekenis voor de heffing van dividendbelasting, zodat het buiten
werking stellen van de tiebreak geen gevolg heeft voor de toewijzing van de be-
lastingheffing over de wereldwinst van de vennootschap. De door de BRK beperk-
te onderworpenheid van de vennootschap aan de Nederlandse vennootschap-
sbelasting blijft daarmee onveranderd, zodat de vennootschap onder het verdrag
met staat C niet als inwoner van Nederland kan worden aangemerkt.52 In het uit-
zonderlijke geval echter dat artikel 35b, lid 7, BRK zou kunnen worden toegepast
(zie hierover paragraaf 5.1.1.2), wordt de tiebreaker van artikel 34, lid 2, eerste vol-
zin, BRK gedurende één jaar na zetelverplaatsing volledig buiten werking gesteld.
De naar Nederlands recht opgerichte vennootschap blijkt in dat geval voor de toe-
passing van de BRK (mede) in Nederland te zijn gevestigd. Dit brengt mee dat zij
voor de toepassing van het woonplaatsartikel in het verdrag Nederland-staat C in
dat jaar misschien als ‘fully liable to tax’ in Nederland en dus als inwoner van
Nederland zou kunnen worden beschouwd; het aanmerkelijkbelangvoorbehoud
in het verdrag met staat C staat Nederland dan toe vervreemdingsvoordelen in de
heffing betrekken. Mijns inziens ligt het aannemen van ‘full tax liability’ op grond
van een slechts gedurende een jaar geldende antimisbruikbepaling echter niet
voor de hand.

51. Zie inzake de mogelijke invloed van artikel 25 BRK op de ‘full tax liability’ van de vennootschap: 
paragraaf 4.1.1.3.5, onder ‘Grenzen “full tax liability” ’.

52. Zie in die zin ook Van Weeghel in pt. 5 van zijn noot bij BNB 2001/295; en Kostense 2002, blz. 232-
233.
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5.2.2.2 Reguliere voordelen

Ten aanzien van de Nederlandse Antillen geldt het volgende. Artikel 11 BRK is niet van
toepassing op door de vennootschap uitgekeerd aanmerkelijkbelangdividend. Het
wordt immers niet genoten door een inwoner van de Nederlandse Antillen. Het rest-
artikel en artikel 35b, lid 1 en 4, BRK zijn om dezelfde reden evenmin van toepassing
op het dividend. De BRK staat derhalve in beginsel niet in de weg aan Nederlandse
belastingheffing over reguliere voordelen. Zie echter hierna.

Indien het verdrag Nederland-staat C een OESO-modelverdragconform dividend- en
woonplaatsartikel heeft, geldt het volgende. Nederland krijgt ex artikel 10, lid 2, een
beperkt heffingsrecht toegewezen indien de vennootschap voor de toepassing van
dat verdrag inwoner is van Nederland. Van inwonerschap van Nederland is echter in
het onderhavige geval ook bij oprichting naar Nederlands recht geen sprake, aange-
zien het de vennootschap door de gecombineerde werking van de tiebreaker van ar-
tikel 34, lid 2, eerste volzin, BRK en de saldowerking van artikel 5 dan wel 20 BRK aan
‘full tax liability’ in Nederland ontbreekt. Nederlandse heffing over aanmerkelijkbe-
langdividend komt dus niet aan de orde; volgens BNB 2001/295 reeds op grond van
artikel 10 van het verdrag Nederland-staat C. Ook hier geldt weer dat de tweede zin-
snede van de tweede volzin van artikel 34, lid 2, BRK geen rol kan spelen bij de bepa-
ling van de woonplaats van de vennootschap onder het verdrag Nederland-staat C;
zie de vorige paragraaf. Toepassing van artikel 35b, lid 7, BRK zou Nederland mis-
schien de mogelijkheid kunnen geven gedurende één jaar na zetelverplaatsing ge-
bruik te maken van het beperkte heffingsrecht van artikel 10, lid 2, in het verdrag
Nederland-staat C; zie de vorige paragraaf.53

Erga omnes werking artikel 34, lid 2, BRK?
Indien de vennootschap voor de toepassing van het verdrag Nederland-staat C wél
inwoner van Nederland is (op grond van een afwijkend woonplaatsartikel; zie nader
paragraaf 4.1.1.2) of indien staat C een niet-verdragsstaat is, lijkt Nederland het aan-
merkelijkbelangdividend (beperkt) in de heffing van inkomstenbelasting en divi-
dendbelasting te kunnen betrekken. Dit wordt voor wat betreft de BRK veroorzaakt
doordat daarin een verbod op extraterritoriale heffing van dividenden zoals in arti-
kel 10, lid 5, OESO-modelverdrag ontbreekt. Wel bepaalt artikel 34, lid 2, tweede vol-
zin, eerste zinsnede, BRK dat de ontdubbeling van de woonplaats door de eerste vol-
zin ten gunste van de Nederlandse Antillen, ook geldt voor de toepassing van de Wet
Div.bel. 1965. Alleen bij de misbruiksituatie van de tweede zinsnede is dit anders.

Indien nu moet worden aangenomen dat artikel 34, lid 2, BRK niet slechts geldt in de
onderlinge betrekkingen tussen de landen van het Koninkrijk, maar zogenoemde erga
omnes werking heeft, zou Nederland in de hier bedoelde situatie het dividend uitein-

53. Aan deze heffing zou artikel 34, lid 2, tweede volzin, BRK ook indien dit een met artikel 10, lid 5, 
OESO-modelverdrag vergelijkbare werking zou hebben (zie hierna), niet in de weg staan. De tie-
breaker van de eerste volzin wordt immers door artikel 35b, lid 7, BRK opzijgezet, zodat de twee-
de volzin van die bepaling niet aan de orde kan komen.
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delijk toch niet in de heffing van dividendbelasting kunnen betrekken. De vestigings-
plaatsfictie in de Wet Div.bel. 1965 wordt dan in geval van een feitelijk op de Neder-
landse Antillen gevestigde vennootschap ook in de verhouding tot derde landen buiten
werking gesteld. De belanghebbende in het arrest BNB 2001/295 stelde dat het tweede
lid van artikel 34 BRK inderdaad een dergelijke verstrekkende werking heeft, aange-
zien in die bepaling, anders dan in het eerste lid, niet is opgenomen dat zij slechts geldt
voor hoofdstuk II van de BRK. De belanghebbende werd door Hof Den Bosch in het ge-
lijk gesteld. Het hof oordeelde kennelijk impliciet dat sprake is van erga omnes wer-
king, want honoreerde het beroep van belanghebbende tegen de naheffingsaanslag di-
videndbelasting op grond van zijn oordeel dat de verijdeling van Nederlandse divi-
dendbelasting niet de doorslaggevende reden was geweest voor de zetelverplaatsing
van de vennootschap naar de Nederlandse Antillen. A-G Wattel kwam in zijn conclusie
tot het oordeel dat artikel 34, lid 2, BRK geen erga omnes werking heeft. Nu de Hoge
Raad reeds op grond van het dividendartikel in het verdrag Nederland-België 1970 tot
het oordeel kwam dat de naheffingsaanslag moest vervallen, is de vraag naar de reik-
wijdte van bedoelde BRK-bepaling in feite nog steeds onbeantwoord.

Naar mijn mening kan aan artikel 34, lid 2, BRK geen erga omnes werking worden
toegedicht.54 Oorspronkelijk was de tiebreakbepaling voor zowel natuurlijke perso-
nen als rechtspersonen opgenomen in artikel 34, lid 1, BRK. Bij de wijziging van de
BRK per 1 januari 198655 is deze tiebreakbepaling gesplitst in een bepaling voor na-
tuurlijke personen (lid 1) en een voor rechtspersonen (lid 2), waarbij in het tweede lid
niet is herhaald de aanhef van lid 1 dat de tiebreaker slechts geldt ‘voor de toepassing
van dit hoofdstuk’. Uit de wetsgeschiedenis blijkt echter dat met de herformulering
en opsplitsing van de oorspronkelijke tiebreakbepaling geen inhoudelijke wijziging
werd beoogd. In de memorie van toelichting wordt immers het volgende opgemerkt:

‘Artikel 34 dat betrekking heeft op het voorkomen van dubbel inwoner-
schap voor de toepassing van de belastingregeling is in overeenstemming
gebracht met de opzet en termen van het tweede en derde lid van artikel 4
van het OESO-model belastingverdrag van 1977. Het eerste lid van het hui-
dige artikel 34 is daartoe opgesplitst in twee leden. Het eerste lid van het
voorliggende voorstel heeft betrekking op de dubbele woonplaats in geval
van een natuurlijke persoon terwijl het tweede lid het oog heeft op dubbel
inwonerschap in geval van een andere dan een natuurlijke persoon. Voor
het overige is het artikel inhoudelijk niet gewijzigd.’56

De tiebreaker van de eerste volzin van artikel 34, lid 2, BRK heeft derhalve een verge-
lijkbare werking als artikel 4, lid 3, OESO-modelverdrag en geldt alleen voor de toe-
passing van de BRK.

Bij bedoelde wijziging van de BRK is tevens (in de nota van wijziging) de tweede
volzin aan artikel 34, lid 2, toegevoegd. Ten aanzien van de daarin opgenomen bepa-

54. Zie in die zin ook: A-G Wattel in zijn conclusie voor BNB 2001/295; en Kostense 2002, paragraaf 
3.4.7. Anders: Bellingwout 1996, blz. 286-287.

55. Rijkswet van 5 december 1985, Stb. 1985, 645.
56. Kamerstukken II, 1984/85, 18 747 (R 1271), nr. 3, blz. 10.
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ling is er naar mijn mening evenmin reden te veronderstellen dat deze ook gelding
zou hebben buiten de BRK-verhouding. In de eerste plaats reeds omdat dit een toe-
voeging betreft aan het tweede lid, dat mijns inziens geen erga omnes werking heeft.
Voorts omdat een zodanige werking door de rijkswetgever niet is beoogd. Bedoeld is
immers door middel van de tweede volzin zeker te stellen dat Nederland geen divi-
dendbelasting kan heffen over dividenduitkeringen aan inwoners van de Nederland-
se Antillen door een aldaar feitelijk gevestigde dual resident company.57 Hieruit
volgt derhalve niet dat deze bepaling ook gelding zou hebben buiten BRK-gevallen.58

Integendeel, een bepaling overeenkomstig artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag is
bewust niet opgenomen in de BRK, omdat men ervan uitging dat de landen van het
Koninkrijk geen extraterritoriale dividendbelasting heffen.59 Hierbij zag men welis-
waar over het hoofd dat de Nederlandse dividendbelasting ten aanzien van elders
gevestigde, naar Nederlands recht opgerichte vennootschappen wel degelijk als een
zodanige heffing werkt, maar dat doet niet af aan de conclusie dat een werking als
van artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag uitdrukkelijk niet is beoogd.60 Overigens
laat de tekst van de bepaling een dergelijke werking – maar dan door het buiten wer-
king stellen van de vestigingsplaatsfictie in de nationale wet – wel toe.

Al met al ben ik van mening dat het buiten werking stellen van de vestigingsplaats-
fictie in de Wet Div.bel. 1965 uitsluitend geldt in de BRK-verhouding. Daaruit volgt
dat in gevallen waarin de aandeelhouder geen (volledige) bescherming geniet van
een verdrag Nederland-staat C, Nederland het door de vennootschap uitgekeerde
aanmerkelijkbelangdividend in de heffing van dividendbelasting kan betrekken.61

Het ontbreken van erga omnes werking zal dus bij gebreke van een verdrag Neder-
land-staat C veelal leiden tot dubbele heffing over het dividend: enerzijds Neder-
landse dividendbelasting en anderzijds een heffing door staat C.62 63 Hoe dit ook zij,
de bepaling van artikel 34, lid 2, BRK zou Nederland in geen geval beletten het divi-

57. Zie nader paragraaf 5.1.2.3.
58. De werking van de bepaling is daarmee vergelijkbaar met artikel 10, § 5, verdrag Nederland-Bel-

gië 1970, dat eveneens slechts betrekking heeft op bilaterale situaties.
59. Handelingen II, 5 juni 1985, blz. 5478.
60. Zie ook Wattel in punt 6 van zijn conclusie voor BNB 2001/295.
61. Tenzij de oprichtingsfictie van artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965 strijdig zou zijn met artikel 26 

IVBPR, zoals A-G Wattel oordeelde in zijn conclusie voor BNB 2001/295. Dat lijkt echter onwaar-
schijnlijk na het arrest HR 13 juli 2001, BNB 2001/323, waarin de vestigingsplaatsfictie in de ka-
pitaalsbelasting niet in strijd met artikel 26 IVBPR werd geoordeeld. Zie ook Kostense 2002, blz. 
238-240.

62. Driedubbele heffing zal zich niet voordoen, aangezien de Landsverordening op de Dividendbelas-
ting 2000 van de Nederlandse Antillen (nog) niet in is werking getreden. Zie Pancham 2000, on-
derdeel 9, voor een beschrijving van deze landsverordening. De door Aruba bij diens Nieuw 
Fiscaal Raamwerk per 1 januari 2003 ingevoerde dividendbelasting is wel effectief. Het tarief voor 
een aanmerkelijkbelanghouder bedraagt in het algemeen 10%; zie nader Ruiter & Snijders 2003, 
blz. 924-925.

63. Vanwege de onwenselijkheid van de mogelijkheid van dubbele heffing lijkt het mij overigens niet 
uitgesloten dat de Hoge Raad (zeker gezien zijn uit het arrest BNB 2001/295 blijkende vrijmoedi-
ge ‘doel en strekking’-interpretatie van artikel 4, lid 1, en 10 OESO-modelverdrag) toch een artikel 
10, lid 5-werking aan artikel 34, lid 2, BRK zal toekennen.
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dend als inkomen uit aanmerkelijk belang64 te betrekken in de heffing van inkom-
stenbelasting, aangezien de tweede volzin anders dan artikel 10, lid 5, OESO-model-
verdrag slechts geldt voor de toepassing van de dividendbelasting. Het belang van de
al dan niet ex artikel 34, lid 2, BRK verboden heffing van dividendbelasting is dus
voor aanmerkelijkbelangdividend uiteindelijk slechts zeer beperkt.

5.2.3 Aanmerkelijkbelanghouder op de Nederlandse Antillen; vennootschap op 
Aruba

Ook binnen het Koninkrijk zijn triangular cases denkbaar. Bijzonder is dat een derge-
lijke triangular case dan wordt bestreken door slechts één regeling: de BRK. Ik be-
spreek hier het geval waarin de werkelijke leiding van de vennootschap zich op Aru-
ba bevindt en de aanmerkelijkbelanghouder uit Nederland is geëmigreerd naar de
Nederlandse Antillen.

5.2.3.1 Vervreemdingsvoordelen

De dubbele vestigingsplaats van de vennootschap wordt door de tiebreaker van arti-
kel 34, lid 2, eerste volzin, BRK opgeheven ten gunste van Aruba.65 Voor de toepas-
sing van de BRK is dan sprake van vervreemdingsvoordelen genoten door een inwo-
ner van de Nederlandse Antillen uit vervreemding van aandelen in een lichaam dat
inwoner is van Aruba. Er zijn twee redeneringen denkbaar op grond waarvan Neder-
land de vervreemdingsvoordelen niet mag belasten: 
1. In de verhouding Nederlandse Antillen-Aruba geldt artikel 12; dit wijst het hef-

fingsrecht – behoudens toepassing van het tweede lid – toe aan de Nederlandse
Antillen. In de verhouding Nederlandse Antillen-Nederland mist het vermogens-
winstartikel toepassing, omdat noch de aanmerkelijkbelanghouder noch de ven-
nootschap inwoner is van Nederland, en geldt het restartikel, dat de heffing exclu-
sief aan de Nederlandse Antillen toewijst.66

2. Het vermogenswinstartikel is in de verhouding tussen alle drie de landen van toe-
passing. Het is Nederland ingevolge artikel 12, lid 1, niet toegestaan de vervreem-
dingsvoordelen te belasten.

De tweede redenering is mijns inziens de juiste. Dat de situatie geheel wordt gedekt
door het vermogenswinstartikel volgt reeds uit de bewoordingen van het artikel:
voldoende is immers dat het lichaam inwoner is ‘van een van de andere landen’ en
dat is hier het geval. Zulks volgt naar mijn mening voorts ook uit de strekking van de
BRK als regeling tussen alle landen van het Koninkrijk, waarbij een driehoekssituatie

64. De casus van BNB 2001/295 speelde zich overigens nog af onder het vóór 1997 geldende aanmer-
kelijkbelangregime, waarin dividenden als inkomsten uit vermogen werden belast (voor de aan-
deelhouders bestond buitenlandse belastingplicht voor het ontvangen dividend ex artikel 49, lid 
1, letter b, onder 4º, jo. lid 6, Wet IB 1964).

65. De ‘full tax liability’- beslissing van de Hoge Raad in BNB 2001/295 (doorwerking van de tiebrea-
ker uit het verdrag tussen Nederland en het land van de feitelijke leiding) is hierbij niet relevant.

66. In deze zin voor wat betreft de toepassing van het dividendartikel in de BRK: Kostense 2002, 
blz. 225.
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mijns inziens niet in twee bilaterale stukken moet worden opgeknipt. Artikel 12 is in
deze triangular case dus van toepassing, aangezien sprake is van een grensover-
schrijdende situatie. Uit het arrest HR 4 april 1990, BNB 1990/156, leid ik vervolgens
af dat reeds de in artikel 12, lid 1, gebezigde woorden ‘mogen worden belast in eerst-
bedoeld land’ aan de Nederlandse heffing in de weg staan:

‘Blijkens (...) de Memorie van Toelichting op het ontwerp van de BRK is uit-
gangspunt van de regeling in afdeling 1 van Hoofdstuk II, dat de landen zich
in hun belastingheffing zullen beperken, dat elk land geen andere inko-
mensbestanddelen zal belasten dan die, welke deze afdeling aan dat land
ter belastingheffing toewijst en dat deze toewijzing zo is geregeld, dat de
belastingheffing over een bepaald inkomensbestanddeel gewoonlijk aan
slechts een land wordt overgelaten. Blijkens de tekst van de artikelen 4 tot
en met 22 van de bedoelde afdeling is deze toewijzing tot uitdrukking ge-
bracht met de in vrijwel al deze artikelen voorkomende woorden ‘mag’ of
‘mogen worden belast’. In het licht van de parlementaire geschiedenis treft
(...) de klacht, inhoudend dat artikel 20 van de BRK en de daarin gebezigde
woorden ‘mogen worden belast’ te dezen niet leiden tot een uitsluitend
aan Aruba toekomende heffingsbevoegdheid en dat belastingheffing even-
eens door Nederland kan geschieden, dan ook geen doel.’

Mijns inziens volgt uit de door de Hoge Raad weergegeven passage uit de memorie
van toelichting67 dat de exclusieve werking van de in de BRK gehanteerde bewoor-
dingen ‘mag’ of ‘mogen worden belast’ niet is beperkt tot het litigieuze restartikel,
maar geldt voor alle toewijzingsbepalingen in de BRK.

Artikel 12 werkt nu als volgt uit. Lid 1 wijst het primaire heffingsrecht toe aan de Ne-
derlandse Antillen. Alleen Aruba kan eventueel een beroep op het aanmerkelijkbe-
langvoorbehoud doen vanwege de BRK-vestigingsplaats van de vennootschap aldaar.
Uitgaande van de in BNB 1990/156 aan de bewoordingen ‘mogen worden belast’ ge-
geven uitleg, is het Nederland reeds op grond van het eerste lid niet toegestaan de
vervreemdingsvoordelen in de heffing te betrekken. Overigens zou Nederland mijns
inziens ook bij een andere uitleg niet kunnen heffen, aangezien het grondslagvoor-
behoud van artikel 24, lid 1, slechts geldt voor het woonland.

Toepassing van de antimisbruikbepalingen van artikel 35b, lid 1 of 4, BRK68 zou
Nederland alsnog een heffingsrecht kunnen verschaffen, ongeacht het oprichtings-
recht van de vennootschap. Nederland is hierbij niet gebonden aan artikel 12. Toe-
passing van lid 7 zou Nederland daarentegen een heffingsrecht op de voet van artikel
12, lid 2, kunnen verschaffen; doch alleen bij oprichting naar Nederlands recht. In
theorie kunnen in deze misbruiksituaties zowel Nederland als Aruba als de Neder-
landse Antillen de door de inwoner van de Nederlandse Antillen behaalde vervreem-

67. Zie Kamerstukken II, 1962/63, 7181 (R 344), nr. 3, blz. 10-11.
68. Opgemerkt zij dat Aruba in tegenstelling tot de Nederlandse Antillen geen penshonadoregeling 

kent, zodat toepassing van de antimisbruikbepalingen in de omgekeerde triangular case niet aan 
de orde kan komen.
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dingsvoordelen belasten. Vanwege de door artikel 24, lid 6, respectievelijk 35b, lid 5,
letter a, voorgeschreven bronstaatcredit levert dit in beginsel geen problemen op. Bij
toepassing van artikel 24, lid 7, respectievelijk 35b, lid 5, letter b, zullen de Neder-
landse Antillen echter voor beide heffingen een vermindering ter voorkoming van
dubbele belasting moeten verlenen.69 Toepassing van een bronstaatcredit in de ver-
houding tot het ene land en van een Antilliaanse belastingvermindering in de ver-
houding tot het andere land, behoort ook nog tot de mogelijkheden (bijvoorbeeld in-
dien het tarief in Nederland meer, maar dat op Aruba minder dan 10% afwijkt van het
Antilliaanse tarief).70

5.2.3.2 Reguliere voordelen 

Voor de toepassing van artikel 11 BRK is sprake van een dividend genoten door een
inwoner van de Nederlandse Antillen en verschuldigd door een lichaam dat inwoner
is van Aruba. Ook nu zijn twee redeneringen denkbaar op grond waarvan Nederland
een dergelijk dividend niet mag belasten:
1. In de verhouding Nederlandse Antillen-Aruba geldt artikel 11; dit wijst het hef-

fingsrecht – behoudens toepassing van het tweede lid – toe aan de Antillen. In de
verhouding Nederlandse Antillen-Nederland mist het dividendartikel toepassing,
omdat noch de aanmerkelijkbelanghouder noch de vennootschap inwoner is van
Nederland, en geldt het restartikel, dat de heffing exclusief aan de Antillen toe-
wijst.71 Op grond van BNB 2001/295 moet evenwel worden geoordeeld dat het di-

69. Zie voor de werking van artikel 24, lid 7, het einde van paragraaf 5.1.1.1 en het in voetnoot 11 ge-
geven cijfervoorbeeld. Ingeval bij de toepassing van het zevende lid telkens de Antilliaanse belas-
ting vóór de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting maatgevend is, leidt zulks tot heffing 
naar het Antilliaanse niveau, maar ontvangen de Antillen niets (in het gegeven cijfervoorbeeld 
dienen de Antillen dan tweemaal een aftrek van 10 te verlenen en heffen Nederland en Aruba 
ieder 10). Indien in de verhouding van de Nederlandse Antillen tot het ‘tweede land’ de heffing na 
de eerste vermindering wordt genomen, ontvangen de Antillen een kwart van hun belasting en 
ontvangen de overige landen de helft respectievelijk een kwart van de oorspronkelijke Antil-
liaanse belasting (het ‘eerste’ land heft 10, het ‘tweede’ 5 en de Antillen heffen uiteindelijk 
20 -/- 10 -/- 5 = 5). Welk land als ‘eerste’ in aanmerking zou komen, is evenwel niet aan te geven. 
De aanmerkelijkbelanghouder betaalt in beide situaties niet meer dan de oorspronkelijke Antil-
liaanse heffing.

70. Het is overigens de vraag of de uitschakeling van artikel 12 in artikel 35b, lid 1 en 4, BRK eveneens 
geldt ten opzichte van Aruba, in welk geval ook Aruba niet zou zijn gebonden aan het aanmerke-
lijkbelangvoorbehoud. Dat zou dan als ongerijmd gevolg hebben dat de Nederlandse Antillen 
noch Aruba een vermindering voor elkaars belasting behoeven te verlenen, aangezien artikel 24, 
lid 6 en 7, dan niet van toepassing is en artikel 35b, lid 5, evenmin. Laatstgenoemde bepaling heeft 
volgens haar bewoordingen immers slechts betrekking op de verhouding tussen het voormalige 
en het nieuwe woonland. Gezien de ratio van artikel 35b meen ik dat de uitschakeling van de 
daarin genoemde toewijzingsbepalingen alleen geldt in de verhouding Nederland-Nederlandse 
Antillen. Tussen Aruba en de Nederlandse Antillen geldt artikel 12 derhalve wel, evenals de voor-
komingsbepalingen in artikel 24. Ten aanzien van de uitwerking bij gelijktijdige toepassing van 
zowel artikel 24, lid 7, tussen Aruba en de Antillen als 35b, lid 5, letter b, tussen Nederland en de 
Antillen geldt mijns inziens hetzelfde als is opgemerkt in de vorige voetnoot.

71. In deze zin: Kostense 2002, blz. 225.
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videndartikel saldowerking heeft en het dus reeds artikel 11 is dat de Nederlandse
heffing belet.

2. Het dividendartikel is in de verhouding tussen alle drie de landen van toepassing.
Het is Nederland ingevolge artikel 11, lid 1, BRK verboden dividendbelasting te
heffen.

Zoals beargumenteerd in de vorige paragraaf is de tweede redenering mijns inziens
de juiste. Artikel 11 is in deze triangular case dus ook zonder de door BNB 2001/295
toegekende saldowerking van toepassing, aangezien sprake is van een grensover-
schrijdend dividend. 

In de onderhavige triangular case wijst artikel 11, lid 1, het primaire heffingsrecht toe
aan de Nederlandse Antillen en lid 2 verleent Aruba een beperkt bronheffingsrecht.
Nederland krijgt ingevolge lid 2 geen heffingsrecht toegewezen bij gebreke van een
Nederlandse vestigingsplaats van de vennootschap, zodat het Nederland mijns in-
ziens – uitgaande van de in BNB 1990/156 aan de bewoordingen ‘mag worden belast’
gegeven uitleg – reeds op grond van het eerste lid niet is toegestaan het dividend in
de heffing te betrekken. Artikel 11 heeft in deze situatie derhalve een bijzondere
werking: het wijst tegelijkertijd een beperkt heffingsrecht toe in de relatie Neder-
landse Antillen-Aruba en bevat een exclusieve toewijzing van de heffingsbevoegd-
heid in de relatie Nederlandse Antillen-Nederland, die bovendien niet noodzake-
lijkerwijs is gebaseerd op BNB 2001/295, maar reeds voortvloeit uit het bijzondere
karakter van de BRK als regeling tussen meerdere landen.

Nederland kan ook ten aanzien van aanmerkelijkbelangdividend alsnog een hef-
fingsrecht bemachtigen bij toepassing van artikel 35b, lid 1 of 4, BRK. Heffing van zo-
wel inkomstenbelasting als dividendbelasting is dan mogelijk, waarbij de vestigings-
plaatsficties van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 en artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965
rechtstreekse werking hebben omdat artikel 11 BRK is uitgeschakeld. Ook toepassing
van artikel 35b, lid 7, BRK zou een heffingsrecht kunnen opleveren, maar dan slechts
een beperkt bronheffingsrecht ex artikel 11, lid 2, BRK. In deze situaties is in beginsel
sprake van een driedubbele belastingheffing.72 Aangezien de Nederlandse Antillen
geen dividendbelasting heffen, behoeven zij overigens ex artikel 24, lid 4, BRK geen
vermindering ter voorkoming van dubbele belasting te verlenen voor de door Aruba
en Nederland geheven dividendbelasting. Ook toepassing van de antimisbruikbepa-
ling van artikel 34, lid 2, tweede volzin, tweede zinsnede, BRK heeft tot gevolg dat
Nederland dividendbelasting kan heffen. Aangezien in dat geval de tiebreak van de
artikel 34, eerste volzin, wordt teruggenomen, geldt de vennootschap zowel als in-
woner van Aruba als van Nederland, zodat beide landen door artikel 11, lid 2, BRK
een beperkt heffingsrecht krijgen toegewezen.

72. Hierbij ga ik voor wat betreft de Nederlandse Antillen uit van de heffing van inkomstenbelasting. 
In de omgekeerde triangular case is dit anders, aangezien in de Nederlandse Antillen geen divi-
dendbelasting wordt geheven.
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5.3 Samenvatting en conclusie effectiviteit vestigingsplaatsfictie in BRK-
situaties 

Vervreemdingsvoordelen
In de bilaterale situatie (zowel aanmerkelijkbelanghouder als vennootschap op de
Nederlandse Antillen) mist het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in de BRK toepas-
sing, indien de vennootschap niet feitelijk in Nederland is gevestigd. Dit geldt – door
de werking van de tiebreakbepaling van artikel 34, lid 2, BRK – ook bij oprichting
naar Nederlands recht. Artikel 20 BRK wijst het heffingsrecht over vervreemdings-
voordelen exclusief toe aan de Nederlandse Antillen. Slechts bij een geslaagd beroep
op artikel 35b BRK kan heffing aan de orde zijn. Bij toepassing van het eerste of vier-
de lid geldt de Nederlandse regeling van de buitenlandse belastingplicht voor inko-
men uit aanmerkelijk belang onverkort, inclusief de vestigingsplaatsfictie van artikel
7.5, lid 6, Wet IB 2001; bij toepassing van het zevende lid wordt slechts de tiebreaker
van artikel 34, lid 2, BRK uitgeschakeld, zodat Nederland alleen bij een naar Neder-
lands recht opgerichte vennootschap wellicht gedurende een jaar na zetelverplaat-
sing ex artikel 12, lid 2, zou kunnen heffen. De mogelijkheid van een geslaagd beroep
van de fiscus op artikel 35b BRK lijkt echter slechts denkbeeldig.

Hetzelfde geldt (zij het dat toepassing van artikel 35b, lid 7, hier in ieder geval is
uitgesloten) voor de triangular case met de aandeelhouder op de Nederlandse Antillen
en de vennootschap in staat B. Indien het verdrag Nederland-staat B OESO-modelver-
dragconform is, is artikel 12 BRK ook bij een naar Nederlands recht opgerichte ven-
nootschap niet van toepassing; bij gebreke van ‘full tax liability’ is de vennootschap
geen BRK-inwoner van Nederland.

In de triangular case met de aandeelhouder in staat C en de vennootschap op de Ne-
derlandse Antillen, is heffing mogelijk indien het verdrag Nederland-staat C een aan-
merkelijkbelangvoorbehoud bevat dat de woonplaats van de vennootschap volgens
de Nederlandse wetgeving bepaalt. Een aanmerkelijkbelangvoorbehoud dat inwo-
nerschap van de vennootschap in verdragszin vereist, mist ook bij een naar Neder-
lands recht opgerichte vennootschap toepassing bij gebreke van ‘full tax liability’ in
Nederland, tenzij een bijzondere woonplaatsbepaling de verdragwoonplaats aan
Nederland toekent dan wel eventueel bij toepassing van artikel 35b, lid 7, BRK. De
antimisbruikbepaling van artikel 34, lid 2, tweede volzin, tweede zinsnede, BRK kan
geen ‘full tax liability’ teweeg brengen, omdat die slechts ziet op de dividendbelas-
ting en niet op de hier relevante vennootschapsbelasting.

In de triangular case binnen de BRK (aandeelhouder op de Nederlandse Antillen,
vennootschap op Aruba) geldt de vennootschap ingevolge artikel 34, lid 2, eerste vol-
zin, BRK als inwoner van Aruba. Mijns inziens is het in deze driehoekssituatie het
vermogenswinstartikel dat de Nederlandse heffing verbiedt; het aanmerkelijk-
belangvoorbehoud kan niet door Nederland worden toegepast en de in artikel 12, lid
1, gebezigde bewoordingen ‘mogen worden belast’ houden ten opzichte van Neder-
land een exclusieve toewijzing van de heffingsbevoegdheid in ten gunste van de Ne-
derlandse Antillen. Heffing door Nederland is slechts mogelijk bij toepassing van ar-
tikel 35b; hiervoor geldt hetzelfde als is opgemerkt bij de bilaterale situatie. 
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Reguliere voordelen
Aanmerkelijkbelangdividend kan op grond van het dividendartikel in de BRK slechts
aan een bronheffing worden onderworpen. In de bilaterale situatie kan derhalve al-
leen – bij oprichting naar Nederlands recht – heffing van dividendbelasting aan de
orde komen. Deze heffing is in de onderhavige situatie waarin de vennootschap fei-
telijk op de Nederlandse Antillen zit, evenwel niet mogelijk, omdat de vennootschap
als gevolg van de tiebreaker van artikel 34, lid 2, BRK geen inwoner van Nederland is
voor de toepassing van de BRK. Heffing door Nederland is wel toegestaan als artikel
35b, lid 1 of lid 4, BRK toepassing vindt. De Nederlandse heffingsbepalingen gelden
dan onverkort, zodat Nederland het aanmerkelijkbelangdividend in het onderhavige
geval, waarin de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 van toepas-
sing is, (mede) in de heffing van inkomstenbelasting kan betrekken. Toepassing van
de antimisbruikbepaling van artikel 34, lid 2, tweede volzin, BRK brengt mee dat Ne-
derland het aanmerkelijkbelangdividend in geval van een naar Nederlands recht op-
gerichte vennootschap kan treffen met maximaal 15% dividendbelasting. Dat laatste
geldt ook indien artikel 35b, lid 7, van toepassing zou zijn.

In de triangular case met de aandeelhouder op de Nederlandse Antillen en de ven-
nootschap in staat B, is heffing ex artikel 11 BRK niet mogelijk bij gebreke van inwo-
nerschap ex artikel 2, lid 1, letter d, BRK van de vennootschap op de Nederlandse An-
tillen (geen ‘full tax liability’ door de werking van het verdrag met staat B). In het uit-
zonderlijke geval dat artikel 35b, lid 1 of 4, BRK Nederland toestaat het dividend toch
te belasten, wordt dit alsnog verhinderd door artikel 10, lid 5, van het verdrag Neder-
land-staat B.

In de triangular case met de aandeelhouder in staat C en de vennootschap op de Ne-
derlandse Antillen, zal heffing over aanmerkelijkbelangdividend niet mogelijk zijn op
grond van het dividendartikel van het verdrag Nederland-staat C. De vennootschap
zal immers ook nu op grond van BNB 2001/295 geen inwoner van Nederland zijn
(eventueel behoudens het geval van een naar Nederlands recht opgerichte vennoot-
schap ten aanzien waarvan artikel 35b, lid 7, BRK wordt toegepast). Toepassing van
artikel 34, lid 2, tweede volzin, tweede zinsnede, BRK ziet slechts op de dividend-
belasting en is dus niet van belang bij de bepaling van de woonplaats voor het ver-
drag met staat C. Realiter lijkt heffing slechts mogelijk als de vennootschap onder het
verdrag Nederland-staat C inwoner is van Nederland op grond van afwijkend woon-
plaatsartikel (dan wel als staat C een niet-verdragsstaat is). De BRK staat dan mijns
inziens niet aan de Nederlandse heffing in de weg, aangezien de BRK geen bepaling
als artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag bevat en artikel 34, lid 2, BRK mijns inziens
geen betekenis heeft buiten de BRK-verhouding. Indien die bepaling wel derdenwer-
king zou hebben, is van belang dat zij slechts betrekking heeft op de heffing van di-
videndbelasting, zodat heffing van inkomstenbelasting mogelijk zou blijven.

In de triangular case binnen de BRK is de vennootschap inwoner van Aruba; Neder-
land krijgt dus geen heffingsrecht ex artikel 11, lid 2, toegewezen, en 11, lid 1, ver-
biedt Nederland dividendbelasting te heffen. Zulks volgt mijns inziens niet zozeer
uit de in BNB 2001/295 aan het dividendartikel in belastingverdragen toegekende
saldowerking, maar uit het feit dat sprake is van een grensoverschrijdend dividend
gecombineerd met de (ten opzichte van Nederland) exclusieve werking van artikel
11, lid 1, BRK. Alleen toepassing van een van de antimisbruikbepalingen van artikel
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35b, lid 1, 4, of 7, dan wel artikel 34, lid 2, tweede volzin, biedt Nederland heffings-
mogelijkheden; zie hetgeen is opgemerkt bij de bilaterale situatie.

Conclusie
Uit het voorgaande volgt dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB
2001 geen resultaat heeft onder het aanmerkelijkbelangvoorbehoud en het dividen-
dartikel van de BRK. Toepassing van het voorbehoud van artikel 34, lid 2, tweede vol-
zin, BRK heeft uitsluitend in de bilaterale situatie (dan wel een triangular case bin-
nen het Koninkrijk) en uitsluitend voor de toepassing van de dividendbelasting
effect. De vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 sorteert eventueel
effect bij toepassing van 35b, lid 1 of 4, BRK of – via de vestigingsplaatsfictie van ar-
tikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 – bij toepassing van artikel 35b, lid 7. Daadwerkelijke toe-
passing van artikel 35b is evenwel zeer onwaarschijnlijk. Men kan zich bovendien af-
vragen of toepassing van dergelijke antimisbruikbepalingen nog gerechtvaardigd is
na de invoering van de heffing bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder uit
Nederland. Het belang van artikel 35b BRK is er in ieder geval niet groter op gewor-
den.

Al met al ligt het mijns inziens voor de hand artikel 35b BRK te schrappen en het
aanmerkelijkbelangvoorbehoud in die zin aan te passen dat de landen van het
Koninkrijk de emigratieheffing respecteren en bij immigratie van de aanmerkelijk-
belanghouder een step-up verlenen. Voorts zou kunnen worden overwogen een spe-
ciale bepaling voor aanmerkelijkbelangdividend op te nemen in artikel 11 BRK.73

73. Een dergelijke bepaling is reeds opgenomen in enige belastingverdragen; zie paragraaf 3.2.2, 
onder ‘Nieuw verdragsbeleid’.
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HOOFDSTUK 6

De exitheffingen en 
belastingverdragen 

In hoofdstuk 3 tot en met 5 is beoordeeld in hoeverre de buitenlandse belasting-
plicht voor het aanmerkelijk belang op basis van de vestigingsplaatsfictie effect heeft
onder de belastingverdragen en de BRK. In dit hoofdstuk volgt een beschouwing over
die andere belangrijke vraag, te weten of belastingverdragen (en de BRK) aan de ef-
fectuering van de Nederlandse exitheffingen in de weg staan.

De emigratieheffing en de heffing bij zetelverplaatsing knopen aan bij de ver-
plaatsing van de woonplaats van de aanmerkelijkbelanghouder respectievelijk van
de werkelijke leiding van de vennootschap naar het buitenland. De heffingen zijn in
het leven geroepen om in geval van vestiging in een verdragsstaat van de aanmerke-
lijkbelanghouder en zijn vennootschap de afrekening over de in de Nederlandse pe-
riode ontstane aanmerkelijkbelangclaim zeker te stellen, niettegenstaande de even-
tuele omstandigheid dat het desbetreffende belastingverdrag de heffingsbevoegd-
heid over aanmerkelijkbelangwinst toewijst aan de nieuwe woonstaat. 

Bij emigratie naar een niet-verdragsstaat zal de emigratieheffing van artikel 4.16,
lid 1, letter h, Wet IB 2001 zonder meer kunnen worden toegepast. Na toepassing van
de emigratieheffing wordt de aanmerkelijkbelanghouder buitenlands belasting-
plichtig ter zake van inkomen uit aanmerkelijk belang, ingeval de vennootschap (fic-
tief) in Nederland is gevestigd. Indien de in een niet-verdragsstaat wonende buiten-
lands belastingplichtige aanmerkelijkbelanghouder de werkelijke leiding van de
vennootschap uit Nederland verplaatst, zal moeten worden afgerekend op de voet
van artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001. Indien en voor zolang de vennootschap onder de
werking van de vestigingsplaatsfictie valt, blijft de aanmerkelijkbelanghouder
bovendien buitenlands belastingplichtig. Dubbele Nederlandse heffing over ver-
vreemdingsvoordelen wordt in beide gevallen voorkomen doordat de verkrijgings-
prijs van het aanmerkelijk belang voor de buitenlandse belastingplicht na toepassing
van de emigratieheffing en/of zetelverplaatsingheffing wordt opgehoogd op de voet
van artikel 7.6, lid 1 en 2, Wet IB 2001. In voorkoming van dubbele heffing over regu-
liere voordelen wordt voorzien door de kwijtscheldingsbepaling van artikel 26, lid 4,
Inv.wet 1990. Internationale dubbele heffing over vervreemdingsvoordelen wordt
met ingang van 2005 in niet-verdragssituaties niet meer opgeheven; de kwijtschel-
ding van artikel 26, lid 5, letter b, Inv.wet 1990 geldt uitsluitend indien het heffings-
recht op grond van een belastingverdrag of de BRK aan een ander land toekomt.
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Bij emigratie naar een verdragsstaat of een van de andere landen van het Konink-
rijk, eventueel gevolgd door zetelverplaatsing, is het de vraag of het toepasselijke be-
lastingverdrag of de BRK aan de Nederlandse heffing in de weg staat, waarbij het
voor de emigratieheffing bovendien de vraag is of het belastingverdrag dan wel de
BRK überhaupt aan de orde komt, aangezien deze heffing plaatsvindt op een mo-
ment waarop de aanmerkelijkbelanghouder nog binnenlands belastingplichtig is. De
emigratieheffing wordt behandeld in paragraaf 6.1 en de zetelverplaatsingheffing in
paragraaf 6.2. Beide paragrafen worden afgesloten met een conclusie.

6.1 De emigratieheffing 

In de eerste plaats zou kunnen worden gesteld dat de vraag naar de eventuele strij-
digheid van de emigratieheffing met belastingverdragen niet aan de orde kan ko-
men, aangezien de emigratieheffing aangrijpt bij het laatste moment waarop de
aanmerkelijkbelanghouder nog inwoner van Nederland is, zodat het belastingver-
drag met de nieuwe woonstaat niet van toepassing is.1 Het heffingsmoment is ex ar-
tikel 4.46, lid 2, Wet IB 2001 immers het tijdstip dat onmiddellijk voorafgaat aan het
ophouden van de binnenlandse belastingplicht. Op dat moment is nog geen sprake
van een verdragssituatie. Indien de aanmerkelijkbelanghouder later, als inwoner van
een andere staat, overgaat tot vervreemding van de aandelen, vindt geen heffing
plaats, maar slechts (gedeeltelijke) invordering van de conserverende aanslag. Niet-
temin rijst de vraag of dat voldoende is om niet in strijd te komen met het ver-
mogenswinstartikel in het verdrag. Gesteld kan immers ook worden dat Nederland
met de constructie waarbij heffing plaatsvindt op het laatste moment van binnen-
landse belastingplicht, maar invordering eerst bij vervreemding van de aandelen, op
welk moment het toepasselijke belastingverdrag het heffingsrecht over aanmerke-
lijkbelangvervreemdingsvoordelen toewijst aan de aankomststaat, in feite de ver-
dragsbepaling ontduikt door deze eenzijdig buiten werking te stellen en aldus in
fraudem tractatus handelt (zie artikel 26 van het Verdrag van Wenen).2 Weliswaar
heeft Nederland in vrijwel al zijn belastingverdragen een aanmerkelijkbelangvoor-
behoud opgenomen dat heffing toestaat tot vijf of tien jaar na emigratie, binnen wel-
ke termijn Nederland aanmerkelijkbelangwinst mag belasten, maar na afloop van
die termijn geldt de hoofdregel van artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag.

Voorts kan de vraag worden gesteld of de emigratieheffing überhaupt in strijd met
belastingverdragen kan komen. Het doel van belastingverdragen is immers het voor-
komen van dubbele belasting en de regeling van de emigratieheffing voorziet daarin
volledig voor het geval een belastingverdrag de heffing toewijst aan een andere staat
en die staat ook daadwerkelijk heft. Hiertegen kan worden ingebracht dat een belas-

1. Zie in die zin bijvoorbeeld De Soeten 1996, blz. 1066; De Kort 2002, blz. 7; en Kavelaars in pt. 5 
van zijn noot bij HR 7 december 2001, BNB 2002/42. Het Federal Court of Appeal in Canada oor-
deelde op die grond dat de Canadese exitheffing niet in strijd kwam met het verdrag Canada-Ver-
enigde Staten 1942; zie nader Baker (DTC’s), Article 13, paragraaf 13B.07.

2. Zie in die zin bijvoorbeeld Pötgens en Bol 1997, blz. 381; en Ketelaars 1999, blz. 5-6. Zie ook Weiz-
man 1994, die de Deense emigratieheffing in relatie tot artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag be-
kritiseert. Zie voorts Kemmeren 2005, blz. 1624-1625.
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tingverdrag niet alleen gevolgen heeft voor de verdragsluitende staten, maar ook
eenieder verbindende bepalingen bevat die rechtstreeks rechten toekennen aan be-
lastingplichtigen. Deze kunnen zich dus op een uitsluiting van heffingsbevoegdheid
beroepen, mijns inziens ook als door een met het verdrag strijdige heffing geen dub-
bele belasting ontstaat. De omstandigheid dat de emigratieheffing niet leidt tot inter-
nationale dubbele belasting kan naar mijn mening wel bijdragen aan de conclusie dat
zij niet in strijd komt met belastingverdragen, maar deze strijd niet reeds op voorhand
uitsluiten.

Gelet op een en ander is een onderzoek naar de verenigbaarheid van de emigratie-
heffing met belastingverdragen noodzakelijk. In paragraaf 6.1.1 zal eerst een algeme-
ne beschouwing hierover worden gegeven, waarbij in paragraaf 6.1.1.3 afzonderlijk
aandacht wordt besteed aan belastingverdragen die zijn gesloten vanaf de invoering
van het nieuwe aanmerkelijkbelangregime per 1 januari 1997. In paragraaf 6.1.2
komt de relevante jurisprudentie aan de orde. Afgesloten wordt in paragraaf 6.1.3
met een samenvatting en conclusie.

6.1.1 Verhouding emigratieheffing tot artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag/NSV 

6.1.1.1 Artikel 13, lid 5, NSV 

Nederland heeft in vrijwel al zijn belastingverdragen in afwijking op de hoofdregel
voor vermogenswinsten van artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag een aanmerkelijk-
belangvoorbehoud opgenomen. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud verleent Ne-
derland in de regel nog tot vijf of tien jaar na emigratie van de aanmerkelijkbelang-
houder heffingsbevoegdheid over aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen, in-
dien de vennootschap in Nederland is gevestigd. Het ligt voor de hand dat de emigra-
tieheffing niet in strijd komt met een belastingverdrag, indien een eventuele (ge-
deeltelijke) invordering van de conserverende aanslag binnen de verdragstermijn
plaatsvindt, en op dat moment wordt voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van
het aanmerkelijkbelangvoorbehoud. Van strijd met het verdrag zal ook geen sprake
zijn indien uiteindelijk niets op de conserverende aanslag wordt betaald omdat deze
na tien jaar wordt kwijtgescholden. Of deze situaties zich voordoen, kan pas bij de
invordering – dan wel bij de kwijtschelding van de conserverende aanslag na tien
jaar – worden beoordeeld.

Mijns inziens dient echter niet op het invorderingsmoment, doch reeds op het
moment van heffing te worden beoordeeld of sprake is van strijd met het belasting-
verdrag. Dit ligt alleen anders indien de heffing niet op het emigratietijdstip, maar
pas op het moment van daadwerkelijke vervreemding van het aanmerkelijk belang
zou moeten worden gesitueerd, hetgeen naar mijn mening niet het geval is; zie na-
der paragraaf 6.1.2.2. Bij de beoordeling of de emigratieheffing al dan niet in strijd is
met belastingverdragen, lijkt het aanmerkelijkbelangvoorbehoud van het NSV wei-
nig aanknopingspunten te bieden; het dateert van ruimschoots vóór invoering van
de emigratieheffing en ziet dan ook niet op de emigratieheffing, maar uitsluitend op
de toepassing van de buitenlandse belastingplicht.
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6.1.1.2 Artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag 

De aanmerkelijkbelangheffing kan door de combinatie van de step-up bij immigratie
en de afrekening bij emigratie worden gezien als een woonstaatheffing ‘in optima
forma’.3 In zoverre zou de emigratieheffing in overeenstemming kunnen worden ge-
acht met het aan het vermogenswinstartikel in belastingverdragen ten grondslag lig-
gende principe van heffing door de woonstaat. In de wetsgeschiedenis wordt dan
ook opgemerkt dat de emigratieheffing niet in strijd komt met belastingverdragen,
omdat de conserverende aanslag betrekking heeft op de claim die is opgebouwd in
de periode van binnenlandse belastingplicht en derhalve geen vorm van ‘internatio-
nale belastingheffing’ is.4 Een andere vorm van toepassing van het woonplaatsbegin-
sel is echter evenzeer mogelijk: alleen heffing over daadwerkelijk gerealiseerde ver-
mogenswinsten, zonder verlening van een step-up of toepassing van een exitheffing.

Artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag en compartimentering
Ziet artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag nu uitsluitend op het woonland ten tijde
van de vervreemding van de aandelen of (mede) op het woonland gedurende de op-
bouw van de vervreemdingswinst5? De tekst van de bepaling wijst in de richting van
het eerste:

‘Gains from the alienation of any property, other than that referred to in
paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of
which the alienator is a resident.’

Bedoeld is kennelijk om slechts één staat als heffingsbevoegd aan te wijzen, namelijk
de woonstaat in de zin van artikel 4 OESO-modelverdrag op het vervreemdingsmo-
ment. Indien compartimentering zou zijn beoogd, had een toevoeging voor de hand
gelegen dat het gaat om de woonstaat ten tijde van de opbouw van de desbetreffen-
de vermogenswinst. Uit het OESO-commentaar blijkt evenmin van een comparti-
menteringsbedoeling. Het commentaar op artikel 13 lijkt ervan uit te gaan dat de
woonstaat ten tijde van de vervreemding ook gedurende de gehele accumulatie van
de vermogenswinst woonstaat was, dan wel niet van belang te achten waar de ver-
mogenswinst is aangegroeid. De mogelijkheid dat de vermogenswinst gedeeltelijk is
opgebouwd tijdens een eerdere periode van inwonerschap van de vervreemder in de
andere staat, wordt in ieder geval niet aan de orde gesteld.6 De opvatting dat de
woonstaat op het tijdstip van vervreemding de gehele vermogenswinst ter heffing
toegewezen krijgt, spreekt voorts ook uit de paragrafen 8-9 van het OESO-commen-
taar op artikel 1 OESO-modelverdrag (geciteerd onder het kopje ‘Emigratieheffing
toelaatbaar als antimisbruikmaatregel?’ hierna).

3. De term is afkomstig van Hoogendoorn 1996, blz. 3394.
4. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, blz. 23-24.
5. Zie hieromtrent ook De Kort 2002, met name blz. 6-8.
6. Hetgeen in paragraaf 11 van het OESO-commentaar wordt opgemerkt – ‘The Article does not dis-

tinguish as to the origin of the capital gain’ – heeft geen betrekking op de hier bedoelde vraag.
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Mijn conclusie luidt dat op het vervreemdingsmoment slechts de staat waarvan de
vervreemder op dat moment inwoner is, heffingsbevoegd is.7 8

Artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag en heffing over ongerealiseerde vermogenswinsten
De vraag rijst of de toepassing van een exitheffing door een verdragsland in overeen-
stemming kan worden geacht met artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag. Ook dan is
in feite sprake van compartimentering, maar nu eenzijdig door de staat waar de ver-
mogenswinst (onder het verlenen van belastinguitstel) gedeeltelijk is opgebouwd,
en reeds vóór het realisatiemoment, namelijk bij emigratie van de vermogensbezit-
ter. Het fictieve vervreemdingsvoordeel bij emigratie, bestaande uit de op dat mo-
ment nog niet gerealiseerde waardestijging, zou dan onder het begrip ‘gains from
alienation’ moeten kunnen worden gebracht. Dergelijke exitheffingen komen niet
aan bod in het OESO-commentaar op artikel 13. Zie in dit kader ook paragraaf 30 van
het OESO-commentaar:

‘The Article does not contain special rules for gains from the alienation of
shares in a company (...). Such gains are, therefore, taxable only in the State
of which the alienator is a resident.’

Niet duidelijk is of het OESO-commentaar het belasten van ongerealiseerde vermo-
genswinsten geoorloofd acht. In paragraaf 2 van het commentaar op artikel 13 wordt
onder meer opgemerkt dat de belasting op vermogenswinsten van land tot land ver-
schilt en dat sommige landen belasting heffen over waardevermeerdering (vermo-
gensaanwasbelasting). In paragraaf 3 en 5 wordt vervolgens opgemerkt:

7. Zie ook onderdeel 2 van de bijlage bij de conclusie van A-G Wattel bij HR 11 juni 2004, BNB 2004/
344 en 345. Vogel 1997, blz. 360, paragraaf 6, betoogt dat voor de toepassing van de toewijzings-
bepalingen in het OESO-modelverdrag in algemene zin beslissend zijn de omstandigheden gedu-
rende de periode van aangroei van de desbetreffende inkomensbestanddelen en dat aan het 
tijdstip van ontvangst/realisatie van de inkomsten minder betekenis toekomt: ‘In connection 
with the application of distributive rules, particular problems are apt to arise whenever items of 
income are received during a period other than the one in which they accrued (advance income, 
subsequent income). Rather than looking at whether or not the requirements of the distributive 
rule had already been, or were still being, satisfied at the time when the items of income were 
received, the decisive point is to determine the time when the income was ‘earned’, viz. when 
whatever decisively caused the income to accrue, actually occurred.’
Met betrekking tot artikel 13 lijkt Vogel hier evenwel anders over te denken. Hij wijst op blz. 849-
850, paragraaf 101, op de in een aantal Duitse verdragen opgenomen bepaling die de aankomst-
staat verplicht bij de berekening van de vervreemdingswinst een step-up te verlenen indien de 
vertrekstaat een emigratieheffing heeft toegepast, zodat elke staat per saldo heft over de waarde-
stijging ontstaan gedurende het verblijf aldaar van de vervreemder. Volgens Vogel moet echter 
worden onderscheiden tussen een dergelijke emigratieheffing over ongerealiseerde vermogens-
winsten en de belasting op gerealiseerde vermogenswinsten in de zin van artikel 13 OESO-mo-
delverdrag; bij een daadwerkelijke vervreemding geldt de regel van artikel 13, lid 5, OESO-
modelverdrag. Een belasting die de vroegere woonstaat over aldaar ontstane waardeaangroei pas 
heft na emigratie bij de daadwerkelijke vervreemding, acht Vogel onder artikel 13, lid 5, OESO-
modelverdrag dus kennelijk niet toegestaan.

8. Het ‘oude’ Nederlandse aanmerkelijkbelangvoorbehoud van artikel 13, lid 5, NSV wijst erop dat 
ook Nederland compartimentering onder de hoofdregel van artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag 
bij heffing na emigratie niet mogelijk acht.
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‘3. The Article does not deal with the above-mentioned questions. It is left
to the domestic law of each Contracting State to decide whether capital
gains should be taxed and, if they are taxable, how they are to be taxed. (...)
It is understood that the Article must apply to all kinds of taxes levied by a
Contracting State on capital gains. (...)
(…)
5. The Article does not give a detailed definition of capital gains. This is not
necessary for the reasons mentioned above. (...)’

Uit paragraaf 7 kan vervolgens worden opgemaakt dat het belasten van ongereali-
seerde vermogenswinsten als regel niet is toegestaan, maar de paragrafen 8-10 be-
vatten hierop uitzonderingen:

‘7. As a rule, appreciation in value not associated with the alienation of a
capital asset is not taxed, since, as long as the owner still holds the asset in
question, the capital gain exists only on paper. There are, however, tax laws
under which capital appreciation and revaluation of business assets are
taxed even if there is no alienation.
8. Special circumstances may lead to the taxation of the capital apprecia-
tion of an asset that has not been alienated. This may be the case if the
value of a capital asset has increased in such a manner that the owner pro-
ceeds to the revaluation of this asset in his books. Such revaluation of
assets in the books may also occur in the case of a depreciation of the na-
tional currency. (...) These taxes on capital appreciation (increment taxes)
are covered by the Convention according to Article 2.
9. Where capital appreciation and revaluation of business assets are taxed,
the same principle should, as a rule, apply as in the case of the alienation of
such assets. It has not been found necessary to mention such cases express-
ly in the Article or to lay down special rules. The provisions of the Article as
well as those of Articles 6, 7 and 21, seem to be sufficient. (...)
10. In some States the transfer of an asset from a permanent establishment
situated in the territory of such State to a permanent establishment or the
head office of the same enterprise situated in another State is assimilated
to an alienation of property. The Article does not prevent these States from
taxing profits or gains deemed to arise in connection with such a transfer,
provided, however, that such taxation is in accordance with Article 7.’

Paragraaf 8 en 9 laten derhalve ruimte voor het belasten van ‘appreciation in value’,
ook als die niet gerealiseerd is.9 Hierbij lijkt weliswaar met name te zijn gedacht aan
de herwaardering van tot een ondernemingsvermogen behorende activa, maar duide-

9. Zie ook De Kort 2002, blz. 5-11. Zie voorts onderdeel 3.43 van de bijlage bij de conclusies van 
A-G Wattel bij HR 5 september 2003, BNB 2003/379-381. Anders: De Broe 2002, blz. 65-66; hij 
merkt overigens op blz. 67 wel op dat heffing door de immigratiestaat over de volledige waarde-
aangroei internationaal niet meer aanvaardbaar is gezien het aantal landen met exitheffingen, en 
dat het rechtvaardig is en dubbele belasting voorkomt indien de verdeling van de heffings-
bevoegdheid aansluit bij waar de waardeaangroei heeft plaatsgevonden.
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lijk is wel dat (ongerealiseerde) waardestijgingen onder artikel 13 kunnen vallen. Dat
blijkt ook uit paragraaf 10, dat toelaat de overbrenging van een bedrijfsmiddel van een
vaste inrichting in de ene staat naar het hoofdkantoor in de andere staat, aan te mer-
ken als een vervreemding.

Afrekening bij de grens over de tot op dat moment opgetreden waardestijging van een
aanmerkelijk belang lijkt dan ook niet op voorhand onverenigbaar met artikel 13, lid 5,
OESO-modelverdrag. Van onverenigbaarheid blijkt ook niet indien bij nadere be-
schouwing het karakter van de aanmerkelijkbelangheffing wordt geanalyseerd. Ter
zake van het aanmerkelijk belang wordt, evenals bij winst uit onderneming, belas-
ting geheven over de vermogenswinst. In beginsel wordt slechts de gerealiseerde
vermogenswinst in de heffing betrokken. Deze vermogenswinstbelasting is aan te
merken als een combinatie van een vermogensaanwasbelasting en het liquiditeits-
beginsel.10 Het OESO-commentaar bevat geen enkele aanwijzing voor de stelling dat
een vermogensaanwasbelasting niet zou zijn toegestaan.11 Indien het systeem van
heffing, zoals bij het aanmerkelijk belang, aldus is vormgegeven dat in plaats van jaar-
lijkse afrekening over de vermogensaanwas pas afrekening bij realisatie daarvan
plaatsvindt, is het noodzakelijk om ook tot afrekening over te gaan bij gebeurtenissen
die de belastingclaim dreigen te laten verdampen, zoals overlijden en emigratie. Het
ligt weinig voor de hand dat artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag een dergelijke af-
rekening zou verbieden. In ieder geval kan niet gezegd worden dat de vóór emigratie
ontstane waardeaangroei principieel ex artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag aan de
nieuwe woonstaat toekomt.12 Hierbij kan voorts nog worden gewezen op de step-up
die wordt toegekend bij immigratie, en op de kwijtschelding die Nederland verleent
indien de aankomststaat daadwerkelijk gerealiseerde aanmerkelijkbelangvoordelen
krachtens een belastingverdrag in de heffing betrekt. Er wordt derhalve uitsluitend
geheven over de tijdens de periode van Nederlands inwonerschap van de aanmerke-
lijkbelanghouder ontstane waardeaangroei en bovendien nog voorzien in het voor-
komen van dubbele belasting.

Indien het toepassen van een exitheffing inderdaad verenigbaar moet worden ge-
acht met het OESO-modelverdrag13, rijst de vraag of dit anders is nu Nederland de
verschuldigde belasting niet direct invordert, maar uitstel van betaling gedurende
tien jaar verleent met de mogelijkheid van kwijtschelding na afloop van deze termijn
van het gehele nog op de conserverende aanslag openstaande bedrag. Het schijnt mij
toe dat als artikel 13, lid 5, niet in de weg staat aan heffing door Nederland bij emi-
gratie, de wijze waarop Nederland vervolgens gestalte geeft aan de invordering van

10. Zie Rijkers e.a. 1998, blz. 54; en Rijkers 2004, blz. 394-395.
11. Zoals Rijkers in pt. 3 van zijn noot bij BNB 2004/257 opmerkt, komt de gedachte aan treaty over-

ride waarschijnlijk niet eens op.
12. Zie in deze zin ook de conclusies van A-G Wattel van 4 oktober 2006, NTFR 2006/1629-1630, on-

derdeel 4.44.
13. Volgens het HvJ EG is de emigratieheffing in overeenstemming met het in artikel 13, lid 5, OESO-

modelverdrag neergelegde fiscale territorialiteitsbeginsel (gerealiseerde vermogenswinsten 
worden belast in de woonstaat van de vervreemder), verbonden met de ‘temporele component’ 
van het verblijf op nationaal grondgebied gedurende de periode waarin de winst is ontstaan. Zie 
r.o. 46 van het arrest N (zaak C-470/04).
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de bij emigratie opgelegde aanslag niet kan afdoen aan de geldigheid van die aan-
slag. Zulks temeer niet nu bij de invordering van de aanslag rekening wordt gehou-
den met door de nieuwe woonstaat geheven belasting, zodat internationale dubbele
belasting wordt voorkomen.

Emigratieheffing toelaatbaar als antimisbruikmaatregel?
Voorts kan nog worden gewezen op hetgeen in het OESO-commentaar wordt opge-
merkt over de toegestane bestrijding van belastingontwijking in het nationale recht;
zie het commentaar op artikel 1 OESO-modelverdrag onder het kopje ‘Improper use
of the Convention’.14 In de eerste plaats wordt in paragraaf 7 gesteld dat het doel van
belastingverdragen, naast het voorkomen van internationale dubbele belasting, ook
is het voorkomen van belastingontwijking. Vervolgens wordt over belastingontwij-
king en belastingverdragen het volgende opgemerkt in paragraaf 7.1 en 8:

‘7.1 Taxpayers may be tempted to abuse the tax laws of a State by exploiting
the differences between various countries’ laws. Such attempts may be
countered by provisions or jurisprudential rules that are part of the domes-
tic law of the State concerned. Such a State is then unlikely to agree to pro-
visions of bilateral double taxation conventions that would have the effect
of allowing abusive transactions that would otherwise be prevented by the
provisions and rules of this kind contained in its domestic law. Also, it will
not wish to apply its bilateral conventions in a way that would have that
effect.
8. It is also important to note that the extension of double taxation conven-
tions increases the risk of abuse by facilitating the use of artificial legal con-
structions aimed at securing the benefits of both the tax advantages avail-
able under certain domestic laws and the reliefs from tax provided for in
double taxation conventions.’

In paragraaf 9 wordt dan als tweede voorbeeld hiervan genoemd:
‘Another case would be an individual who has in a Contracting State both
his permanent home and all his economic interests, including a substantial
shareholding in a company of that State, and who, essentially in order to
sell the shares and escape taxation in that State on the capital gains from
the alienation (by virtue of paragraph 5 of Article 13), transfers his perma-
nent home to the other Contracting State, where such gains are subject to
little or no tax.’

De vraag of speciale bepalingen in het nationale recht die belastingontwijking willen
voorkomen, in strijd komen met belastingverdragen, komt vervolgens in paragraaf
22 e.v. van het commentaar op artikel 1 OESO-modelverdrag aan de orde (vergelijk
paragraaf 9.1, tweede gedachtestreepje, van het commentaar):

‘22. Other forms of abuse of tax treaties (...) and possible ways to deal with
them, including “substance-over-form”, “economic substance” and general

14. Ik verwijs voor een uitgebreide beschouwing over deze bepalingen in het OESO-commentaar naar 
Arnold & Van Weeghel 2006.
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anti-abuse rules have also been analysed, particularly as concerns the
question of whether these rules conflict with tax treaties, which is the
second question mentioned in paragraph 9.1 above.
22.1 Such rules are part of the basic domestic rules set by domestic tax laws
for determining which facts give rise to a tax liability; these rules are not
addressed in tax treaties and are therefore not affected by them. Thus, as a
general rule (...), there will be no conflict. (...). 
22.2 Whilst these rules do not conflict with tax conventions, there is agree-
ment that Member countries should carefully observe the specific obliga-
tions enshrined in tax treaties to relieve double taxation as long as there is
no clear evidence that the treaties are being abused.’

Gelet op deze bepalingen zou kunnen worden betoogd dat de emigratieheffing als
antimisbruikmaatregel geoorloofd is en derhalve ook mag worden toegepast onder
belastingverdragen die vermogenswinsten, conform artikel 13, lid 5, OESO-model-
verdrag, toewijzen aan de woonstaat. De emigratieheffing is echter geen specifieke
antimisbruikmaatregel; zij is zowel geïntroduceerd als maatregel tegen belasting-
vlucht als om de afrekening over de in de Nederlandse periode van de aanmerkelijk-
belanghouder opgebouwde aanmerkelijkbelangclaim veilig te stellen (zie nader pa-
ragraaf 2.2.2.2) en wordt bovendien in alle gevallen toegepast, ongeacht de intentie
van de emigrant. Problematisch is voorts dat paragraaf 9 van het OESO-commentaar
– in het kader van de anti-ontgaansgedachte – spreekt van emigratie naar een ver-
dragsstaat waar de aanmerkelijkbelangwinst is onderworpen aan weinig of geen be-
lasting, terwijl de Nederlandse emigratieheffing algemeen wordt toegepast, onge-
acht het niveau van belastingheffing in de aankomststaat. Anderzijds wordt ruim-
schoots voldaan aan het bepaalde in paragraaf 22.2: de Nederlandse wet voorziet
immers in de voorkoming van dubbele belasting en dat ongeacht of sprake is van
misbruik.

Overigens is de hierboven geciteerde tekst van paragraaf 22 van het OESO-com-
mentaar eerst opgenomen bij de wijziging van het Commentaar in 2003. Aangezien
het in paragraaf 22 bepaalde substantieel afwijkt van de voorheen in het Commen-
taar neergelegde opvatting inzake de toepassing van nationale antimisbruikmaatre-
gelen, dient deze bepaling naar mijn mening in ieder geval geen (belangrijke) rol te
spelen bij de interpretatie van vóór 2003 gesloten belastingverdragen (zie paragraaf
3.1).15

Conclusie
Uit het voorgaande trek ik de voorzichtige conclusie dat noch uit artikel 13, lid 5,
OESO-modelverdrag, noch uit het OESO-commentaar met zekerheid kan worden af-
geleid of een algemene emigratieheffing voor het aanmerkelijk belang is toegestaan,
maar dat het OESO-commentaar voor een dergelijke emigratieheffing wel ruimte
lijkt te bieden.

15. Zie hierover ook Edwardes-Ker, paragraaf 26.07, blz. 10-11, en Arnold & Van Weeghel 2006, 
blz. 101.
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6.1.1.3 Na 1997 gesloten belastingverdragen 

De emigratieheffing kan niet als een ongeoorloofde inbreuk worden beschouwd met
betrekking tot belastingverdragen die vanaf 1 januari 1997 zijn gesloten. De verdrags-
partner zal dan immers op de hoogte zijn geweest van het bestaan van de Nederlandse
emigratieheffing.16 Zie in dat kader HR 5 september 2003, BNB 2003/379, r.o. 3.4.4;
besproken in paragraaf 6.1.2.3 hierna. In deze belastingverdragen is bij het opstellen
van de aanmerkelijkbelangbepaling veelal rekening gehouden met de emigratiehef-
fing doordat ofwel uitdrukkelijk bij de emigratieheffing wordt aangesloten ofwel een
termijn van tien jaar is opgenomen.17 Toepassing van de emigratieheffing onder die
verdragen moet mijns inziens – mits aan de voorwaarden van het desbetreffende aan-
merkelijkbelangvoorbehoud is voldaan – zonder meer mogelijk worden geacht.

In de belastingverdragen met België 2001 en Portugal 1999 zijn aanmerkelijkbelang-
bepalingen opgenomen die uitdrukkelijk aanknopen bij de conserverende aanslag.
De emigratieheffing kan onder deze verdragen uiteraard worden toegepast, mijns in-
ziens echter uitsluitend ten aanzien van houders van een aanmerkelijk belang in een
(fictief) in Nederland gevestigde vennootschap (zie paragraaf 3.2.1.3). Het aanmerke-
lijkbelangvoorbehoud van het verdrag met Portugal 1999 komt ook voor in de ver-
dragen met Albanië 2004, Indonesië 2002, Jordanië 2006 (nog niet in werking), Koe-
weit 2001, Mongolië 2002, Oeganda 2004, Slovenië 2004 en Zuid-Afrika 2005 (nog
niet in werking). De verdragen met Georgië 2002 en Polen 2002 bevatten een verge-
lijkbare toevoeging inzake de conserverende aanslag.

Van de elf na 1997 gesloten belastingverdragen zonder uitdrukkelijke referentie aan
de emigratieheffing moeten de verdragen met Armenië 2001, Estland 1997, IJsland
1997 en Litouwen 1999 hier echter wellicht buiten beschouwing blijven, aangezien
de onderhandelingen met betrekking tot die verdragen nog hebben plaatsgevonden
op basis van de vóór 1997 geldende aanmerkelijkbelangregeling. Deze belasting-
verdragen bevatten ook een aanmerkelijkbelangvoorbehoud conform artikel 13, lid
5, NSV, zonder tienjaarstermijn. De overige verdragen in deze groep – Egypte 1999,
Kroatië 2000, Macedonië 1998, Moldavië 2000, Oezbekistan 2001, Roemenië 1998 en
Taiwan 2001 – zijn wel op basis van het nieuwe aanmerkelijkbelangregime gesloten
en bevatten alle een tienjaarstermijn. Opmerkelijk is dat de emigratieheffing onder
deze groep belastingverdragen – die niet zijn toegesneden op de emigratieheffing –
mijns inziens zonder beperking kan worden geëffectueerd; derhalve ook indien de
aanmerkelijkbelangvennootschap haar vestigingsplaats buiten Nederland heeft.

16. Zie Edwardes-Ker, paragraaf 9.04, blz. 5, en paragraaf 24.01-24.03.
17. Zie voor een uitgebreide beschouwing paragraaf 3.2.1.3.
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6.1.2 Jurisprudentie 

6.1.2.1 BNB 2002/42

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 7 december 2001, BNB 2002/42, geoordeeld over
een kwestie die enigszins vergelijkbaar is met de emigratieheffing. Het arrest betreft
een naar Hongarije geëmigreerde belastingplichtige die in 1994 een lijfrente afkocht
waarvoor hij eerder in Nederland premieaftrek had genoten. Op grond van de natio-
nale wet leidde dit in de eerste plaats tot heffing over de afkoopsom18 en in de twee-
de plaats tot het terugnemen van de in het verleden verleende premieaftrek (nega-
tieve persoonlijke verplichtingen).19 20 De heffing over de afkoopsom werd niet ge-
effectueerd aangezien de heffingsbevoegdheid te dier zake op grond van het restar-
tikel van het verdrag met Hongarije was toegewezen aan de woonstaat. In geschil was
de oplegde aanslag wegens negatieve persoonlijke verplichtingen. Het hof had geoor-
deeld dat heffing bij de afkoop over het bedrag van de in aftrek gebrachte lijfrentepre-
mies (de negatieve persoonlijke verplichtingen) zozeer overeenkomt met heffing over
de afkoopsom zelf, dat doel en strekking van het verdrag zouden worden miskend als
Nederland zou mogen heffen over de premies, enkel omdat het heffingsobject naar
nationaal recht niet is gedefinieerd als bestanddeel van het binnenlandse onzuivere
inkomen. De Hoge Raad oordeelde echter anders: heffing over lijfrentepremies wijkt
wezenlijk af van de heffing over (een gedeelte van) de afkoopsom zelf:

 ‘ (...) heeft de wetgever tot uitgangspunt genomen dat de aftrek van de pre-
mies wordt verleend onder de voorwaarde dat de betrokken overeenkomst
daadwerkelijk op de overeengekomen wijze wordt uitgevoerd en niet wordt
gewijzigd, afgekocht, vervreemd of beleend, en dat, zo dit wél geschiedt, die
aftrek wordt teruggenomen, en wel aldus dat deze aftrek als negatieve per-
soonlijke verplichtingen in aanmerking wordt genomen. Dit brengt mee
dat, anders dan het Hof heeft geoordeeld, heffing ter gelegenheid van de af-
koop van een lijfrente over het bedrag van de premies die voor de verwer-
ving van die lijfrente zijn betaald, wel degelijk wezenlijk afwijkt van de hef-
fing over (een gedeelte van) de afkoopsom zelf; de afkoopsom wordt niet
belast en de ontvangst van die afkoopsom heeft slechts deze betekenis dat

18. Artikel 49, lid 1, letter b, onder 5°, Wet IB 1964 (tekst 1994). 
19. Artikel 48, lid 3, letter b, jo. 45c, lid 2, aanhef en letter b, Wet IB 1964 (tekst 1994). 
20. Aangezien hij in Nederland niet meer dan f 100.000 aan premies had afgetrokken, was hem bij emi-

gratie geen conserverende aanslag opgelegd; zie artikel 45c, lid 3, Wet IB 1964. Overigens is in ar-
tikel 3.136, lid 1, Wet IB 2001 voor alle gevallen van emigratie na aftrek van premies voor 
lijfrenten een conserverende aanslag voorgeschreven. In de nota naar aanleiding van het verslag 
wordt in dit verband over de hofuitspraak – het arrest was er nog niet – opgemerkt: ‘De uitspraak 
is verder niet maatgevend voor de regeling van de conserverende aanslag. Reden hiervan is dat 
de uitspraak betrekking heeft op een situatie waarin sprake is van een buitenlands belastingplich-
tige die woont in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. De uitkomst 
van de procedure is daarom ingegeven door de toepassing van het belastingverdrag. Daarentegen 
heeft de conserverende aanslag die ingevolge artikel 3.8.5 of artikel 3.4.4 (artikel 3.136 respectie-
velijk artikel 3.83 Wet IB 2001; FP) wordt opgelegd, slechts betrekking op de binnenlandse belas-
tingplicht waardoor deze niet onder het toepassingsbereik van een belastingverdrag valt.’ 
Kamerstukken II, 1999/2000, 26 727, nr. 7, blz. 342-343.
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de ontbindende voorwaarde waaronder de aftrek destijds is verleend, in
vervulling gaat. Van een miskenning van doel en strekking van de Overeen-
komst als door het Hof bedoeld kan dan ook niet worden gesproken.’

Het sluitstuk van de redenering is vervolgens dat negatieve persoonlijke verplichtin-
gen niet vallen onder de ‘items of income’ van het restartikel, omdat ‘negatieve per-
soonlijke verplichtingen bestaan in het terugnemen van in het verleden in aftrek ge-
brachte persoonlijke verplichtingen’.

Naar mijn mening kon aan dit arrest reeds een aanwijzing worden ontleend dat de Hoge
Raad de emigratieheffing eveneens zou sanctioneren.21 Ik wijs op de volgende parallellen:
– Zowel bij de negatieve persoonlijke verplichtingen als bij de emigratieheffing gaat

het om een compenserende (emigratie)heffing als bedoeld in paragraaf 2.2.2.1;
belastingheffing vindt plaats ter compensatie van een in het verleden in Neder-
land genoten vermindering van de inkomstenbelasting respectievelijk van in het
verleden genoten uitstel van belastingheffing. Verschil is wel dat volgens de Hoge
Raad negatieve persoonlijke verplichtingen eigenlijk buiten het verdrag omgaan
(zij vallen niet onder enige toewijzingsbepaling noch onder het restartikel), ter-
wijl de emigratieheffing op een door het verdrag bestreken vermogenswinst ziet.

– Ook bij de emigratieheffing is sprake van een heffing die niet is gelijk te stellen
aan een heffing over de daadwerkelijk behaalde vervreemdingswinst na emigra-
tie. Haar aangrijpingspunt ligt nog duidelijker dan bij de premieaftrekheffing het
geval is, bij de periode van binnenlandse belastingplicht. De premieaftrekheffing
grijpt weliswaar terug op de periode van binnenlandse belastingplicht, maar
vindt plaats tijdens de periode van buitenlandse belastingplicht. De emigratiehef-
fing daarentegen vindt plaats op het laatste moment waarop nog sprake is van
binnenlandse belastingplicht.

– Een andere parallel tussen de emigratieheffing en de premieaftrekheffing is het
eigen heffingsobject. Bij laatstgenoemde heffing is het heffingsobject niet gelijk
aan de afkoopsom; slechts de in het verleden in aftrek gebrachte premies worden
immers in de heffing betrokken, over het eventuele meerdere – het behaalde ren-
dement – wordt niet geheven.22 23 Dat geldt ook voor de emigratieheffing; gehe-
ven wordt tot ten hoogste de in Nederland ontstane meerwaarde van het aanmer-
kelijk belang. Sinds 11 maart 2004 worden na emigratie gerealiseerde waarde-
dalingen van het aanmerkelijk belang evenwel in mindering gebracht op de con-

21. Ook Niessen is deze mening toegedaan; zie Niessen 2002, blz. 10-14.
22. Aan deze constatering wordt, zoals ook door het hof opgemerkt, afgedaan door het feit dat inge-

volge artikel 49, lid 6, Wet IB 1964 (tekst 1994) de te belasten afkoopsom wordt verminderd met 
het in aanmerking genomen bedrag aan negatieve persoonlijke verplichtingen (op die wijze 
wordt dubbele Nederlandse heffing voorkomen). Aldus lijkt het in aanmerking nemen van nega-
tieve persoonlijke verplichtingen toch veel op het belasten van een deel van de afkoopsom. Zie 
voorts artikel 45c, lid 4, Wet IB 1964 met betrekking tot ingegane lijfrenten.

23. In dit opzicht is overigens een zwak punt van de vormgeving onder de Wet IB 2001 dat ex artikel 
3.136 jo. 3.137 ook het rendement op de premies (alleen over de periode van binnenlandse belas-
tingplicht: artikel 3.137, lid 2) in de heffing wordt betrokken. Het verschil met heffing over de af-
koopsom wordt zo aanzienlijk kleiner. 
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serverende aanslag (artikel 26, lid 5, letter a, Inv.wet 1990). Het heffingsobject
verschilt derhalve niet meer in alle gevallen wezenlijk van dat voor de buiten-
landse belastingplicht. Zie voor de consequenties hiervan de bespreking van het
arrest BNB 2004/257 hierna.

– Ten slotte kan er nog op worden gewezen dat de Hoge Raad in BNB 2002/42 de op
de afkoop volgende premieaftrekheffing door Nederland toestond, terwijl dit tot
internationale dubbele belasting kon leiden aangezien het heffingsrecht over de
afkoopsom zelf aan Hongarije toekwam. Daarentegen wordt in het systeem van
de emigratieheffing in verdragssituaties internationale dubbele heffing voorko-
men op de voet van artikel 26, lid 5, letter b, Inv.wet 1990.

6.1.2.2 BNB 2004/257

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 24 oktober 2003, BNB 2004/257, geoordeeld dat
de emigratieheffing niet in strijd is met artikel 12 BRK. Deze zaak betrof een in 1997
naar Curaçao geëmigreerde belanghebbende die alle aandelen hield in een BV. In
cassatie betoogde de belanghebbende dat de emigratieheffing de BRK uitholt.

A-G Van Kalmthout koos in zijn conclusie bij de onderhavige zaak voor een opval-
lende benadering. De A-G betoogde:

‘-3.11. (...) Die regeling [van de emigratieheffing; FP] strekt in essentie ertoe
een opeisbare belastingvordering te doen ontstaan indien en zodra de ge-
emigreerde aanmerkelijk-belanghouder zich van zijn aandelen ontdoet, en
dan nog alleen indien deze vervreemding plaatsvindt binnen tien jaren na
vertrek. Het verschil met een regeling waarin de vervreemding van de aan-
delen als het belastbare feit wordt aangewezen en de aanslag eerst nà die
gebeurtenis wordt vastgesteld, is niet wezenlijk. Slechts het zekerheids-
recht dat verbonden kan worden aan het uitstel van betaling, ontbreekt in
laatstbedoelde vormgeving. Goed beschouwd knoopt de exitheffing aan bij
het feit van de vervreemding van de aandelen, en is er vóór die tijd sprake
van een louter conservatoire fase waarin de mogelijke rechten van de fiscus
worden veiliggesteld.’ 

De A-G kwam dan ook tot de conclusie dat de heffing niet plaatsvond op het moment
van het opleggen van de conserverende aanslag, maar pas bij de beëindiging van het
betalingsuitstel. Eerst op dat latere moment moet derhalve worden getoetst of het
toepasselijke belastingverdrag de Nederlandse heffing verhindert. Zonder de invor-
deringsaspecten had de A-G de emigratieheffing wel als echte exitheffing be-
schouwd en zou hij van oordeel zijn geweest dat een belastingverdrag met de nieu-
we woonstaat niet aan de orde kan komen (zie onderdeel 3.15 van de conclusie).24

24. Albert 2006, blz. 37-38, is evenals A-G Van Kalmthout van mening dat de conserverende aanslag 
materieel slechts tot voorwaardelijke belastingheffing leidt en dat de aanslag pas aan een belas-
tingverdrag kan worden getoetst op het moment waarop de tot invordering leidende handeling 
plaatsvindt. De onmiddellijke heffing bij emigratie ex artikel 3.60 Wet IB 2001 acht Albert niet in 
strijd met belastingverdragen, omdat de bij emigratie belaste stille en fiscale reserves niet aan de 
andere staat kunnen worden toegerekend.
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De opvatting van A-G Van Kalmthout is ingegeven door het hybride karakter van
de emigratieheffing: heffing vindt formeel gezien plaats op het emigratiemoment,
maar als gevolg van de invorderingsregeling lijkt het resultaat op een verkapte hef-
fing over het bij daadwerkelijke vervreemding gerealiseerde voordeel. Bedacht moet
echter worden dat de emigratieheffing door de wetgever uitdrukkelijk is bedoeld als
heffing op het emigratietijdstip; de oorspronkelijk getroffen betalingsregeling hield
slechts in dat de belasting gespreid over tien jaar kon worden betaald. De uitstelre-
geling is uiteindelijk in de wet opgenomen om een oplossing te bieden voor de mo-
gelijke liquiditeitsproblemen.25 Bovendien kan erop worden gewezen dat de aan-
merkelijkbelangregeling als geheel – zie ook de step-up bij immigratie – is gericht op
het in de heffing betrekken van de in de Nederlandse periode van de aanmerkelijk-
belanghouder gerijpte aanmerkelijkbelangwinst. De emigratieheffing fungeert daar-
bij als een eindafrekening. Dit pleit ervoor het heffingstijdstip wel te situeren op het
emigratiemoment.26

De Hoge Raad heeft de conclusie niet gevolgd. De relevante overwegingen van de
Hoge Raad luiden:

‘-3.3.1. Artikel 20a, lid 6, aanhef en letter i, van de Wet bepaalt dat onder
een vervreemding van aandelen wordt begrepen het anders dan door over-
lijden ophouden binnenlands belastingplichtig te zijn. In artikel 25, lid 6,
van de Invorderingswet 1990 wordt bepaald dat voor de aldus verschuldig-
de belasting uitstel van betaling kan worden verleend, dat onder meer be-
eindigd wordt ingeval de desbetreffende aandelen worden vervreemd.
Voorts bepaalt artikel 26, lid 2, van de Invorderingswet 1990 dat het na tien
jaar nog op de aanslag openstaande bedrag zal worden kwijtgescholden.
De gehele regeling komt erop neer dat de belasting met name betaald moet
worden indien binnen de tienjaarsperiode de desbetreffende aandelen
worden vervreemd. Hierdoor wordt de vraag opgeroepen of de regeling,
hoewel deze de waardestijging van de aandelen belast op een tijdstip gele-
gen voor de emigratie van de aandeelhouder, dus op een tijdstip waarop de
BRK voor hem nog niet geldt, in strijd komt met artikel 12 van de BRK, wel-
ke bepaling de heffing over voordelen uit vervreemding van aandelen ge-
noten door een natuurlijk persoon in beginsel toewijst aan het woonland.
-3.3.2. Artikel 12 van de BRK laat toe dat Nederland tot het moment waarop
een aanmerkelijkbelanghouder van Nederland naar de Nederlandse Antil-
len emigreert heft over waardestijgingen van de desbetreffende aandelen
tot dat tijdstip. Dit wordt niet anders nu ter zake van het op de aanslag ver-
schuldigde bedrag uitstel van betaling kan worden verleend, onder meer

25. Paradoxaal genoeg is de uitstelregeling noodzakelijk voor de verenigbaarheid van de emigratie-
heffing met het EG-recht; zie hoofdstuk 7.

26. Het aanmerkelijkbelangsysteem kan op dit punt – zoals in de wetsgeschiedenis ook is gedaan met 
betrekking tot de emigratieheffing – worden vergeleken met de winstsfeer: ook daarin wordt bij 
immigratie een step-up verleend en vindt bij emigratie eindafrekening plaats. Het verschil zit in 
de mogelijkheid in de aanmerkelijkbelangsfeer tot betalingsuitstel (en de kwijtscheldingen). 
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tot op het moment waarop de aandelen worden vervreemd. Derhalve kan
niet gezegd worden dat de regeling de BRK uitholt. (...)’

Met name uit r.o. 3.3.2 volgt dat de Hoge Raad in tegenstelling tot zijn A-G de emi-
gratieheffing als een heffing op het emigratietijdstip beschouwt, niettegenstaande
de uitstel- en kwijtscheldingsregeling. De Hoge Raad is van oordeel dat de emigratie-
heffing niet in strijd komt met artikel 12 BRK, dat de heffing over aanmerkelijk-
belangwinst in beginsel toewijst aan het woonland, omdat dat artikel heffing door
Nederland tot het emigratiemoment toelaat over de tot dat moment ontstane waar-
deaangroei. De uitstelregeling doet daar vervolgens niet aan af. Het oordeel is zeer
summier gemotiveerd27 en maakt niet duidelijk waarop de beslissing van de Hoge
Raad nu precies stoelt (zie hierover nader paragraaf 6.1.2.4, onder ‘Beschouwing’).

Juch meent blijkens zijn noot onder het arrest in FED 2004/76 dat de Hoge Raad de
gedachtegang van A-G Van Kalmthout niet verwerpt, maar bekijkt wat de BRK be-
paalt indien de belanghebbende zijn aandelen binnen tien jaar na emigratie zou ver-
vreemden. Artikel 12 BRK wijst de heffing dan toe aan Nederland, zodat van uithol-
ling van de BRK geen sprake is.28 Volgens Juch is derhalve niet zeker wat te gelden
heeft bij een verdrag met een vijfjaarsvoorbehoud en een vervreemding na vijf jaar.
Naar mijn mening echter acht de Hoge Raad niet van belang aan welk land de heffing
zou zijn toegewezen bij een daadwerkelijke vervreemding na emigratie. Hij over-
weegt immers dat de emigratieheffing geen uitholling oplevert, omdat artikel 12
BRK heffing door Nederland tot het emigratiemoment toelaat, en dat de mogelijkheid
van betalingsuitstel dat niet anders maakt. Met andere woorden: nu de BRK Neder-
land niet verhindert op het laatste moment van binnenlandse belastingplicht een
onmiddellijk invorderbare aanslag op te leggen, mag een conserverende aanslag met
betalingsuitstel ook. Deze benadering ligt te meer voor de hand, nu de Hoge Raad
spreekt over ‘artikel 12 van de BRK’ zonder het tweede lid te noemen, terwijl Neder-
land alleen op grond van het in dat lid opgenomen aanmerkelijkbelangvoorbehoud
een heffingsrecht na emigratie kan toekomen. Bovendien geldt dat op het emigratie-
moment nog niet bekend is of de vennootschap op het moment van daadwerkelijke
vervreemding al dan niet in Nederland gevestigd is, hetgeen een vereiste is voor de
toepassing van artikel 12, lid 2, BRK.29 De Hoge Raad zou in de door Juch voorgestane
opvatting derhalve pas bij daadwerkelijke vervreemding van de aandelen een oor-
deel over de verenigbaarheid van de emigratieheffing met de BRK hebben kunnen
vellen.

Kwijtschelding artikel 26, lid 5, letter a, Inv.wet 1990
Het is de vraag of het oordeel van de Hoge Raad anders zou uitvallen onder de huidi-
ge regeling. Met ingang van 11 maart 2004 wordt namelijk ex artikel 26, lid 5, letter

27. De redactie van Vakstudienieuws merkt in haar commentaar bij het arrest in V-N 2003/52.11 zelfs 
op dat de Hoge Raad in feite de door hem in r.o. 3.3.1 opgeworpen vraag niet beantwoordt.

28. Zie in die zin ook Albert 2004, blz. 755-756; en De Broe 2005, blz. 235-236. 
29. In de door de Hoge Raad berechte casus was de vestigingsplaats van de vennootschap overigens 

niet vastgesteld.
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a, Inv.wet 1990 kwijtschelding verleend, ingeval bij daadwerkelijke vervreemding van
de aandelen de waarde in het economische verkeer daarvan is gedaald onder de bij de
emigratieheffing in aanmerking genomen waarde.30 Nu de emigratieheffing niet
meer noodzakelijkerwijs aansluit bij de tijdens de periode van Nederlands inwoner-
schap van de aanmerkelijkbelanghouder ontstane meerwaarde van het aanmerkelijk
belang, maar – in verliessituaties – bij het na emigratie daadwerkelijk behaalde
voordeel, heeft de stelling dat het heffingsmoment ligt na emigratie aan overtui-
gingskracht gewonnen. Het hybride karakter van de emigratieheffing – heffing vindt
formeel gezien plaats op het emigratiemoment, maar door de invorderingsregeling
lijkt het resultaat verdacht veel <op een verkapte heffing over het bij daadwerkelijke
vervreemding gerealiseerde voordeel – lijkt door deze kwijtschelding nog te zijn ver-
sterkt.

Dat is echter slechts ten dele het geval; de emigratieheffing sluit immers uitslui-
tend aan bij het daadwerkelijk gerealiseerde vervreemdingsvoordeel in geval van
een na emigratie gerealiseerde waardedaling. Indien de aandelen na emigratie in
waarde zijn toegenomen, sluit de heffing aan bij de Nederlandse waardeaangroei.
Aangezien niet méér in de heffing wordt betrokken dan de Nederlandse waarde-
aangroei, is naar mijn mening slechts sprake van een verzachtende invorderings-
modaliteit, vergelijkbaar met de overige kwijtscheldingsmogelijkheden. Het wezen
van de emigratieheffing is met de nieuwe kwijtscheldingsbepaling – die slechts is in-
gegeven door de jurisprudentie van het HvJ EG en beoogt de belemmerende werking
van de emigratieheffing weg te nemen31 – niet veranderd. De aanmerkelijkbelang-
regeling als geheel – zie ook de step-up bij immigratie – is gericht op het in de hef-
fing betrekken van de in de Nederlandse periode van de aanmerkelijkbelanghouder
gerijpte aanmerkelijkbelangwinst, en de emigratieheffing fungeert daarbij als eind-
afrekening. Ik verwacht dan ook dat de Hoge Raad ook onder de huidige vormgeving
niet zal tornen aan het heffingskarakter van de conserverende aanslag.

6.1.2.3 BNB 2003/379-381, 2004/314, 2005/232-233

De Hoge Raad heeft vlak voor het arrest BNB 2004/257 en daarna een aantal arresten
gewezen die betrekking hebben op de vraag of door de nationale wetgever geïntro-
duceerde ficties doorwerken onder voordien gesloten belastingverdragen. Het be-
treft de volgende arresten:

1. HR 5 september 2003, BNB 2003/379 en 381.
Deze arresten betreffen de vraag of het verdrag Nederland-België 1970 heffings-
bevoegdheid aan Nederland verleent over het ex artikel 12a Wet LB 1964 in aanmer-

30. Deze kwijtscheldingsbepaling is ingevoerd om de belemmerende werking van de emigratiehef-
fing in EG-situaties op te heffen; zie nader paragraaf 2.2.2.2.b, onder ‘Kwijtscheldingsmogelijk-
heden’.

31. De kwijtscheldingsbepaling is overigens in zoverre niet succesvol gebleken; uit het arrest N (zaak 
C-470/04) volgt dat de emigratieheffing nog steeds een belemmering van het vrije verkeer ople-
vert. De belemmering is echter gerechtvaardigd op grond van de verdeling van de heffings-
bevoegdheid op basis van het territorialiteitsbeginsel, terwijl deze kwijtschelding volgens het HvJ 
EG noodzakelijk is voor de evenredigheid van de regeling.
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king te nemen fictieve loon, indien de aanmerkelijkbelanghouder in België woont en
de vennootschap in Nederland is gevestigd. De overwegingen van de Hoge Raad lui-
den:

‘-3.4.1. (...) Indien bepaalde inkomsten naar hun aard, zoals die bepaald
wordt door de bron waaruit zij ontstaan, aan Nederland ter heffing zijn toe-
gewezen, laat artikel 3, § 2, van het Verdrag Nederland de ruimte om (...)
die inkomsten te belasten volgens Nederlandse wettelijke bepalingen met
betrekking tot de wijze van heffing, de bepaling van het tijdstip waarop die
inkomsten in aanmerking worden genomen, de bepaling van hun omvang
en de wijze van hun berekening. Binnen dat kader kan er ook ruimte zijn
voor het toepassen van nationale bepalingen waarbij de wetgever zich be-
dient van forfaits of ficties.
-3.4.2. Anders wordt het indien door wetsduiding of door het gebruik van
ficties de nationale wetgever inkomsten die naar hun aard volgens het Ver-
drag onder een bepaald verdragsartikel vallen dat die inkomsten niet aan
Nederland ter heffing toewijst, bestempelt tot inkomsten die, zo de natio-
nale duiding ook voor de toepassing van het Verdrag zou gelden, onder de
omschrijving van een ander verdragsartikel komen te vallen dat die inkom-
sten wel aan Nederland ter heffing toewijst. Voor een duiding met een der-
gelijk effect laat artikel 3, § 2, van het Verdrag geen ruimte, omdat daarmee
de werking van het Verdrag eenzijdig zou worden gewijzigd.
-3.4.3. In het onderhavige geval gaat het om het heffen van belasting over
inkomsten die niet daadwerkelijk zijn verkregen en die, indien zij in de toe-
komst alsnog worden verkregen, als dividend of vermogenswinst kunnen
toevloeien aan de ontvanger. Daarmee brengt de fictie, nu het Verdrag voor
inkomsten uit dienstbetrekking andere toewijzingsregels kent dan voor di-
vidend en vermogenswinst, potentieel een verschuiving teweeg in de ver-
deling van de heffingsbevoegdheid tussen Nederland en België, welke is
gebaseerd op het onderscheid naar de aard van de inkomsten. Derhalve
laat het Verdrag een op die fictie gebaseerde heffing niet toe.’

De Hoge Raad leidt vervolgens uit paragraaf 13 van het OESO-commentaar op artikel
3 OESO-modelverdrag af dat de verschuiving in de verdeling van de heffingsbevoegd-
heid veroorzaakt door een eenzijdige posterieure wijziging van de nationale wetge-
ving zonder equivalent in de wetgeving van de verdragspartner, niet kan worden ge-
legitimeerd door de voor die nationale regel aangevoerde rechtvaardigingsgrond (r.o.
3.4.4). De Hoge Raad oordeelt ten slotte dat het restartikel niet van toepassing is, aan-
gezien de fictie van artikel 12a Wet LB 1964 ‘geen inkomsten te voorschijn [doet] ko-
men die vatbaar zijn voor belastingheffing door België als woonstaat’.32

32. Het is overigens de vraag waarom de Hoge Raad – anders dan A-G Wattel – het restartikel niet van 
toepassing acht op het fictieve loon; wellicht is die beslissing ingegeven door de vrees dat Neder-
land anders als woonstaat aan de bronstaat toegewezen inkomensbestanddelen wel door middel 
van ficties zou kunnen belasten en aldus het verdrag uithollen. De Hoge Raad baseert de conclusie 
dat Nederland de fictieve looninkomsten niet mag belasten kennelijk uitsluitend op de goede ver-
dragstrouw. Zie in die zin ook Albert 2006, paragraaf 2.4.3.
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Uit deze arresten volgt in de eerste plaats dat het belasten van inkomsten die op het
heffingsmoment niet daadwerkelijk zijn verkregen, in de regel geen strijd met belas-
tingverdragen oplevert ingeval die inkomsten naar hun aard aan Nederland zijn toege-
wezen. Voorts acht de Hoge Raad van belang dat de fictie na de sluiting van het belas-
tingverdrag in de nationale wetgeving is geïntroduceerd. Een ten tijde van de ver-
dragsonderhandelingen reeds bestaande fictie levert derhalve kennelijk geen strijd
met het verdrag op. De Hoge Raad volgt hiermee A-G Wattel33, die betoogde dat de
verwijzing in paragraaf 12 van het OESO-commentaar op artikel 3 OESO-modelver-
drag naar de intenties van de partijen ten tijde van de verdragssluiting, meebrengt dat
de context van het verdrag in de zin van artikel 3, lid 2, mede wordt bepaald door de
wetgeving van de staten ten tijde van de verdragssluiting. Met die context konden de
partijen immers rekening houden.34 Het in r.o. 3.4.4 overwogene lijkt tevens te impli-
ceren dat ingeval de andere verdragsstaat een vergelijkbare fictie kent – kennelijk on-
geacht of deze al dan niet ook verdragsposterieur is ingevoerd – een in beginsel met
het verdrag strijdige fictie toch gelegitimeerd kan zijn.35 Lang36 merkt ten aanzien van
die opvatting inzake wederkerigheid mijns inziens terecht op dat niet duidelijk is of
het invoeren door de andere verdragsstaat van een soortgelijke maatregel tot hetzelf-
de resultaat leidt als zou zijn ontstaan bij wijziging van het verdrag. Hij wijst voorts
erop dat belastingverdragen niet alleen overeenkomsten tussen de betrokken staten
zijn, maar ook direct inroepbare rechten voor belastingplichtigen scheppen, zodat niet
voor de hand ligt dat invoering van een fictie in de nationale wetgeving van de ene
staat invloed zou hebben op de verdragstoepassing voor belastingplichtigen in de an-
dere staat.

2. HR 18 juni 2004, BNB 2004/314.
In dit arrest was sprake van een in België woonachtige aanmerkelijkbelanghouder
met een schuldvordering op zijn in Nederland gevestigde vennootschap. De vraag
was of het verdrag Nederland-België 1970 in de weg staat aan de heffing ingevolge
artikel 24, lid 4, Wet IB 1964 over de fictieve rente. De Hoge Raad beantwoordt die
vraag bevestigend en gebruikt daarbij nagenoeg dezelfde overwegingen als in de on-
der 1 besproken arresten.

Ook in dit arrest wordt overwogen dat de fictieve inkomsten later daadwerkelijk als
dividend of vermogenswinst zullen worden verkregen, en dat dit een niet-toegesta-
ne potentiële verschuiving van de heffingsbevoegdheid betekent. Hierbij zij aangete-
kend dat artikel 10 van het verdrag de bronstaat voor portfoliodividend een hoger

33. Zie de onderdelen 2.23-2.24 van de bijlage bij de conclusies.
34. Zie voor kritiek op dit standpunt: Lang 2005 B, blz. 41; en Kavelaars in pt. 9-10 van zijn noot onder 

BNB 2005/233.
35. Zie ook de onderdelen 2.23-2.24 van de bijlage bij de conclusies van A-G Wattel. Onder deze op-

vatting zou de emigratieheffing in ieder geval onder het verdrag Nederland-Duitsland 1959 – dat 
geen aanmerkelijkbelangvoorbehoud kent – gelegitimeerd zijn, aangezien beide staten poste-
rieur een emigratieheffing voor aanmerkelijk belang hebben ingevoerd. Arnold & Van Weeghel 
2006, blz. 114, geven een voorbeeld inzake een kasgeldconstructie en het verdrag met Canada 
1986.

36. Lang 2005 B, blz. 42-43.
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heffingspercentage toestaat dan artikel 11 (namelijk 15 in plaats van 10) en dat in ge-
val van een vermogenswinst Nederland mogelijkerwijs een onbeperkt heffingsrecht
toekomt ingevolge artikel 13, § 5, van het verdrag. Uit r.o. 3.4.2 van het arrest zou dan
moeten volgen dat de fictie in beginsel niet in strijd komt met het verdrag; er is im-
mers geen sprake van een verschuiving van een verdragsartikel dat Nederland geen
heffingsrecht toekent over de daadwerkelijk genoten inkomsten, naar een verdrags-
artikel dat dit wel doet over de fictieve inkomsten.

Ik denk dat r.o. 3.4.2 en 3.4.3 van dit arrest en van de onder 1 genoemde arresten
aldus moeten worden uitgelegd dat de Hoge Raad in de eerste plaats van belang acht
dat op het fictieve inkomensbestanddeel andere toewijzingsregels van toepassing
zijn dan op het daadwerkelijke inkomensbestanddeel (zie r.o. 3.4.3) en dat de Hoge
Raad voorts reeds de enkele mogelijkheid dat Nederland over de daadwerkelijke in-
komsten minder zou mogen heffen, voldoende acht om tot strijdigheid met het ver-
drag te concluderen.37 Ik zie evenwel niet in waarom Nederland in strijd met het ver-
drag zou handelen ingeval het Nederland bij daadwerkelijke ontvangst van de in-
komsten zou zijn toegestaan deze tegen ten minste hetzelfde percentage in de hef-
fing te betrekken als de fictieve inkomsten.38 Van een uitbreiding van het Neder-
landse heffingsrecht is dan immers geen sprake.

3. HR 5 september 2003, BNB 2003/380.
Dit arrest betrof een door een inwoner van Singapore genoten afkoopsom van een
pensioen. Artikel 11c, lid 1, letter b, Wet LB 1964 (nu: artikel 19b, lid 1, letter b) be-
paalt dat de aanspraak in geval van afkoop, op het onmiddellijk daaraan voorafgaan-
de tijdstip wordt aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking.39 De Hoge
Raad liet de Nederlandse heffing evenwel niet toe:

37. In die zin ook A-G Wattel in onderdeel 4.35 van zijn conclusies van 4 oktober 2006, NTFR 2006/
1629-1630.

38. Zie ook pt. 5 van de noot van Kavelaars bij BNB 2003/379. Vergelijk in dit kader hetgeen in para-
graaf 3.2.1.1 onder ‘Inkoop- en liquidatiebate’ is opgemerkt inzake de verenigbaarheid van BNB 
2004/123 met BNB 2003/379 en 381.

39. In de Belgische inkomstenbelasting wordt op een andere wijze getracht de belastingheffing ter 
zake van pensioenafkoopsommen veilig te stellen. Artikel 364 bis W.I.B. 1992 bepaalt dat wan-
neer de afkoopwaarde wordt betaald aan een geëmigreerde belastingplichtige, de betaling geacht 
wordt daags vóór emigratie te hebben plaatsgehad. Hier wordt derhalve een fictie met betrekking 
tot het betalingstijdstip gehanteerd. Ook die fictie boekte – bij de Belgische rechter – geen succes. 
Het betrof een zaak van een in 1993 naar Frankrijk geëmigreerde bestuurder van een BVBA die in 
1994 een ‘extra-wettelijk pensioenkapitaal’ kreeg uitgekeerd. Volgens het Hof van Beroep te 
Brussel (15 februari 2002, FJF 2002/109) wees artikel 18 (restartikel) verdrag België-Frankrijk 
1964 het recht tot belastingheffing toe aan Frankrijk. Het hof oordeelde dat het verdrag geen uni-
laterale ficties toestaat die de toewijzingsbepalingen in het verdrag uithollen. De ficties zijn 
voorts in strijd met de ingevolge artikel 26 en 27 Verdrag van Wenen bij de verdragsuitleg in acht 
te nemen goede trouw, aangezien België zijn nationale recht heeft aangepast met als enige doel 
de toepassing van het belastingverdrag te vermijden. De uitspraak werd bevestigd door het Hof 
van Cassatie op 5 december 2003, FJF 2004/64. Deze uitspraak heeft dus betrekking op een claw 
back- of recapture bepaling die aangrijpt bij een na emigratie plaatsvindende gebeurtenis (verge-
lijk paragraaf 2.2.2.1).



6.1.2 Hoofdstuk 6 / De exitheffingen en belastingverdragen 

252

‘-3.3. Artikel 18, lid 1, van het Verdrag wijst het recht tot belastingheffing
over pensioenen en andere soortgelijke beloningen ter zake van een vroe-
gere dienstbetrekking (...) bij uitsluiting toe aan de woonstaat.
(...)
-3.5. Aangezien een tussen twee staten gesloten overeenkomst, zoals ook
in artikel 31 van het Verdrag van Wenen (...) is neergelegd, te goeder trouw
moet worden uitgelegd, kan een in een dergelijke overeenkomst opgeno-
men bepaling waarbij een staat aan de andere staat bij uitsluiting het recht
verleent tot het belasten van een som die wordt toegekend ter afkoop van
pensioenaanspraken, niet worden uitgehold of ontgaan door het opnemen
in de wetgeving van die eerste staat van een bepaling die de heffing over
een uitkering, toegekend voor of in verband met de afkoop van pensioen-
aanspraken, vervangt door een bepaling krachtens welke tot het te belas-
ten inkomen of te belasten loon wordt gerekend de waarde van de pen-
sioenaanspraken op het moment dat onmiddellijk voorafgaat aan het tijd-
stip waarop die aanspraken worden afgekocht. (...) De toepassing van arti-
kel 11c van de Wet dient derhalve als strijdig met het bepaalde in artikel 18,
lid 1, van het Verdrag achterwege te blijven.’

4. HR 13 mei 2005, BNB 2005/232 en 233.
In deze arresten ging het om naar België geëmigreerde directeuren-enig aandeel-
houder van vennootschappen waarvan de zetel eveneens naar België werd ver-
plaatst en tot wier vermogen een pensioenverplichting jegens de aandeelhouder be-
hoorde. In BNB 2005/233 ging de emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder vooraf
aan de zetelverplaatsing; in BNB 2005/232 vonden emigratie en zetelverplaatsing
tegelijkertijd plaats. Aangezien de vennootschappen als gevolg van de zetelverplaat-
sing niet meer voldeden aan de aan pensioenverzekeraars gestelde eisen, was niet
langer sprake van een pensioenregeling en werden de pensioenaanspraken in beide
gevallen ingevolge artikel 11c, lid 1, letter a, Wet LB 1964 (nu: artikel 19b, lid 1, letter
a) aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking op het aan de zetelverplaatsing
onmiddellijk voorafgaande tijdstip. De Hoge Raad overweegt in BNB 2005/233:

‘-3.4.2. Ingevolge artikel 15, lid 1, van het Verdrag (...) mogen salarissen,
lonen en andere soortgelijke beloningen verkregen door een inwoner van
België terzake van een in Nederland uitgeoefende dienstbetrekking, door
Nederland worden belast. Artikel 18 van het Verdrag (...) wijst het recht tot
belastingheffing over pensioenen en andere soortgelijke beloningen ter
zake van een vroegere dienstbetrekking die worden betaald aan een inwo-
ner van België, bij uitsluiting toe aan België.
Bij de toekenning van een pensioenaanspraak aan een werknemer verkrijgt
deze een vermogensrecht dat vervolgens kan resulteren in inkomsten van
de aard als bedoeld in artikel 18 van het Verdrag. De toekenning zelf van de
aanspraak is een beloning als bedoeld in artikel 15 van het Verdrag. In een
verdragssituatie mag Nederland (de waarde van) die aanspraak derhalve
belasten, indien de dienstbetrekking in Nederland wordt uitgeoefend.
Nederland stelt ingeval sprake is van een pensioenregeling in de zin van ar-
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tikel 11, lid 3, van de Wet LB, bij artikel 11, lid 1, letter a, van de Wet LB deze
inkomst echter onvoorwaardelijk vrij van belasting.
De regeling van artikel 11c, lid 1, letter a, van de Wet LB voorziet niet in het
alsnog in de belasting betrekken van de indertijd vrijgestelde aanspraak –
zoals het middel betoogt – maar belast de waarde van de inmiddels opge-
bouwde pensioenrechten. Aangezien de pensioenaanspraak alleen bij de
verkrijging ervan valt onder artikel 15 van het Verdrag, bewerkstelligt de in
3.4.1 omschreven fictie derhalve een verschuiving van een belastingheffing
die zou worden bestreken door artikel 18 van het Verdrag naar een belas-
tingheffing die zou vallen onder artikel 15 van het Verdrag. Ficties met een
zodanig gevolg verdragen zich niet met de goede trouw die in acht moet
worden genomen bij de uitlegging en toepassing van het Verdrag (vgl. HR 5
september 2003, nr. 37 657, BNB 2003/380). De toepassing van artikel 11c,
lid 1, letter a, van de Wet LB in het onderhavige geval – een verdragssituatie
– dient derhalve als strijdig met het bepaalde in artikel 18 van het Verdrag
achterwege te blijven.’

Hetzelfde heeft blijkens BNB 2005/232 te gelden indien de emigratie en de zetelver-
plaatsing op hetzelfde tijdstip plaatsvinden, ook al vindt de heffing in dat geval
plaats op een tijdstip waarop de pensioengerechtigde nog binnenlands belasting-
plichtig is:

‘- 3.4. (...) Er is geen reden in het onderhavige geval, waarin belanghebbende
op hetzelfde tijdstip als waarop de zetel van A BV naar België is verplaatst in-
woner van België is geworden, anders te oordelen. Immers niet kan worden
gezegd dat hij op het moment van de zetelverplaatsing van A BV nog in Ne-
derland en niet reeds in België woonde. Blootstelling van belanghebbende
aan de toepassing van vermelde bepaling van de Wet LB komt onder deze
omstandigheid dan ook in strijd met de goede trouw die in acht genomen
moet worden bij de uitleg en toepassing van artikel 18 van het Verdrag.
Immers, dat artikel wijst, voorzover hier van belang, het recht tot belasting-
heffing over pensioenen en andere soortgelijke beloningen ter zake van een
vroegere dienstbetrekking die worden betaald aan een inwoner van België,
bij uitsluiting toe aan België.’ 40

6.1.2.4 Verhouding BNB 2004/257 en BNB 2003/379-381, 2004/314, 2005/232-233

In de hierboven besproken arresten heeft de Hoge Raad verscheidene Nederlandse
wetsficties op grond van de bij de interpretatie van belastingverdragen in acht te

40. Zie voorts HR 13 mei 2005, BNB 2005/234, inzake de vervangende heffing ex artikel 23a Wet Vpb 
1969 die bij de BV van de belanghebbende uit BNB 2005/233 plaatsvond als gevolg van haar ze-
telverplaatsing. De Hoge Raad oordeelde dat ook deze heffing in strijd met artikel 18 van het ver-
drag komt, nu die heffing tot gevolg heeft dat de belasting die door toepassing van het verdrag 
niet van de aandeelhouder geheven kan worden, van belanghebbende wordt geheven.
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nemen goede trouw41 naar de prullenmand verwezen, terwijl hij in BNB 2004/257
de emigratieheffing zonder veel omhaal van woorden heeft gesanctioneerd. Het ar-
rest BNB 2004/257 is ruim anderhalve maand na de arresten BNB 2003/379-381 ge-
wezen, zodat onwaarschijnlijk is dat BNB 2004/257 achterhaald zou zijn. De vraag
rijst hoe het oordeel van de Hoge Raad in BNB 2004/257 zich verhoudt tot diens oor-
delen in de hierboven besproken arresten.

Deze vraag is snel beantwoord indien BNB 2004/257, zoals onder meer Juch42, Al-
bert43, Kemmeren44, Wattel45 en Engelen46 van mening zijn, uitsluitend gelding zou
hebben voor de toepassing van de BRK. In dat kader is door genoemde auteurs gewe-
zen op de volgende punten:
– De BRK is – ook al is zij in haar werking vergelijkbaar met een belastingverdrag –

een rijkswet in plaats van een tussen twee staten gesloten belastingverdrag, zodat
de goede trouw, die met name in de arresten BNB 2005/232 en 233 zo’n belang-
rijke rol speelt, voor de BRK niet aan de orde komt. De door de Hoge Raad in BNB
2004/257 gebruikte bewoordingen zijn echter algemeen en evengoed toepasbaar
voor het vermogenswinstartikel in belastingverdragen. De Hoge Raad besteedt in
ieder geval geen aandacht aan het specifieke karakter van de BRK. Met name is er
geen grond voor de veronderstelling van Kemmeren dat de Hoge Raad de emigra-
tieheffing zou beschouwen als een lex specialis ten opzichte van artikel 12 BRK en
daarmee als een geoorloofde inbreuk op dat artikel.47

– Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in artikel 12, lid 2, BRK bevat niet de in belas-
tingverdragen gebruikelijke vijf- of tienjaarstermijn, waardoor zijn toepassing on-
beperkt is in de tijd. Naar mijn mening is dit echter geen wezenlijk verschil, aan-
gezien ook het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in de BRK eisen bevat. Zo is op het
moment van toepassing van de emigratieheffing nog niet bekend of de vennoot-
schap bij de latere daadwerkelijke vervreemding van de aandelen inwoner zal zijn
van Nederland in de zin van de BRK. Ook onder artikel 12, lid 2, BRK is derhalve op
het emigratietijdstip niet zeker dat Nederland bij daadwerkelijke vervreemding
een heffingsrecht heeft, zodat de emigratieheffing het Nederlandse heffingsrecht
mogelijkerwijs eenzijdig uitbreidt.

– Als argument voor een beperkt geldingsbereik van BNB 2004/257 zou ten slotte
nog kunnen worden gewezen op het feit dat de emigratieheffing op hetzelfde
tijdstip is ingevoerd als waarop het gewijzigde tweede lid van artikel 12 BRK in
werking is getreden, namelijk 1 januari 1997.48 In zoverre is dan geen sprake van

41. In de arresten BNB 2003/379 en 381 noemt de Hoge Raad de goede trouw overigens niet uitdruk-
kelijk als basis voor zijn verdragsuitleg, maar mijns inziens volgt de Hoge Raad hetzelfde spoor als 
in de overige arresten.

42. Zie zijn noot bij het arrest in FED 2004/76.
43. Zie Albert 2004, blz. 755-756.
44. Zie Kemmeren 2005.
45. Zie onderdeel F van de conclusies van 4 oktober 2006, NTFR 2006/1629-1630.
46. Zie Engelen 2006, blz. 34.
47. Zie Kemmeren 2005, blz. 1621-1622.
48. De wijzigingen in de BRK per 1 januari 1997 zijn ingevoerd bij de Rijkswet van 13 december 1996, 

Stb. 1996, 644.



De emigratieheffing 6.1.2

255

een posterieure wijziging van de nationale wetgeving als bedoeld in de fictief-
loonarresten (r.o. 3.4.4). Bedacht moet evenwel worden dat bij de bedoelde wijzi-
ging van de BRK geen rekening is gehouden met het nieuwe aanmerkelijkbelang-
regime. Aanpassingen aan het nieuwe aanmerkelijkbelangregime zouden bij een
integrale herziening van de BRK worden meegenomen, hetgeen echter niet is ge-
beurd.49

Al met al zie ik geen reden waarom BNB 2004/257 geen betekenis zou hebben voor
de verenigbaarheid van de emigratieheffing met belastingverdragen. 

Hof Den Bosch 15 september 2005: zaak 42.702
Hof Den Bosch heeft in zijn uitspraak van 15 september 2005, V-N 2005/47.11, geoor-
deeld dat de aanmerkelijkbelang-emigratieheffing in strijd is met het verdrag Neder-
land-België 1970.50 51 De zaak betreft een in november 1998 naar België geëmigreer-
de aanmerkelijkbelanghouder van een NV. Niet duidelijk is of de vennootschap in
Nederland is gevestigd (geweest).52 De belanghebbende betoogde dat de bij emigra-
tie opgelegde conserverende aanslag zowel in strijd is met het belastingverdrag
Nederland-België 1970 als met het EG-verdrag. Het hof is aan laatstgenoemde vraag
niet toegekomen, aangezien het reeds tot de conclusie kwam dat de emigratieheffing
wegens strijd met het belastingverdrag niet mag worden toegepast. Het hof heeft in

49. Zie Kamerstukken II 1995/96, 24 583 (R1564), nr. 5, blz. 20.
50. Hof Arnhem is tot een tegengesteld oordeel gekomen in zijn uitspraak van 7 november 2006, nr. 

04/01464, LJN AZ2709, inzake naar de Verenigde Staten geëmigreerde aanmerkelijkbelanghou-
ders. Het hof acht de fictiefloon- en pensioenemigratiearresten niet van belang voor de conserve-
rende aanslag, met name omdat geen sprake is van transformatie van de ene inkomensbron in de 
andere, en omdat de heffing over een vermogenswinst niet kan worden gelijkgesteld met de hef-
fing over pensioenrechten, die leiden tot uitkeringen die na emigratie exclusief aan de nieuwe 
woonstaat zijn toegewezen. Het hof oordeelt voorts, overeenkomstig A-G Van Kalmthout in zijn 
conclusie bij BNB 2004/257, dat de mogelijke strijdigheid met (het aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd in) het verdrag pas bij daadwerkelijke vervreemding kan worden beoordeeld. Het hof acht 
echter tevens van belang dat het verdrag met de Verenigde Staten 1992 op grond van het bepaal-
de in artikel 29, lid 6 (waarin kennisgeving aan de verdragspartner, eventueel gevolgd door over-
leg, wordt voorgeschreven indien de wetgeving van een van de staten kan worden toegepast ‘op 
een wijze die de volledige toepassing van deze Overeenkomst belemmert’) niet zou zijn aan te 
merken als een ‘statisch bilateraal belastingverdrag’. Het hof leidt uit genoemde bepaling af dat 
een latere wijziging van een nationale belastingwet zoveel mogelijk in de zin van het verdrag 
moet worden uitgelegd, zodat de invoering van de emigratieheffing niet is aan te merken als een 
‘ongeoorloofde vorm van zogenoemde ‘treaty override’’.

51. Vergelijk ook de uitspraken van Rechtbank Breda van 15 maart 2006, NTFR 2006/642, en 15 juni 
2006, NTFR 2006/1140, inzake de pensioen-emigratieheffing van artikel 3.83 Wet IB 2001. De 
rechtbank is van oordeel dat het opleggen van de litigieuze conserverende aanslagen in strijd is 
met de goede trouw die Nederland jegens zijn verdragspartners (Frankrijk respectievelijk Spanje) 
in acht heeft te nemen; zulks omdat de verdragen het heffingsrecht over het pensioen, ongeacht 
de wijze waarop het pensioen wordt genoten, uitsluitend toewijzen aan de nieuwe woonstaat en 
de conserverende aanslag feitelijk slechts kan leiden tot heffing ter zake van het uitkeren van het 
pensioen na emigratie.

52. Zie onderdeel 1.2 van de conclusie van A-G Wattel van 4 oktober 2006; de vennootschap heeft 
waarschijnlijk haar feitelijke vestigingsplaats op de Nederlandse Antillen.
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zijn oordeel aangeknoopt bij de arresten BNB 2003/379-380 en BNB 2005/232, maar
opvallend genoeg geen letter gewijd aan het arrest BNB 2004/257. Het hof oordeelt
langs de volgende lijnen:
– Nederland breidt met de emigratieheffing in strijd met artikel 13, § 5, van het ver-

drag zijn heffingsrecht over vermogenswinsten uit van vijf naar tien jaar53;
– met de emigratieheffing belast Nederland voorts ook potentiële dividenden, die

door artikel 10 ter heffing aan België zijn toegewezen, en wijzigt aldus – in strijd
met de in acht te nemen goede trouw – eenzijdig de werking van het verdrag;

– dat slechts sprake is van een conserverende aanslag doet hieraan niet af; vanwege
de vereiste zekerheidstelling en het geen rekening houden met latere waarde-
dalingen moet de heffing op één lijn worden gesteld met een werkelijke heffing;

– dat Nederland heft op het ondeelbare moment vóór emigratie is evenmin van be-
lang; dit is een techniek die moet worden beoordeeld op haar werkelijke effect.

Tegen deze uitspraak is door de staatssecretaris cassatieberoep ingesteld; aanhangig
onder nr. 42.702.54 A-G Wattel heeft op 4 oktober 2006, NTFR 2006/1629, geconclu-
deerd tot vernietiging van de hofuitspraak; volgens de A-G is de emigratieheffing
niet in strijd met de belastingverdragen, noch met het EG-recht.

Beschouwing
Anders dan Hof Den Bosch meen ik dat de oordelen van de Hoge Raad in de fictief-
loon- en de pensioenemigratiearresten wel ruimte laten voor een andersluidend
oordeel met betrekking tot de emigratieheffing. Ik wijs op de volgende verschillen:

1. De emigratieheffing vindt nog plaats tijdens de binnenlandse belastingplicht. De
emigratieheffing kan zelfs uitsluitend aan de orde komen in de periode van de
binnenlandse belastingplicht; zij sluit die periode af. Dit in tegenstelling tot de
heffing over het fictieve loon, de fictieve rente en de pensioenaanspraak van BNB
2003/379-381 en BNB 2004/314. Het heffingsmoment lijkt ook het belangrijkste
argument te zijn dat de Hoge Raad in BNB 2004/257 bezigt voor zijn oordeel dat
de emigratieheffing niet in strijd komt met artikel 12 BRK. In BNB 2005/232 heeft
de Hoge Raad, in tegenstelling tot in BNB 2004/257, evenwel geen boodschap aan
het feit dat de heffing juridisch gezien plaatsvindt op het laatste moment van de
binnenlandse belastingplicht. Ook voor wat betreft de emigratieheffing zou kun-
nen worden gesteld dat de emigrant aan de heffing komt bloot te staan op een

53. In r.o. 4.1.3 geeft het hof aan dat de reden van invoering van de emigratieheffing was het voorko-
men van invorderingsproblemen bij dooremigratie naar een niet-verdragsstaat, alsmede de wens 
eenzijdig bij te heffen voor het geval België om andere redenen dan dooremigratie niet heft. Uit 
de wetsgeschiedenis blijkt echter dat het juist ging om het voorkomen van claimverlies bij emi-
gratie naar verdragsstaten en om het in de Nederlandse heffing betrekken van de in Nederland 
gerijpte aanmerkelijkbelangwinst (waarbij slechts kwijtschelding voor buitenlandse belasting 
wordt verleend in het kader van het voorkomen van dubbele belasting); zie paragraaf 2.2.2.2.

54. Het hof heeft op dezelfde datum vergelijkbare uitspraken gedaan in zaken met betrekking tot 
naar België geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders van feitelijk in Nederland gevestigde ven-
nootschappen. Ook in die zaken heeft A-G Wattel (vergelijkbare) conclusies genomen (nrs. 42.699 
en 42.701; zie NTFR 2006/1629-1630).
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tijdstip waarop hij reeds inwoner van de aankomststaat is. Mogelijkerwijs gaat de
Hoge Raad in BNB 2005/232 uit van volgtijdelijkheid; hij zou dan ervan uitgaan
dat de pensioengerechtigde op het moment van de zetelverplaatsing reeds inwo-
ner van België is.55 Naar mijn mening kan echter – ook volgens de Hoge Raad –
een heffing die aangrijpt vóór emigratie wel degelijk strijd opleveren met de goe-
de verdragstrouw56 en is het heffingstijdstip dus niet het argument waarop de be-
slissing in BNB 2004/257 stoelt (zie nader punt 5 hierna).

2. De emigratieheffing is anders dan de bepalingen inzake het fictieve loon en de fic-
tieve rente niet te beschouwen als een zuivere fictie. Er wordt weliswaar een ver-
vreemding gefingeerd, maar de emigratieheffing ziet niet op een fictief, maar op
een reëel voordeel, namelijk een vermogensvermeerdering. Deze vermogens-
vermeerdering doet zich in werkelijkheid voor, ook al is zij nog niet gereali-
seerd.57 In BNB 2005/232 en 233 is sprake van het door Nederland alsnog in de
heffing betrekken van de waarde van pensioenaanspraken naar aanleiding van
zetelverplaatsing van de verzekeraar. Voor een pensioenaanspraak geldt echter
evenzeer als voor een ongerealiseerde vermogenswinst dat dit niet iets fictiefs is,
maar een reële tot het vermogen behorende waarde. In zoverre is er dus geen ver-
schil met BNB 2005/232 en 233.

3. Het belangrijkste verschil is mijns inziens dat de door de emigratieheffing belaste
(ongerealiseerde) vermogenswinst naar haar aard onder het vermogenswinst-
artikel valt (vergelijk BNB 2004/257). Van een verschuiving van het ene naar het
andere verdragsartikel als bedoeld in de fictiefloonarresten is dus geen sprake.
Dat de in de conserverende aanslag begrepen vermogenswinst later eventueel
ook als dividend aan de aanmerkelijkbelanghouder kan toevloeien, acht ik hier
(anders dan Hof Den Bosch) niet van belang. Van een verschuiving zou juist spra-
ke zijn indien Nederland de in de conserverende aanslag begrepen vermogens-
winst zou aanmerken als dividend. In de pensioenemigratiearresten is daarente-

55. Zie pt. 4 van de noot van Kavelaars bij BNB 2005/233; hij wijst er evenwel op dat emigratie van 
de pensioen-BV en emigratie van de enig bestuurder feitelijk zullen samenvallen. A-G Wattel 
merkt in onderdeel 4.38 van zijn conclusies van 4 oktober 2006, NTFR 2006/1629-1630, op dat de 
Hoge Raad in BNB 2005/232 de belanghebbende voor de verdragstoepassing aanmerkte als inwo-
ner van België en dat daarom uit het arrest niet kan worden afgeleid of het situeren van het be-
lastbare feit direct vóór het van toepassing worden van het verdrag op zichzelf al de goede 
verdragstrouw schendt.

56. Zie in die zin ook A-G Wattel in zijn conclusies van 4 oktober 2006, NTFR 2006/1629-1630, onder-
deel 4.39.

57. Vergelijk onderdeel 3.30 en 3.43 van de bijlage bij de conclusie van Wattel bij BNB 2003/379-381; 
zie voorts de conclusies van Wattel van 4 oktober 2006, NTFR 2006/1629-1630, onderdeel 4.43. 
Lang 2005 B betoogt dat het zeer lastig is te onderscheiden tussen fictief en reëel inkomen. Op blz. 
36 stelt hij de vraag of een vermogensstijging bestaande uit een ongerealiseerde vermogenswinst 
wel reëel inkomen kan zijn. Bij emigratie van de belastingplichtige met een aanmerkelijk belang 
naar een andere staat die vervolgens heft bij daadwerkelijke verkoop daarvan, zou dan immers 
dezelfde waardestijging tweemaal als inkomen worden beschouwd, terwijl dit inkomen in geen 
van beide gevallen fictief is. Naar mijn mening doet dit niet af aan de constatering dat de vermo-
gensvermeerdering reëel is. De mogelijke dubbele belasting impliceert niet dat hetzij de ongere-
aliseerde hetzij de gerealiseerde waardestijging fictief is, maar is slechts het gevolg van de door 
de betrokken staten gekozen wijze van heffing over vermogenswinsten.
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gen wel een verschuiving aan de orde. De pensioenaanspraak valt na de toeken-
ning daarvan onder het pensioenartikel. De toepassing van artikel 11c Wet LB
1964 (thans artikel 19b) leidt tot een herkwalificatie als loon in plaats van pensi-
oen en daarmee van een verschuiving van het pensioenartikel naar artikel 15
OESO-modelverdrag.

4. In samenhang met de verschuiving is in BNB 2005/232 en 233 van belang dat het
pensioenartikel, anders dan artikel 15, Nederland geen heffingsrecht verschaft.
De heffing over pensioenuitkeringen en afkoopsommen wordt door artikel 18
OESO-modelverdrag exclusief toegewezen aan de staat waarvan de pensioen-
gerechtigde ten tijde van de pensioenuitkeringen inwoner is, ongeacht het ant-
woord op de vraag waar het pensioen is opgebouwd en de premiebetalingen heb-
ben plaatsgevonden.58 Ook in zoverre is een verschil aanwijsbaar met de emigra-
tieheffing. Het in de meeste Nederlandse belastingverdragen opgenomen artikel
13 wijst de heffing, afhankelijk van de omstandigheden, toe aan de bronstaat dan
wel aan de woonstaat. Op het emigratietijdstip staat weliswaar nog niet vast dat
Nederland de daadwerkelijk genoten vermogenswinst zou mogen belasten (ver-
gelijk hetgeen hierboven bij de bespreking van BNB 2004/314 is opgemerkt), maar
omdat geen sprake is van een verschuiving van het ene naar het andere verdrags-
artikel, is wellicht een benadering verdedigbaar waarin op het emigratiemoment
wordt bezien of wordt voldaan aan de voorwaarden van het desbetreffende aan-
merkelijkbelangvoorbehoud (zoals die inzake de omvang van het belang en de
vestigingsplaats van de vennootschap). Zo ja, dan handelt Nederland bij het op-
leggen van de emigratieheffing niet in strijd met het verdrag.

5. Naar mijn mening is echter – dit staat los van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud
– doorslaggevend dat artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag de toepassing van een
exitheffing door de staat die op het emigratiemoment woonstaat is, niet uitsluit
(zie paragraaf 6.1.1.2).59 Indien dat inderdaad het geval is en de emigratieheffing
als een heffing op het emigratietijdstip moet worden aangemerkt, staat het ver-
mogenswinstartikel hoe dan ook niet aan deze heffing door Nederland als woon-
staat in de weg, en is dus geen sprake van een uitbreiding van het Nederlandse
heffingsrecht.60 Het lijkt mij dat aldus ook de schijnbare cirkelredenering in BNB
2004/257 – eerst oordeelt de Hoge Raad dat het feit dat de heffing nog plaatsvindt

58. De exclusieve toewijzing volgt mijns inziens reeds uit het systeem van artikel 15-19 OESO-mo-
delverdrag. Zie in dat kader ook de in 2005 toegevoegde paragrafen 8-21 van het OESO-commen-
taar, waarin alternatieve bepalingen met (exclusieve) heffing door de bronstaat worden 
aangereikt, maar tevens uitgebreid wordt beargumenteerd waarom heffing door de woonstaat de 
voorkeur verdient boven heffing door de bronstaat. Zie voor kritiek op de exclusieve toewijzing 
aan de woonstaat: Lang 2005 A, blz. 294-295; en Vogel 1997, blz. 1006, paragraaf 7.

59. Ook Engelen 2006, blz. 33-34, lijkt deze opvatting inzake artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag te 
zijn toegedaan, maar volgens Engelen blijkt uit de vormgeving van de conserverende aanslag dat 
niet zozeer wordt beoogd de tijdens de binnenlandse belastingplicht ontstane waardestijging te 
belasten als wel de bij verkoop daadwerkelijk gerealiseerde winst.

60. Opgemerkt zij dat de Hoge Raad in BNB 2004/257 duidelijk een andere lijn volgt dan in de pensioe-
nemigratiearresten. Zo acht hij in BNB 2004/257 mijns inziens niet van belang aan welk land een 
daadwerkelijk genoten vervreemdingsvoordeel zou zijn toegewezen. Het gaat mij hier erom te be-
zien of de beslissing van de Hoge Raad inzake de emigratieheffing ook na de pensioenemigratiear-
resten nog hetzelfde zou kunnen luiden. 
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tijdens de binnenlandse belastingplicht, strijd met artikel 12 BRK niet uitsluit, en
vervolgens dat artikel 12 heffing tot het emigratiemoment toelaat en de systema-
tiek van de conserverende aanslag dat niet anders maakt – kan worden verklaard:
ook een heffing die het belastbare feit vóór emigratie situeert, kan de goede ver-
dragstrouw schenden, maar het vermogenswinstartikel laat eindafrekening over
de tot emigratie ontstane waardeaangroei toe.

6. Voorts wijs ik nog op de overweging van de Hoge Raad in BNB 2005/233 dat niet de
indertijd vrijgestelde aanspraak (die door artikel 15 van het verdrag ter heffing aan
Nederland was toegewezen) wordt belast, maar de inmiddels opgebouwde pensi-
oenrechten, derhalve inclusief het behaalde rendement. De Hoge Raad lijkt hier-
mee (zie ook de laatste volzin van r.o. 3.4.2, waarin wordt opgemerkt dat Neder-
land de pensioenaanspraak bij de toekenning onvoorwaardelijk vrijstelt van belas-
ting) aan te geven dat een zuivere terugname van de onbelastbaarheid van de pen-
sioenaanspraak – kennelijk dus ook na emigratie – wel tot het gewenste resultaat
(overeenkomstig BNB 2002/42) zou hebben geleid.61 Dat biedt perspectief voor de
emigratieheffing: deze ziet wél slechts op het deel van de vermogenswinst dat in
Nederland onbelast is opgebouwd, waarmee zij kan worden beschouwd als een af-
rekening over de tot emigratie onbelast gelaten waardestijging van het aanmerke-
lijk belang, die door Nederland in een verdragssituatie had mogen worden belast.

7. Ten slotte wijs ik er nog op dat de regelingen van het fictieve loon, de fictieve ren-
te en de heffing ex artikel 11c Wet LB 196462 op geen enkele wijze internationale
dubbele belasting voorkomen. De emigratieheffing bevat daarentegen een ade-
quate regeling: indien de andere staat op grond van een belastingverdrag gerech-
tigd is tot het belasten van het gerealiseerde voordeel en dat ook daadwerkelijk
doet, wordt kwijtschelding van (een deel van) de conserverende aanslag verleend.
De emigratieheffing doorkruist dus niet het doel van belastingverdragen, te
weten de voorkoming van dubbele belasting. Aldus beschouwd is bij de emigra-
tieheffing geen sprake van een handelen in strijd met de door de Hoge Raad aan-
gehaalde ‘permanency of commitments’ van paragraaf 13 van het OESO-com-
mentaar bij artikel 3 OESO-modelverdrag (zie r.o. 3.4.4 van BNB 2003/379). 

A-G Wattel heeft inmiddels in vergelijkbare zin geoordeeld over de verenigbaarheid
van de emigratieheffing met het verdrag Nederland-België 1970. Zijn betoog in de
conclusie van 4 oktober 2006 in zaak 42.702 culmineert in de volgende conclusie:

‘4.45 Ik meen daarom dat de goede verdragstrouw, bedoeld in het Weense
Verdragenverdrag, niet in de weg staat aan de Nederlandse conserverende
a.b.-aanslag, nu (i) geen sprake is van het ‘omkwalificeren’ van inkomens-
categorieën teneinde hun verdragstoewijzing eenzijdig te beïnvloeden en
(ii) Nederland door middel van een reverse credit aan België heffingsvoor-
rang geeft indien na emigratie de a.b.-winst gerealiseerd wordt en het op
daadwerkelijke betaling (invordering) aan komt. Het gaat dus niet om een
eenzijdige en getructe frustratie van de verdragstoewijzing als wel om in-
troductie van een conserverende en voorwaardelijke vermogensaanwas-

61. Vergelijk onderdeel 3.19 van de bijlage bij de conclusies van A-G Wattel bij BNB 2003/379-381.
62. Hetzelfde geldt voor het huidige artikel 19b Wet LB 1964.
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belasting ter zake van vermogensaanwas die aan de Nederlandse jurisdic-
tieperiode is toe te rekenen. Die vermogensaanwas viel in de jaren vóór
1997 aan België toe bij gebreke van een Nederlandse exitheffing. Nu niet
gezegd kan worden dat de ongerealiseerde (maar reële) aan de Nederland-
se bezitsperiode toe te rekenen vermogenswinsten naar hun aard niet aan
Nederland ter heffing zouden zijn toegewezen, laat art. 3, paragraaf 2, van
het Verdrag met België 1970 Nederland mijns inziens de ruimte om die ver-
mogensaanwas te belasten met toepassing van nationale regels over de
wijze van heffing (conserverend), het tijdstip van in aanmerkingneming
(bij beëindiging van het Nederlandse inwonerschap), en berekening.’

6.1.3 Samenvatting en conclusie emigratieheffing

De verenigbaarheid van de emigratieheffing met vóór 1997 gesloten belastingver-
dragen is niet zeker. Mijns inziens kan uit het OESO-commentaar worden afgeleid
dat artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag de heffing over ongerealiseerde vermogens-
winsten in algemene zin toelaat. Voorts geldt dat de aanmerkelijkbelangheffing is te
beschouwen als een combinatie van een vermogensaanwasbelasting en het liquidi-
teitsbeginsel. Nu kan worden aangenomen dat een vermogensaanwasbelasting niet
in strijd is met artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag, ligt voor de emigratieheffing de-
zelfde conclusie voor de hand. In ieder geval kan niet gezegd worden dat de vóór
emigratie ontstane waardeaangroei principieel ex artikel 13, lid 5, OESO-modelver-
drag aan de nieuwe woonstaat toekomt. Als gevolg van de step-up bij immigratie
wordt ook uitsluitend de waardeaangroei belast die is ontstaan in de periode waarin
de aanmerkelijkbelanghouder inwoner van Nederland was, terwijl de reverse tax cre-
dit dubbele belasting over die waardeaangroei voorkomt. De vormgeving van de con-
serverende aanslag met zijn betalingsuitstel en eventueel –afstel staat mijns inziens
niet in de weg aan de verenigbaarheid met het vermogenswinstartikel in op het
OESO-modelverdrag gebaseerde belastingverdragen.

De Hoge Raad acht de emigratieheffing niet in strijd met het vermogenswinstar-
tikel in de BRK, aangezien dat artikel toelaat dat Nederland tot het emigratiemoment
heft over de tot dat tijdstip aanmerkelijkbelangwinst. Ik verwacht niet dat de invoe-
ring van de kwijtschelding voor na emigratie gerealiseerde waardedalingen de Hoge
Raad ertoe zal brengen het heffingstijdstip te situeren op het na emigratie gelegen
moment van daadwerkelijke vervreemding. Een serieuzere bedreiging van de emi-
gratieheffing zijn de fictiefloon- en de pensioenemigratiearresten, waarin de Hoge
Raad verschillende Nederlandse wetsficties heeft doen struikelen op grond van de
goede trouw die bij de interpretatie van belastingverdragen in acht moet worden ge-
nomen. Er zijn evenwel verschillen aanwijsbaar tussen de emigratieheffing en de be-
palingen die in bedoelde arresten aan de orde waren. De voornaamste argumenten
in het voordeel van de emigratieheffing zijn dat geen sprake is van een kunstmatige
verschuiving van het ene naar het andere verdragsartikel, dat het in de Nederlandse
belastingverdragen opgenomen artikel 13 geen exclusieve toewijzing aan de woon-
staat bevat en dat bovendien kan worden betoogd dat artikel 13, lid 5, OESO-model-
verdrag überhaupt niet aan een emigratieheffing in de weg staat. A-G Wattel heeft
inmiddels in voor de emigratieheffing positieve zin conclusie genomen.
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Begrijpelijkerwijs heeft de wetgever het zekere voor het onzekere genomen en ge-
tracht de toepassing van de emigratieheffing onder de belastingverdragen veilig te
stellen. In onder meer de belastingverdragen met België 2001 en Portugal 1999 zijn
aanmerkelijkbelangbepalingen opgenomen die uitdrukkelijk aanknopen bij de con-
serverende aanslag. Voor de toepassing van verdragen met een dergelijk aanmerke-
lijkbelangvoorbehoud – het betreft in totaal twaalf belastingverdragen – is in ieder
geval zeker dat de emigratieheffing geen bezwaar ontmoet; echter alleen ten opzich-
te van houders van een aanmerkelijk belang in een (fictief) in Nederland gevestigde
vennootschap.

De toepassing van de emigratieheffing zal evenmin problemen opleveren onder
de vanaf 1997 gesloten belastingverdragen zonder uitdrukkelijke referentie aan de
emigratieheffing, althans voor de verdragen die zijn gesloten op basis van het nieu-
we aanmerkelijkbelangregime (zeven). De verdragspartner zal dan immers op de
hoogte zijn geweest van de emigratieheffing, zodat van treaty override geen sprake is.
Opmerkelijk is dat de emigratieheffing onder deze groep belastingverdragen zonder
beperking lijkt te kunnen worden geëffectueerd. Indien evenwel de Hoge Raad van-
wege artikel 26, lid 5, letter a, Inv.wet 1990 van oordeel zou zijn dat onder de huidige
regelgeving het heffingstijdstip na emigratie ligt, zal op het moment van invordering
moeten worden beoordeeld of is voldaan aan de eisen van het aanmerkelijkbelang-
voorbehoud, waaronder de vestigingsplaats. Op het punt van de looptijd van de con-
serverende aanslag behoeven geen problemen te worden verwacht, aangezien deze
verdragen alle een tienjaarstermijn bevatten.

6.2 De zetelverplaatsingheffing

De heffing bij verplaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap uit Neder-
land vindt, anders dan de emigratieheffing, plaats ten aanzien van een reeds in het
buitenland wonende aanmerkelijkbelanghouder. De heffing wordt immers uitslui-
tend toegepast ten aanzien van buitenlands belastingplichtigen. Het belastingver-
drag met de nieuwe woonstaat is dus zonder meer van toepassing.

Toepassing van de zetelverplaatsingheffing door Nederland kan uitsluitend aan de
orde komen indien het toepasselijke belastingverdrag het heffingsrecht over aan-
merkelijkbelangvervreemdingsvoordelen toewijst aan Nederland. Aangezien de
vennootschap in Nederland is gevestigd, zal dit onder de meeste belastingverdragen
het geval zijn voor een termijn van vijf of tien jaar na emigratie van de aanmerkelijk-
belanghouder uit Nederland. Of Nederland binnen de verdragstermijn de zetelver-
plaatsingheffing ook daadwerkelijk kan toepassen, hangt af van de uitleg van het in
het aanmerkelijkbelangvoorbehoud opgenomen begrip ‘voordelen die voortvloeien
uit een vervreemding’. Ingevolge artikel 3, lid 2, OESO-modelverdrag is in beginsel
een dynamische verdragsinterpretatie vereist, maar deze vindt haar grens in de con-
text van het verdrag. Duidelijk is dat Nederland met de fictieve vervreemding bij ze-
telverplaatsing, vergeleken met de vóór 1997 geldende aanmerkelijkbelangregeling,
het vervreemdingsbegrip in de nationale wet heeft uitgebreid.



6.2.1 Hoofdstuk 6 / De exitheffingen en belastingverdragen 

262

6.2.1 Vóór 1997 gesloten belastingverdragen

Voor wat betreft de belastingverdragen die zijn gesloten vóór de wijziging van het
aanmerkelijkbelangregime, zou toepassing van de emigratieheffing mogelijk kun-
nen worden geacht, indien het aanmerkelijkbelangvoorbehoud, overeenkomstig dat
in het NSV, bepaalt dat Nederland ‘overeenkomstig zijn eigen wetgeving’ mag heffen
over vervreemdingsvoordelen. Naar mijn mening ziet die toevoeging echter niet op
de invulling in de Nederlandse wetgeving van het vervreemdingsbegrip; Nederland
mag volgens de tekst alleen heffen als vaststaat dat er een vervreemding is als be-
doeld in het aanmerkelijkbelangvoorbehoud, waarbij niet wordt verwezen naar de
Nederlandse wetgeving.63 Duidelijk is wel dat is beoogd aan te sluiten bij de Neder-
landse wetgeving inzake het aanmerkelijk belang, maar de vraag blijft of daarbij een
dynamische interpretatie geoorloofd is.

Toepassing van de zetelverplaatsingheffing is dan slechts mogelijk indien de zetelver-
plaatsing onder het vervreemdingsbegrip van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud
kan worden gebracht. In paragraaf 6.1.1.2 is betoogd dat uit het OESO-commentaar op
artikel 13 kan worden afgeleid dat heffing over gerealiseerde vermogenswinsten het
uitgangspunt is, maar dat er wel ruimte bestaat voor heffing over niet-gerealiseerde
waardestijgingen van vermogensbestanddelen. Het is evenwel de vraag of de invulling
in het OESO-commentaar van het vervreemdingsbegrip van artikel 13, lid 5, OESO-
modelverdrag ook met betrekking tot het aanmerkelijkbelangvoorbehoud relevant is.
Het voornaamste argument daartegen is dat de mogelijkerwijs toegestane exitheffing
ter zake van aanmerkelijkbelangwinst een heffing betreft door de woonstaat als staat
waaraan de heffingsbevoegdheid over vermogenswinsten principieel toekomt. De
zetelverplaatsingheffing past Nederland echter toe als bronstaat. Voorts geldt dat het
aanmerkelijkbelangvoorbehoud een afwijking is op artikel 13, lid 5, OESO-modelver-
drag, zodat niet direct voor de hand ligt dat het vervreemdingsbegrip in het aanmer-
kelijkbelangvoorbehoud op dezelfde wijze als in het OESO-modelverdrag zou moeten
worden uitgelegd. Het ligt veeleer voor de hand dat de verdragsluitende partijen bij
het opnemen van het voorbehoud zijn uitgegaan van de Nederlandse aanmerkelijkbe-
langwetgeving en het daarin opgenomen vervreemdingsbegrip. In geval van vóór
1997 gesloten belastingverdragen kon de verdragspartner niet bevroeden dat Neder-
land de verplaatsing van de werkelijke leiding uit Nederland van de vennootschap zou
aanmerken als een vervreemding. Gelet op de door de Hoge Raad in de fictiefloon- en
pensioenemigratiearresten (BNB 2003/379-381, BNB 2004/314, BNB 2005/232-233)
gehanteerde criteria64 pleit echter met name in het voordeel van de zetelverplaatsing-
heffing dat er sprake is van een reëel voordeel en er geen verschuiving van het ene
naar het andere verdragsartikel plaatsvindt. Voorts geldt dat ook bij de zetelverplaat-

63. Zie over de zinledigheid van de frase ‘overeenkomstig zijn eigen wetgeving’: Van Raad 1988 A, 
blz. 297-298.

64. Indien in de opvatting van de Hoge Raad een in beginsel met het verdrag strijdige fictie gerecht-
vaardigd is als de andere verdragsstaat een vergelijkbare fictie kent (zie paragraaf 6.1.2.3), zal de 
zetelverplaatsingheffing wellicht binnenkort in de verhouding tot Duitsland reeds op die grond 
gelegitimeerd zijn, aangezien in Duitsland naar verwachting medio december 2006 een vergelijk-
bare bepaling in werking treedt; zie nader paragraaf 8.2.3.
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singheffing internationale dubbele belasting wordt voorkomen: kwijtschelding wordt
verleend ingeval de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder bij een latere daad-
werkelijke vervreemding op grond van het verdrag heffingsbevoegd is en het in de
aanslag begrepen voordeel belast. Vergelijk paragraaf 6.1.2.4.

Opmerkelijk is dat de staatssecretaris reeds ten tijde van de invoering van de zetel-
verplaatsingheffing meende dat toepassing van de heffing onder belastingverdragen
niet mogelijk was:

‘Ik ben van mening dat dit heffingsrecht door Nederland niet geëffectueerd
kan worden indien Nederland met de woonstaat van de aanmerkelijk-be-
langhouder een belastingverdrag heeft gesloten dat de gebruikelijke bepa-
ling voor winst uit aanmerkelijk belang bevat. Deze gebruikelijke bepaling
geeft aan Nederland gedurende vijf jaar na emigratie van de aanmerkelijk-
belanghouder een heffingsrecht in geval van feitelijke vervreemding van
het aanmerkelijk belang. Met de leden van de VVD-fractie ben ik van me-
ning dat het heffingsrecht in geval van fictieve vervreemding onder belas-
tingverdragen doorgaans zal toekomen aan de woonstaat van de aanmer-
kelijk-belanghouder.’65

In de visie van de staatssecretaris breidt de fictie het Nederlandse heffingsbereik dus
vrijwel alleen uit in niet-verdragssituaties.66 Zie hierover nader paragraaf 2.2.2.3,a.

6.2.2 Met ingang van 1997 gesloten belastingverdragen

De zetelverplaatsingheffing kan mijns inziens zonder strijd met de goede trouw onder
het vervreemdingsbegrip worden gebracht van de belastingverdragen die zijn geslo-
ten na de inwerkingtreding van het nieuwe aanmerkelijkbelangregime (zie voor een
compleet overzicht paragraaf 3.2.1.3). De verdragspartner zal dan immers op de hoog-
te zijn geweest van deze specifieke Nederlandse heffingsbepaling. Dit geldt wellicht
niet voor de verdragen met Armenië 2001, Estland 1997, IJsland 1997 en Litouwen
1999 – alle met een aanmerkelijkbelangvoorbehoud overeenkomstig artikel 13, lid 5,
NSV – aangezien de onderhandelingen voor die verdragen nog op basis van het oude
aanmerkelijkbelangregime hebben plaatsgevonden. Met het nieuwe aanmerkelijk-
belangregime is wel rekening gehouden bij de sluiting van de verdragen met Egypte
1999, Kroatië 2000, Macedonië 1998, Moldavië 2000, Oezbekistan 2001, Roemenië
1998 en Taiwan 2001. Deze verdragen bevatten alle een aanmerkelijkbelangvoor-
behoud conform het NSV, doch met een tienjaarstermijn.

De verdragen met België 2001 en Portugal 1999 (en de andere verdragen met een
aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’) vormen een aparte categorie. Hierin
is bepaald dat Nederland mag heffen ‘overeenkomstig zijn eigen wetgeving, de bete-
kenis van de uitdrukking ‘vervreemding’ daaronder begrepen’. Hoewel de tekst de

65. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, blz. 26.
66. In deze zin bijvoorbeeld ook: Cornelisse & Van Soelen 1996 A, blz. 2512.
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bedoeling wellicht niet geheel adequaat weergeeft67, lijkt het mij duidelijk dat de
verdragsluitende partijen met bovengeciteerde frase hebben beoogd alle huidige
Nederlandse fictieve vervreemdingen voor het aanmerkelijk belang (behalve de in-
koop van aandelen en liquidatie; zie respectievelijk artikel 15 en XIII van de protocol-
len) onder het aanmerkelijkbelangvoorbehoud te brengen. De twijfels die Belling-
wout68 op dit punt heeft, deel ik derhalve niet.69 Hoe dit ook zij, uit de toelichting bij
het verdrag met België blijkt dat het aanmerkelijkbelangvoorbehoud slechts ziet op
de waardeaangroei die is begrepen in de conserverende aanslag opgelegd bij emigra-
tie van de aanmerkelijkbelanghouder; derhalve op de waardeaangroei ontstaan in de
periode waarin de aanmerkelijkbelanghouder in Nederland woonde.70 De heffing bij
zetelverplaatsing heeft daarentegen uitsluitend betrekking op de waardestijging die
is ontstaan in de periode van buitenlandse belastingplicht, zodat deze heffing onder
het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het verdrag met België niet kan worden toe-
gepast.71 Het bijzondere restartikel van het verdrag, dat voordelen alleen dan exclu-
sief toewijst aan de woonstaat indien zij ook in die staat zijn belast, brengt hierin
geen verandering. Het onderhavige fictieve voordeel valt immers onder artikel 13:
nu § 5 geen heffingsrecht aan Nederland toewijst, is de hoofdregel van § 4 van toe-
passing, die het voordeel exclusief ter heffing aan België toewijst. Toepassing van het
restartikel komt dan niet aan de orde. Aangezien de verplaatsing van de werkelijke
leiding van de vennootschap uit Nederland niet leidt tot invordering van de bij emi-
gratie van de aanmerkelijkbelanghouder opgelegde conserverende aanslag (zie arti-
kel 25, lid 8, Inv.wet 1990), heeft de zetelverplaatsing onder het verdrag met België
geen enkel gevolg.

Onder het verdrag met Portugal 1999 is toepassing van de heffing bij verplaatsing
van de werkelijke leiding van de vennootschap uit Nederland in beginsel evenmin mo-
gelijk. Indien bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder uit Nederland een con-
serverende aanslag is opgelegd, is de heffingsbevoegdheid blijkens de tekst van het
aanmerkelijkbelangvoorbehoud beperkt tot het daarop nog openstaande bedrag. Aan
vóór 1997 geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders is echter geen conserverende
aanslag opgelegd. Ten aanzien van deze groep is de Nederlandse heffingsbevoegdheid
blijkens de tekst van en de toelichting bij het aanmerkelijkbelangvoorbehoud niet be-
perkt tot bijvoorbeeld de waardeaangroei die is ontstaan in hun Nederlandse periode.

67. Nederland mag immers volgens de tekst pas heffen als vaststaat dat er een vervreemding is als 
bedoeld in het aanmerkelijkbelangvoorbehoud, waarbij niet wordt verwezen naar de Nederland-
se wetgeving.

68. Bellingwout 2001 C, blz. 1438.
69. Naar mijn mening zullen ook nieuw te introduceren ficties kunnen doorwerken naar deze verdra-

gen; dat risico hebben België en Portugal genomen door een ongeclausuleerde verwijzing naar de 
Nederlandse wetgeving op te nemen. Bovendien sluiten de in deze verdragen opgenomen inter-
pretatiebepalingen (artikel 3, lid 2) aan bij het in 1995 in dynamische zin gewijzigde artikel 3, lid 
2, OESO-modelverdrag.

70. Zie nader paragraaf 3.2.1.3 onder ‘Verdrag Nederland-België 2001’.
71. Anders: Albert 2002 A, blz. 891, die – kennelijk ondanks zijn eerdere constatering dat Nederland 

bewust afstand heeft gedaan van de heffingsbevoegdheid over de waardestijging ontstaan in de 
periode van buitenlandse belastingplicht – stelt dat Nederland bij zetelverplaatsing bevoegd is 
een tweede conserverende aanslag op te leggen.
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Indien de werkelijke leiding van de vennootschap van een dergelijke aanmerkelijkbe-
langhouder na inwerkingtreding van het verdrag uit Nederland wordt verplaatst, is
toepassing van de zetelverplaatsingheffing dus mogelijk. Buiten dit geval staat de
hoofdregel voor vermogenswinsten van artikel 13, lid 4, aan toepassing van de zetel-
verplaatsingheffing in de weg. Het Portugese aanmerkelijkbelangvoorbehoud is ook
opgenomen in de verdragen met Albanië 2004, Indonesië 2002, Jordanië 2006 (nog
niet in werking), Koeweit 2001, Mongolië 2002, Oeganda 2004, Slovenië 2004 en
Zuid-Afrika 2005 (nog niet in werking). Zie voorts de verdragen met Georgië 2002 en
Polen 2002, die een vergelijkbare toevoeging inzake de conserverende aanslag bevat-
ten. Onder beide laatstgenoemde verdragen is effectuering van de zetelverplaatsing-
heffing overigens tevens mogelijk ingeval de aanmerkelijkbelanghouder na 1997 uit
Nederland is geëmigreerd en daarbij geen conserverende aanslag is opgelegd omdat
hij op dat moment nog geen aanmerkelijk belang bezat.

6.2.3 Conclusie zetelverplaatsingheffing

Uit het voorgaande kan de opmerkelijke conclusie worden getrokken dat juist onder
het verdrag met België 2001 en de overige verdragen met een aanmerkelijkbelang-
voorbehoud ‘nieuwe stijl’, vaststaat dat toepassing van de zetelverplaatsingheffing –
behoudens gevallen van pre-1997-emigranten – niet mogelijk is. De verenigbaarheid
van de zetelverplaatsingheffing met de vóór 1997 gesloten belastingverdragen is niet
zeker; dit hangt af van de interpretatie van het begrip ‘vervreemding’ en daarmee
mede van de vraag of de doorwerking van deze fictieve vervreemding in strijd moet
worden geacht met de bij de interpretatie van belastingverdragen in acht te nemen
goede trouw. Anders dan de emigratieheffing kan de zetelverplaatsingheffing niet
reeds op grond van artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag geoorloofd worden geacht,
maar, gelet op de in de fictiefloon- en pensioenemigratiearresten gehanteerde crite-
ria, maakt zij toch een goede kans. Met betrekking tot de vanaf 1997 gesloten belas-
tingverdragen met een aanmerkelijkbelangvoorbehoud conform het NSV, maar met
een tienjaarstermijn, kan de zetelverplaatsingheffing naar mijn mening worden toe-
gepast.
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HOOFDSTUK 7 

De exitheffingen en de 
vestigingsplaatsficties en 
het EG-recht

Nederland heeft met alle medelidstaten van de Europese Unie (behalve Cyprus1) een
belastingverdrag gesloten. In de voorafgaande hoofdstukken 3 tot en met 6 is de
houdbaarheid van de exitheffingen en de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6,
Wet IB 2001 onder belastingverdragen en de BRK getoetst. In de verhouding tot de
andere landen van de Europese Unie2 is niet alleen een mogelijke beperking op
grond van de bilaterale belastingverdragen aan de orde, maar moet bovendien reke-
ning worden gehouden met de bepalingen van het EG-verdrag.3 De lidstaten zijn op
het gebied van de directe belastingen bij gebreke van harmonisatie weliswaar nog
soeverein, maar de wijze waarop de lidstaten die soevereiniteit uitoefenen, dient
verenigbaar te zijn met het gemeenschapsrecht.4 Van belang is daarbij met name de
jurisprudentie van het HvJ EG met betrekking tot de in het EG-verdrag gegarandeer-
de fundamentele vrijheden: de vrijheid van het werknemersverkeer (artikel 39 EG),
de vrijheid van vestiging (artikel 43 EG), het vrije verkeer van diensten (artikel 49
EG) en de vrijheid van kapitaalverkeer en betalingen (artikel 56 EG).

De Nederlandse emigratieheffing kan worden gezien als een exponent van de Eu-
ropese paradox. Naarmate de gemeenschappelijke markt vordert en de verdragsvrij-
heden steeds ruimer baan krijgen, hebben de lidstaten de neiging hun belasting-
jurisdicties steeds steviger te omheinen.5 Zij willen daarmee voorkomen dat als ge-
volg van het vrije Europese verkeer hun belastingclaims zomaar kunnen verdampen.
De lidstaten treffen daarom allerlei maatregelen, waaronder afrekenverplichtingen,
om in grensoverschrijdende situaties hun belastingclaims veilig te stellen. De be-

1. Onderhandelingen lopen reeds of worden voorzien; zie <www.minfin.Nederland>.
2. Ook in de verhouding tot de landen van de Europese Vrijhandels Associatie (EVA; het betreft IJs-

land, Liechtenstein en Noorwegen) gelden de vier vrijheden van de interne markt ingevolge het 
EER-verdrag (Overeenkomst van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische Ruimte, Trb. 
1992, 132 en Trb. 1993, 203). Het EER-verdrag wordt hier verder buiten beschouwing gelaten, 
evenals de door de EU met diverse kandidaat-lidstaten gesloten associatieverdragen en de daarin 
opgenomen bepalingen inzake vrij verkeer.

3. Verdrag van 25 maart 1957, Trb. 1957, 91.
4. Zie bijvoorbeeld zaak C-279/93 (Schumacker), r.o. 21, en zaak C-9/02 (De Lasteyrie), r.o. 44.
5. Zie hierover Wattel 2002.
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langrijkste afrekenverplichtingen in de Nederlandse context zijn, naast die in de
sfeer van het aanmerkelijk belang, de exitheffingen in de pensioen- en lijfrentesfeer6

en in de ondernemingssfeer.7 De invoering van dergelijke heffingen staat uiteraard
haaks op de Europese gedachte, maar is, zolang de Europese Unie nog bestaat uit af-
zonderlijke belastingjurisdicties, vanuit budgettair oogpunt een logische ontwikke-
ling. Zekerheid dat hun belastingclaims ook inderdaad verzilverd zullen worden,
verkrijgen de lidstaten met het nemen van dergelijke maatregelen overigens niet. De
door hen opgeworpen fiscale barrières worden door het HvJ EG namelijk in snel tem-
po geslecht. Recentelijk is het HvJ EG echter onmiskenbaar terughoudender gewor-
den in het terugfluiten van de nationale wetgevers. Arresten als die in de zaken D8,
Schempp9, Marks & Spencer10 en Van Hilten-Van der Heijden11 zijn hiervan expo-
nenten. Kennelijk heeft het HvJ EG meer oog gekregen voor de grote budgettaire ge-
volgen van zijn uitspraken voor de lidstaten dan wel voor het subsidiariteitsbeginsel
van artikel 5 EG.12 Deze ontwikkeling heeft zich ook in de sfeer van de emigratiehef-
fing voorgedaan. In zijn arrest van 11 maart 2004, zaak C-9/02 (De Lasteyrie du Sail-
lant) oordeelde het HvJ EG nog dat de Franse emigratieheffing een ongerechtvaardig-
de beperking van de vrijheid van vestiging opleverde, zodat moest worden betwij-
feld of de Nederlandse emigratieheffing de toets der kritiek wél zou kunnen door-
staan. Naar aanleiding van het De Lasteyrie-arrest is de regeling weliswaar aange-
past, maar zij bevat nog steeds elementen die in het licht van dat arrest dubieus zijn.
In het arrest in zaak C-470/04 (N) van 7 september 2006 heeft het HvJ EG evenwel –
mager gemotiveerd en naar mijn mening in tegenspraak met het arrest De Lasteyrie
– aangegeven dat de huidige vormgeving van de emigratieheffing EG-proof is.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de EG-rechtelijke houdbaarheid van de
exitheffingen en de vestigingsplaatsficties. De eerste twee paragrafen zijn gewijd aan
respectievelijk de emigratieheffing en de zetelverplaatsingheffing. In paragraaf 7.3
komen de EG-rechtelijke merites van de beide vestigingsplaatsficties aan bod. Ver-
volgens wordt bezien welke oplossingen voor de emigratieproblematiek in Europees
verband mogelijk zijn (paragraaf 7.4). Afgesloten zal worden met een conclusie (pa-
ragraaf 7.5).

7.1 Emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder 

In paragraaf 6.1 is onderzocht in hoeverre de emigratieheffing in overeenstemming
kan worden geacht met het vermogenswinstartikel in belastingverdragen. De con-
clusie luidde dat de emigratieheffing in ieder geval kan worden toegepast onder na

6. Zie artikel 3.83 en 3.136 Wet IB 2001.
7. Zie artikel 3.60 en 3.61 Wet IB 2001, alsmede artikel 15c en 15d Wet Vpb 1969. 
8. Zaak C-376/03 (D).
9. Zaak C-403/03 (Schempp).
10. Zaak C-446/03 (Marks & Spencer).
11. Zaak C-513/03 (Van Hilten-Van der Heijden).
12. Zie Kavelaars 2005, blz. 6-7; Lang 2006, blz. 66-67; en pt. 7 van de noot van Meussen bij het 

Schempp-arrest in BNB 2005/342. Meussen suggereert dat wellicht de sinds de toetreding van de 
tien nieuwe lidstaten in 2004 gewijzigde samenstelling van het Hof debet is aan deze ontwikke-
ling.
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1997 gesloten belastingverdragen. Voor wat betreft belastingverdragen van eerdere
datum is dit niet zeker, doch ik verwacht dat de emigratieheffing ook in die gevallen
kan worden geëffectueerd. De emigratieheffing lijkt daarmee een goed alternatief
voor de buitenlandse belastingplicht met haar vestigingsplaatsfictie. Of de emigra-
tieheffing ook Europeesrechtelijk stand zou houden was evenwel lang de vraag. Bij
de invoering van de emigratieheffing in 1997 was de staatssecretaris op dat punt op-
vallend zorgeloos. Opgemerkt werd onder meer dat het EG-recht geen beperkingen
oplegt aan het recht van de lidstaten om eindafrekeningen toe te passen13 en dat in
het arrest Daily Mail14 is bevestigd dat de conserverende aanslag vanwege de daar-
aan ten grondslag liggende uitgangspunten geen belemmering vormt.15 Dit optimis-
me leek nogal misplaatst nadat de Franse emigratieheffing in het arrest De Lastey-
rie16 was gesneuveld. Inmiddels heeft het HvJ EG evenwel in de zaak N17 in navol-
ging van A-G Kokott de Nederlandse emigratieheffing in haar huidige vormgeving
gesauveerd.

In deze paragraaf staan de EG-rechtelijke aspecten van de emigratieheffing cen-
traal. De indeling van de paragraaf volgt de gebruikelijke opbouw van de beslissin-
gen van het HvJ EG; aan bod komen achtereenvolgens de toegang van de aanmerke-
lijkbelanghouder tot het EG-verdrag (paragraaf 7.1.1), de eventuele beperking van
het vrije verkeer (discriminatie of belemmering; paragraaf 7.1.2) en ten slotte de
rechtvaardigingsgronden (paragraaf 7.1.3). Afgesloten zal worden met een samenvat-
ting en conclusie (paragraaf 7.1.4).

7.1.1 Toegang tot het EG-verdrag 

Een aanmerkelijkbelanghouder die zijn woonplaats vanuit Nederland naar een ande-
re lidstaat van de EU verlegt, wordt met de emigratieheffing geconfronteerd. Indien
hij deze heffing wil bestrijden met een beroep op het EG-verdrag, is de eerste vraag
die moet worden beantwoord of sprake is van een situatie die onder de werkings-
sfeer van het gemeenschapsrecht valt. Blijkens de jurisprudentie van het HvJ EG is dit
het geval als één van de in het EG-verdrag genoemde economische vrijheden in het
geding is. Indien de desbetreffende persoon grensoverschrijdende economische ac-
tiviteiten verricht en derhalve gebruik maakt van bijvoorbeeld het recht op vrije ves-
tiging of het vrije werknemersverkeer, bestaat toegang tot het EG-verdrag. Juist bij
aanmerkelijkbelanghouders is vaak geen sprake van emigratie in verband met een
economische activiteit, maar van emigratie met het vooruitzicht te gaan rentenieren.
Men heeft de materiële onderneming van de vennootschap verkocht en vertrekt met
of zonder vennootschap (kasgeld-BV en/of pensioen-BV) naar een ander, meestal
zuidelijker gelegen, land. Gelukkig voor deze aanmerkelijkbelanghouders is in de ju-
risprudentie van het HvJ EG een afzwakking van de strenge toegangseisen waar te
nemen. Daarnaast gelden thans de bepalingen van artikel 17 en 18 EG inzake het bur-

13. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 19.
14. Zaak 81/87 (Daily Mail).
15. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, blz. 27-28.
16. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).
17. Zaak C-470/04 (N).
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gerschap van de Unie, hetgeen de toegang tot het EG-recht heeft vergemakkelijkt. In
het hierna volgende zal de ontwikkeling in de jurisprudentie van het HvJ EG met be-
trekking tot de verdragsvrijheden en het burgerschap van de Unie worden geschetst
en zal worden beoordeeld wat een en ander inhoudt voor de emigrerende aanmer-
kelijkbelanghouder.

Toegang tot EG-verdrag in geval van belastingontwijking?
Vooraf kan de vraag worden gesteld of überhaupt toegang tot het EG-verdrag bestaat
voor personen wier grensoverschrijding slechts is ingegeven door de wens belasting
te ontwijken. In het geval van de aanmerkelijkbelanghouder kan dit heel wel het ge-
val zijn. De aanmerkelijkbelanghouder zal vaak emigreren met de bedoeling in zijn
nieuwe woonstaat uiteindelijk de meerwaarde van zijn aandelen onbelast te verzil-
veren. Valt een dergelijke emigrant wel onder de personele werkingssfeer van de
verdragsvrijheden? Mijns inziens luidt het antwoord op deze vraag bevestigend. Uit
de jurisprudentie van het HvJ EG18 kan worden afgeleid dat bij de beoordeling of één
van de verdragsvrijheden van toepassing is, niet van belang is of de betrokkene
grensoverschrijdende activiteiten heeft ontplooid dan wel de oorsprongstaat heeft
verlaten teneinde zich aan hem onwelgevallige wetgeving van die staat te onttrek-
ken. Of toegang bestaat tot de verdragsvrijheden wordt bepaald aan de hand van de
objectieve omstandigheden, waarbij de intentie van de betrokkene geen rol speelt.
Ook in geval van mogelijk misbruik kan men dus in beginsel een beroep doen op het
EG-verdrag.19 Of een dergelijk beroep slaagt, hangt vervolgens af van de vraag of de
desbetreffende lidstaat zijn vrijheidsbelemmerende maatregel voldoende weet te
rechtvaardigen als anti-misbruikmaatregel. De misbruikvraag is derhalve wel van
belang, maar eerst nadat, zonder acht te slaan op het eventuele misbruik, is vastge-
steld of het gemeenschapsrecht van toepassing is.20 In het recente arrest in zaak C-
196/04 (Cadbury Schweppes) laat het HvJ EG duidelijk ruimte om een belasting-
plichtige de toegang tot de verdragsvrijheden te ontzeggen. Het oordeelt dat belas-
tingplichtigen de verdragsvrijheden niet mogen misbruiken ‘om zich te onttrekken
aan de werkingssfeer van hun nationale wetgeving’ en dat geen beroep op het ge-
meenschapsrecht mogelijk is ‘met het oog op misbruik of bedrog’.21 Daarop volgt
echter onmiddellijk het oordeel dat het gebruik maken van een gunstiger regeling in
een andere lidstaat geen misbruik van de vestigingsvrijheid oplevert.22 Pas in het ka-

18. Zie bijvoorbeeld zaak C-23/93 (TV-10), r.o. 15-16; zaak C-212/97 (Centros), r.o. 18; en zaak C-167/
01 (Inspire Art), r.o. 98.

19. Zie echter HR 23 januari 2004, BNB 2004/142. De Hoge Raad besliste verrassend genoeg dat geen 
beroep kon worden gedaan op het vrije kapitaalverkeer, omdat de handeling in kwestie – het 
schuldig blijven van een dividenduitkering – geen enkel zakelijk doel diende en dat de door de 
fiscus geweigerde renteaftrek geen ander kapitaalverkeer raakte dan een uitsluitend en recht-
streeks met de belastingontduiking verband houdende kapitaalbeweging. Meussen concludeert 
hieruit in pt. 3 van zijn noot onder het arrest dat ‘in enigszins exceptionele gevallen van apert mis-
bruik op basis van nationaalrechtelijke bepalingen of algemene misbruikconcepties, geen toe-
gang tot het gemeenschapsrecht bestaat.’ 

20. Zie voor een uitgebreide uiteenzetting over deze kwestie Weber 2003, blz. 24-27.
21. Zie r.o. 34-35.
22. Zie r.o. 36-38.
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der van de behandeling van de rechtvaardigingsgronden komt het argument van de
belastingontwijking vervolgens daadwerkelijk aan de orde en wordt volgens de ge-
baande wegen beoordeeld (zie over deze rechtvaardigingsgrond nader paragraaf
7.1.3.1). Hoewel dogmatisch gezien een interessante beslissing lijkt het arrest Cadbu-
ry Schweppes op dit punt praktisch van weinig betekenis te zijn, nu kennelijk ook
‘volstrekt kunstmatige constructies die bedoeld zijn om de belastingwetgeving van
de betrokken lidstaat te ontwijken’, nog steeds behoren tot het domein van de recht-
vaardigingsgronden (zie r.o. 51-55). Het ziet er dus naar uit dat alleen fraude en be-
drog een zodanig misbruik opleveren dat een belastingplichtige reeds de toegang tot
de verdragsvrijheden kan worden ontzegd (met als consequentie dat aan de vervolg-
vragen naar de beperking en de rechtvaardigingsgronden niet wordt toegekomen).

Grensoverschrijdende economische activiteit vereist: Werner 
De zaak Werner23 is hét fiscaalrechtelijke voorbeeld van een interne situatie, waarin
de belanghebbende geen beroep kan doen op de verdragsvrijheden.24 Werner was
een Duitser die sinds 1961 in Nederland woonde. Hij werkte in Duitsland als tand-
arts; eerst in loondienst en later met een eigen tandartspraktijk, waaruit hij al zijn in-
komsten verwierf. Hij wenste gebruik te maken van Duitse belastingfaciliteiten die
slechts openstonden voor binnenlands belastingplichtigen. Werner werd vanwege
zijn woonplaats in Nederland dus zwaarder belast en deed een beroep op de vesti-
gingsvrijheid. Volgens het HvJ EG (r.o. 16) was echter sprake van een interne situatie:

‘Werner [is] een Duits onderdaan, die in Duitsland zijn diploma’s en be-
roepskwalificaties heeft behaald, altijd zijn beroep in dat land heeft uitge-
oefend, en op wie de Duitse belastingwetgeving van toepassing is. Het eni-
ge element dat het zuiver nationale kader ontstijgt, is de omstandigheid,
dat Werner in een andere Lid-Staat woont dan die waar hij zijn beroep uit-
oefent.’

Het Hof oordeelde vervolgens – geparafraseerd weergegeven – dat artikel 52 EEG
(thans artikel 43 EG) er niet aan in de weg stond dat Duitsland Werner zwaarder be-
lastte vanwege zijn woonplaats buiten Duitsland. Zonder grensoverschrijdende eco-
nomische activiteit was een succesvol beroep op het EG-verdrag jegens de vertrek-
staat derhalve niet mogelijk. Overigens evenmin op het algemene discriminatiever-
bod van artikel 12 EG, aangezien volgens het Hof aan dat verbod niet meer wordt
toegekomen ingeval een andere bepaling van het EG-verdrag van toepassing is waar-
in het discriminatieverbod nader is uitgewerkt (r.o. 20).25 

23. Zaak C-112/91 (Werner).
24. Zie voor een eerder niet-fiscaal voorbeeld met betrekking tot het werknemersverkeer zaak C-332/

90 (Volker Steen). Hier overwoog het Hof (r.o. 12) in tegenstelling tot in het Werner-arrest expli-
ciet dat in een interne situatie geen beroep op artikel 12 en 39 EG-verdrag mogelijk is: ‘(...) een 
onderdaan van een Lid-Staat, die nooit het recht op vrij verkeer binnen de Gemeenschap heeft 
uitgeoefend, [kan] zich met betrekking tot een zuiver interne situatie niet op de artikelen 7 en 48 
EEG-verdrag [thans artikel 12 en 39 EG; FP] beroepen’.

25. Het is vaste rechtspraak van het Hof dat de economische verdragsvrijheden voorgaan op artikel 
12 EG-verdrag. Zie bijvoorbeeld ook zaak C-311/97 (Royal Bank of Scotland), r.o. 20. Zie ook Kap-
teyn/VerLoren van Themaat 2003, blz. 132.
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Mogelijk inroepbare verdragsvrijheden
Gelet op het Werner-arrest zal de emigrerende aanmerkelijkbelanghouder een eco-
nomische activiteit in zijn nieuwe woonstaat moeten uitoefenen om zich met een
beroep op het EG-recht te kunnen verweren tegen de emigratieheffing. De aanmer-
kelijkbelanghouder kan bijvoorbeeld – zonder verband met het aanmerkelijk belang
– in de aankomststaat een dienstbetrekking aanvaarden of zich als ondernemer ves-
tigen, zodat hij een beroep zou kunnen doen op respectievelijk artikel 39 EG en 43
EG. Interessant daarbij is de vraag of een dergelijk beroep mogelijk is indien er een
zekere tijdspanne is tussen het moment van emigratie en het moment van entame-
ren van de economische activiteit. Voorts rijst de vraag of de emigrerende aanmerke-
lijkbelanghouder, hoewel hij zich onder de personele werkingssfeer van deze ver-
dragsbepalingen bevindt, ook (voor wat betreft de emigratieheffing) onder de mate-
riële werkingssfeer van die bepalingen valt. De emigratieheffing houdt immers geen
enkel verband met de voorgenomen activiteiten in het nieuwe woonland (tenzij
deze kunnen worden gezien als een continuering van de activiteiten in de vennoot-
schap), doch ziet slechts op het aandelenbezit van de emigrant. Aangezien de heffing
evenwel wordt opgeroepen door de emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder, ligt
het voor de hand dat zij de voorgenomen grensoverschrijdende economische activi-
teiten zou kunnen belemmeren. Naar mijn mening komt de aanmerkelijkbelanghou-
der daarom een beroep op bedoelde verdragsbepalingen toe.26 A-G Kokott is blijkens
haar conclusie in de zaak N27 dezelfde opvatting toegedaan en gaat ook in op de
kwestie van de later opgestarte activiteiten. De belanghebbende in die zaak – enig
aandeelhouder van een drietal BV’s – is op 22 januari 1997 naar Engeland geëmi-
greerd. De feitelijke leiding van de vennootschappen bevindt zich vanaf die datum
op Curaçao. In 2002 is belanghebbende in Engeland begonnen met de exploitatie van
een (in 2002 en 2003 verliesgevende) appelboomgaard. Deze in 2002 geëntameerde
economische activiteiten lijken geen enkel verband te houden met de activiteiten
van de BV’s. De A-G oordeelt in de eerste plaats dat op het tijdstip waarop de belas-
tingplichtige zich op de vestigingsvrijheid beroept, concrete aanwijzingen voor het
aanvangen van een activiteit moeten bestaan; de louter hypothetische mogelijkheid
dat een activiteit wordt aangevangen, is onvoldoende voor toepassing van de vesti-
gingsvrijheid. Vervolgens oordeelt de A-G:

‘54. De litigieuze Nederlandse belastingbepalingen kenmerken zich echter
daardoor dat personen zoals N. niet slechts eenmalig door de belastinghef-
fing wegens vertrek naar het buitenland worden getroffen. De werking van
deze bepalingen kan juist tot tien jaar voortduren. Gedurende deze periode
blijft de belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend, latent
voortbestaan, en daarvoor diende tot de inwerkingtreding van de nieuwe
regeling, zekerheid te worden gesteld. Tot slot kan de belasting opeisbaar
worden wanneer de deelneming in het kapitaal van de onderneming bin-
nen tien jaren na het vertrek wordt vervreemd.

26. Vergelijk zaak C-18/95 (Terhoeve), r.o. 49-52; de emigratieheffing benadeelt potentieel de grens-
overschrijdende werknemers ten opzichte van degenen die hun woonplaats in Nederland behou-
den.

27. Zaak C-470/04 (N).
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55. De beschreven gevolgen van de emigratieheffing bleven N. het entame-
ren van activiteiten als zelfstandige bemoeilijken. Zo kon hij bijvoorbeeld
aanvankelijk niet over een deel van zijn vermogen beschikken omdat het
als zekerheid was gesteld. Derhalve kon N., toen hij in 2002 in het Verenigd
Koninkrijk werkzaamheden anders dan in loondienst aanving, zich ook te-
genover zijn staat van vertrek op de vrijheid van vestiging beroepen.’

Het is de vraag wat de praktische relevantie is van dit oordeel. De belastingplichtige
zal zich ten tijde van het opleggen van de conserverende aanslag moeten beroepen
op de vestigingsvrijheid, zodat op dat moment toch enig uitzicht op de activiteit aan-
wezig moet zijn. Wanneer de aanslag eenmaal onherroepelijk is, lijkt een beroep op
het EG-recht, zoals de redactie van Vakstudienieuws opmerkt28, ‘een kreet in de
duisternis’. Een beroep ten tijde van de invordering van de aanslag lijkt ook weinig
kansrijk. De invordering van de rechtmatig opgelegde aanslag zal op zichzelf niet in
strijd met het EG-recht zijn. Nog daargelaten dat ik niet inzie welke EG-rechtelijk
relevante belemmerende werking na emigratie nog kan uitgaan van de emigratie-
heffing – de grensoverschrijding heeft dan immers al plaatsgevonden en bij het pas
jaren later opstarten van een activiteit houdt de emigratie geen verband met het uit-
oefenen van een grensoverschrijdende activiteit – lijkt mij van belang dat een daad-
werkelijke vervreemding van de aandelen ook in binnenlandse situaties leidt tot
belastingheffing over de behaalde vervreemdingswinst. Zeker na het verval van de
eis tot zekerheidstelling zie ik geen relevant verschil met de puur binnenlandse situ-
atie.

Een beroep van de aanmerkelijkbelanghouder op het werknemersverkeer vanwege
zijn hoedanigheid van directeur van de aanmerkelijkbelangvennootschap, zal veelal
niet slagen. In het Asscher-arrest29 heeft het HvJ EG namelijk geoordeeld dat een di-
recteur van een vennootschap waarvan hij enig aandeelhouder is, zijn werkzaam-
heid niet uitoefent in een positie van ondergeschiktheid en daarom geen werknemer
in de zin van artikel 39 EG is, maar een persoon die een werkzaamheid anders dan in
loondienst uitoefent in de zin van artikel 43 EG. Onder omstandigheden kan het vrije
werknemersverkeer dus wél aan de orde komen. Ingeval de aanmerkelijkbelanghou-
der uit hoofde van zijn aandelenbezit geen bepalende invloed op de activiteiten van
de vennootschap heeft (zie hierna) en hij emigreert om in het land waar de vennoot-
schap is (of zal worden) gevestigd, de directeursfunctie uit te oefenen, is sprake van
grensoverschrijdend werknemersverkeer.30

Uit het Asscher-arrest volgt dat de aanmerkelijkbelanghouder als zodanig een be-
roep op de vrijheid van vestiging kan toekomen. Het HvJ EG heeft in de zaak Baars31

28. V-N 2006/20.6.
29. Zaak C-107/94 (Asscher); zie r.o. 26.
30. Indien de vennootschap in Nederland is/blijft gevestigd, is naar mijn mening vanuit Nederland 

bezien geen sprake van grensoverschrijdend werknemersverkeer. De dienstbetrekking zal dan 
nog steeds in Nederland worden uitgeoefend. Zie in deze zin ook BFH 17 december 1997 I B 108/
97, BStBl. II 1998, 558, r.o. 4.a.

31. Zaak C-251/98 (Baars); zie r.o. 22.
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geoordeeld dat een aandeelhouder het recht van vestiging uitoefent, indien hij ‘een
deelneming in het kapitaal van een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap
houdt, die hem een zodanige invloed op de besluiten van de vennootschap verleent,
dat hij de activiteiten ervan kan bepalen’. Niet iedere aanmerkelijkbelanghouder
(een belang van 5% is al voldoende om als aanmerkelijkbelanghouder te worden aan-
gemerkt) komt derhalve een beroep op de vestigingsvrijheid toe.32 Bovendien moet
de deelneming een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap betreffen; de
vestiging moet over de grens plaatsvinden.33 Hiervan is naar mijn mening geen spra-
ke als de aanmerkelijkbelanghouder emigreert, maar de vennootschap in Nederland
achterblijft; de economische activiteit wordt dan nog steeds in Nederland verricht.
Naar mijn mening gaat het hierbij primair om de activiteit van de vennootschap. Uit
de arresten Asscher en Baars lijkt immers te volgen dat bij het beroep van de aan-
merkelijkbelanghouder op de vestigingsvrijheid sprake is van een afgeleid recht, zo-
dat slechts de activiteiten van de vennootschap relevant zijn bij de beoordeling of
sprake is van een grensoverschrijdende economische activiteit.34 Zie ook hetgeen A-
G Kokott hierover heeft opgemerkt in haar conclusie in de zaak N:

‘31. Hieruit [uit de definitie van de vestigingsvrijheid in het Baars-arrest;
FP] blijkt echter alleen het bestaan van de vrijheid om een onderneming in
een andere lidstaat op te richten respectievelijk te verwerven en deze on-
derneming daar waar deze gevestigd is te beheren. Dit recht is in het geding
wanneer de onderneming zelf – bijvoorbeeld in geval van verlegging van
haar zetel – beperkingen worden opgelegd dan wel wanneer de uitoefe-
ning van de beheersfuncties wordt bemoeilijkt. Voorts gaat het om beper-
kingen die het een investeerder bemoeilijken om een meerderheidsbelang
in een in een andere lidstaat gevestigde onderneming te verwerven en zo
door middel van deze onderneming economische activiteiten te verrich-
ten.
32. Degelijke belemmeringen staan in het onderhavige geval echter niet ter
discussie. Er is geen verband tussen de litigieuze maatregel en de werk-
zaamheden die N. door zijn ondernemingen op de Nederlandse Antillen
uitoefent. De belasting wordt juist geheven naar aanleiding van de verleg-
ging van de woonplaats van N. Uit de aangehaalde definitie van het Hof kan
echter niet worden afgeleid dat op deze gang van zaken de vrijheid van ves-
tiging van toepassing is.
33. Men zou evenwel het houden van deelnemingen in het kapitaal van on-
dernemingen als een op zichzelf staande economische activiteit kunnen
opvatten, die losstaat van de activiteiten als ondernemer. Deze activiteit

32. Bij een aandelenpakket van meer dan 50% zal in ieder geval sprake zijn van de door het HvJ EG 
bedoelde bepalende invloed, maar verder is niet duidelijk waar precies de grens ligt tussen een 
activiteitenbepalende deelneming en een portfolio-investering. Zie hierover nader Schön 1997, 
blz. 750-751.

33. Zie ook zaak C-221/89 (Factortame II), r.o. 20.
34. Vergelijk A-G Wattel in onderdeel 6.8 van zijn conclusie bij HR 13 mei 2005, BNB 2005/234, die 

op grond van de arresten Asscher en Baars spreekt van ‘een zekere EG-rechtelijke vereenzelviging 
van de directeur/enig aandeelhouder van een BV en die BV’. In vergelijkbare zin: Van Arendonk 
2003, blz. 9-10.
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zou N. in voorkomend geval kunnen worden geacht te hebben verricht van-
uit zijn woonplaats in het Verenigd Koninkrijk.’

Vervolgens vermeldt de A-G echter dat het HvJ EG in het kader van zowel het mede-
dingingsrecht als de Zesde Richtlijn heeft beslist dat het louter houden van aandelen
in vennootschappen geen economische activiteit vormt, tenzij de aandeelhouder di-
rect of indirect deelneemt aan het beheer van de vennootschap.35 Aangezien de fei-
telijke leiding van de BV’s zich op de Nederlandse Antillen bevindt en N niet in het
bestuur van de BV’s lijkt te zitten, acht A-G Kokott het niet waarschijnlijk dat N van-
uit Engeland invloed uitoefent op de leiding van de BV’s.36 Maar ook ingeval het hou-
den van deelnemingen als een economische activiteit wordt beschouwd, moet vol-
gens de A-G ter afbakening van de vrijheid van vestiging en het algemene vrije ver-
keer van de burgers van de Unie worden vastgesteld of N zijn woonplaats heeft ver-
legd om in het Verenigd Koninkrijk een economische activiteit uit te oefenen of dat
hij onafhankelijk van een economische activiteit een beroep op het vrije verkeer
heeft gedaan. Artikel 18 EG gaat voor op artikel 43 EG indien ‘de economische activi-
teit slechts als uitvloeisel van de wisseling van woonplaats in het geding zou zijn’.37

A-G Kokott komt vervolgens tot het oordeel dat een natuurlijke persoon die zijn
woonplaats naar een andere lidstaat verlegt en daarbij zijn aandelen meeneemt, pri-
mair zijn algemene recht op vrij verkeer in de zin van artikel 18 EG uitoefent en dat
een eventuele economische activiteit als gevolg van het houden van de aandelen een
‘bijkomstigheid’ vormt.38 Ten aanzien van de economische activiteit die N door mid-
del van zijn deelnemingen verricht, oordeelt zij voorts dat deze zich concentreert ‘op
de plaats waar zijn ondernemingen gevestigd zijn’; het laten gelden van de woon-
plaats van de vennoten als vestigingen zou leiden tot een ‘kunstmatige vermenigvul-
diging van vestigingsplaatsen’.39 De A-G concludeert dat de vestigingsvrijheid van
artikel 43 EG niet van toepassing is op de enkele emigratie van een aanmerkelijkbe-
langhouder naar een andere lidstaat.40 Naar mijn mening volgt uit een en ander dat
volgens A-G Kokott een beroep op de vrijheid van vestiging in het algemeen alleen in
beeld komt, indien de vennootschap als gevolg van de migratie van de aandeelhou-
der naar diens nieuwe woonstaat wordt verplaatst.

Het HvJ EG heeft zijn A-G in dezen niet gevolgd. Het Hof oordeelt:
‘26. Volgens vaste rechtspraak is het begrip “vestiging” in de zin van artikel
43 EG zeer ruim en houdt het in, dat een gemeenschapsonderdaan duur-
zaam kan deelnemen aan het economisch leven van een andere lidstaat
dan zijn staat van herkomst (...). Meer in het bijzonder heeft het Hof geoor-
deeld dat een belastingplichtige met een 100 %-deelneming in het kapitaal
van een vennootschap die is gevestigd in een andere lidstaat dan die van

35. Pt. 34.
36. Pt. 35.
37. Pt. 36.
38. Pt. 39.
39. Pt. 40.
40. Pt. 57.
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zijn woonplaats, stellig binnen de werkingssfeer van de verdragsbepalin-
gen inzake het recht van vestiging valt (zie arrest van 13 april 2000, Baars,
C 251/98, Jurispr. blz. I 2787, punt 21).
27. Een gemeenschapsonderdaan die in een lidstaat woont en die in het ka-
pitaal van een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap een deelne-
ming houdt die hem een zodanige invloed op de besluiten van die vennoot-
schap verleent, dat hij de activiteiten ervan kan bepalen – hetgeen altijd
het geval is wanneer hij 100 % van de aandeelhoudersrechten bezit – kan
derhalve onder de vrijheid van vestiging vallen (zie in die zin arrest Baars,
reeds aangehaald, punten 22 en 26).
28. Vastgesteld moet worden dat het in het hoofdgeding gaat om het geval
van een gemeenschapsonderdaan die sinds de verlegging van zijn woon-
plaats in een lidstaat woont en houder is van alle aandelen van in een an-
dere lidstaat gevestigde vennootschappen. Hieruit volgt dat de situatie van
N. sinds deze verlegging binnen de werkingssfeer van artikel 43 EG valt (zie
in die zin arrest van 21 februari 2006, Ritter-Coulais, C 152/03, Jurispr. blz.
I 1711, punt 32).’

Met deze overwegingen is duidelijk dat de emigrerende aanmerkelijkbelanghouder
met een 100%-belang steeds een beroep op artikel 43 EG toekomt, ook als zijn ven-
nootschap in Nederland is gevestigd, en ook als zijn emigratie is ingegeven door mo-
tieven die niets met de vennootschap van doen hebben.41 Het HvJ EG lijkt overigens
over het hoofd te zien dat de fiscale vestigingsplaats van de vennootschappen van N
zich niet in een lidstaat van de EU, maar op Nederlandse Antillen42 bevond; de feite-
lijke leiding van de vennootschappen is immers op de dag van N’s emigratie naar de
Nederlandse Antillen verplaatst (zie r.o. 11). De verklaring dat het HvJ EG het houden
van een 100%-belang als een op zichzelf staande economische activiteit beschouwt,
die N dan vanuit het Verenigd Koninkrijk zou verrichten (vergelijk pt. 33 van de con-
clusie van Kokott), ligt niet voor de hand gelet op de expliciete eis dat het gaat om
aandelen van in een andere lidstaat gevestigde vennootschappen. Wellicht is het Hof
van oordeel dat, nu de emigratie en de verplaatsing van de feitelijke leiding op de-
zelfde datum hebben plaatsgevonden, de vennootschappen op het moment van emi-

41. In het arrest De Lasteyrie (zaak C-9/02) onttrok het HvJ EG zich aan een oordeel inzake de toegang 
tot het EG-verdrag voor de emigrerende aanmerkelijkbelanghouder. Zowel Duitsland als Neder-
land hadden erop gewezen dat uit de verwijzingsuitspraak van de Franse rechter niet bleek of De 
Lasteyrie van de vestigingsvrijheid gebruik had gemaakt (zie r.o. 19). Inderdaad wordt niet dui-
delijk of De Lasteyrie de vennootschap controleerde, noch of hij een andere activiteit uitoefende, 
en evenmin of zijn eventuele activiteiten zich in Frankrijk dan wel in zijn nieuwe woonstaat Bel-
gië afspeelden. Wel overweegt het Hof in r.o. 20 dat De Lasteyrie in zijn bij het Hof ingediende 
opmerkingen heeft gesteld dat hij zijn woonplaats naar België heeft overgebracht om er zijn ‘be-
roepsactiviteiten’ uit te oefenen; die stelling is overigens niet te vinden in het rapport ter terecht-
zitting (niet gepubliceerd; op te vragen bij het HvJ EG). Het Hof doet de kwestie eenvoudig af door 
erop te wijzen dat de waardering van de feiten tot de bevoegdheid van de nationale rechter be-
hoort en dat de Franse rechter van oordeel lijkt te zijn geweest dat artikel 52 EG van toepassing 
was.

42. Volgens Hoge Raad 13 juli 2001, BNB 2001/323, zijn de Antillen een derde land.
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gratie van N nog inwoner van Nederland waren. De meest plausibele verklaring vind
ik dat het Hof de oprichting naar Nederlands recht van de vennootschappen vol-
doende acht om deze als in Nederland gevestigd aan te merken. Het Hof geeft echter
geen inzicht in zijn gedachtegang en geeft bijvoorbeeld ook niet aan of deze conclu-
sie is gebaseerd op de aanwezigheid van de statutaire zetel in Nederland en/of op de
vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969.43

Vervolgens kan nog de vraag worden gesteld of sprake is van een economische acti-
viteit ingeval de vennootschap geen materiële onderneming meer drijft, maar uit-
sluitend aan (eigen) vermogensbeheer (kasgeld- en/of directiepensioen-BV) doet.
Niet geheel duidelijk is of deze vraag ook van belang is met betrekking tot meerder-
heidsaandeelhouders. Het HvJ EG lijkt in het arrest N het enkel houden van alle aan-
delen in een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap voldoende te achten
voor toepassing van de vestigingsvrijheid; anderzijds spreekt het in r.o. 26-27 wel
van ‘duurzaam deelnemen aan het economisch leven van een andere lidstaat’ en van
‘de activiteiten’ van de vennootschap die de aandeelhouder kan bepalen. Voor min-
derheidsaandeelhouders is de vraag in ieder geval nog relevant.

Het arrest Factortame II44 stelt voor de toepassing van de vestigingsvrijheid de eis
dat in de lidstaat van ontvangst daadwerkelijk een economische activiteit wordt ver-
richt door middel van een duurzame vestiging voor onbepaalde tijd. Het begrip ‘eco-
nomische activiteit’ moet volgens het HvJ EG niet beperkt worden uitgelegd; het be-
paalt immers de werkingssfeer van de door het EG-verdrag gewaarborgde funda-
mentele vrijheden.45 Wel heeft het Hof in het arrest Deliège46 aangegeven dat het
moet gaan om ‘reële en daadwerkelijke, en niet slechts om marginale en bijkomstige
activiteiten’. Weber leidt uit de jurisprudentie van het HvJ EG de volgende algemene
omschrijving van het begrip ‘economische activiteiten’ af: ‘alle activiteiten die, met
of zonder winstoogmerk, direct of indirect, in geld of natura, al dan niet evenredig,
worden vergoed’.47 Gezien de door het HvJ EG gebezigde ruime uitleg van het begrip
economische activiteit, lijkt mij de conclusie gerechtvaardigd dat een vennootschap

43. Zie in vergelijkbare zin: A-G Wattel in zijn conclusies van 4 oktober 2006, NTFR 2006/1629-1630, 
onderdeel 5.11.

44. Zie r.o. 20. Zie ook zaak C-55/94 (Gebhard), r.o. 25-26, en het recente arrest in zaak C-196/04 
(Cadbury Schweppes), r.o. 54.

45. Zie bijvoorbeeld zaak 53/81(Levin), r.o. 17-18; en gevoegde zaken C-51/96 en C-191/97 (Deliège), 
r.o. 54. Deze arresten hebben weliswaar betrekking op het werknemersverkeer, maar het betreft 
hetzelfde begrip ‘economische activiteit’ van artikel 2 EG dat de werkingssfeer van de vier ver-
dragsvrijheden bepaalt en bovendien volgt uit onder meer het Asscher-arrest, r.o. 29, dat de 
werknemersvrijheid en de vestigingsvrijheid op dezelfde beginselen zijn gebaseerd. Zie voorts 
het Centros-arrest (zaak C-212/97), waarin de omstandigheid dat feitelijk nog geen economische 
activiteiten werden uitgeoefend, niet aan een beroep op de vestigingsvrijheid in de weg stond. Zie 
omtrent een en ander uitgebreid onderdeel 6A van de conclusie van A-G Wattel bij BNB 2005/234.

46. Gevoegde zaken C-51/96 en C-191/97 (Deliège).
47. Weber 2003, blz. 24.
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die slechts eigen beleggingen48 en/of een pensioen van haar directeur/enig aandeel-
houder beheert, in beginsel een economische activiteit verricht.49 50

De vraag rijst of de emigrerende aanmerkelijkbelanghouder die volgens het Baarscri-
terium onvoldoende invloed heeft op de besluiten van de vennootschap om onder de
vestigingsvrijheid te vallen, een beroep op het vrije kapitaalverkeer van artikel 56 EG
kan doen.51 Het HvJ EG heeft het kapitaalverkeer in het arrest Luisi en Carbone52

omschreven als: ‘financiële operaties die in wezen op belegging of investering van
het betrokken bedrag zijn gericht en niet op vergoeding van een prestatie’. Het EG-

48. Weber 2003, blz. 45, wijst er op dat het Hof blijkens r.o. 17 van het Daily Mail-arrest (zaak 81/87) 
het beheer van beleggingen als een voldoende economische activiteit lijkt te zien voor de vrijheid 
van vestiging; het ging evenwel kennelijk om werkzaamheden ten behoeve van derden.

49. Zie de conclusie van Wattel bij BNB 2005/234, onderdeel 6.6 en 6.7.
50. Wel moet worden opgemerkt dat het HvJ EG het begrip ‘economische activiteit’ in het kader van 

de mededingingsbepalingen van titel VI van het EG-verdrag krachtens vaste rechtspraak invult 
als ‘iedere activiteit bestaande in het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde 
markt’; zie bijvoorbeeld zaak C-309/99 (Wouters), r.o. 47. Betwijfeld kan worden of een BV die 
slechts het pensioen van haar enig aandeelhouder en/of haar opgepotte winsten beheert, onder 
die omschrijving valt te brengen. Het overplanten van de uitleg van het economische activiteit-
begrip van het ene Europese rechtsgebied naar het andere, is echter een heikel punt. Zie voorts 
Weber 2003, blz. 23-24, die ook nog ingaat op het begrip ‘economische activiteit’ in de Zesde 
Richtlijn.

51. Dit zou eventueel ook soelaas kunnen bieden voor aanmerkelijkbelanghouders die emigreren 
naar een land buiten de EU/EER (zie voetnoot 2). Zie artikel 56, lid 1, EG. De standstill-bepaling 
van artikel 57, lid 1, EG doet hieraan niet af, nu de emigratieheffing eerst op 1 januari 1997 is in-
gevoerd en niet kan worden aangemerkt als een voortzetting van een per 1 januari 1993 reeds be-
staande beperking. De Hoge Raad heeft overigens bij arrest van 14 april 2006, BNB 2006/253, de 
prejudiciële vraag gesteld of de vrijheid van kapitaalverkeer in de verhouding tot derde landen 
even stringent moet worden uitgelegd als binnen de EG (de zaak is bij het HvJ EG aanhangig onder 
nr. C-194/06, Orange European Smallcap Fund); zie daarover ook pt. 121 van de conclusie van A-
G Geelhoed in zaak C-446/04 (Test Claimants in the FII Group Litigation).

52. Gevoegde zaken 286/82 en 26/83 (Luisi en Carbone), r.o. 21. Zie omtrent de verhouding tussen het 
recht van vestiging en het vrije kapitaalverkeer bijvoorbeeld de conclusie van A-G Alber in zaak 
C-251/98 (Baars) en Dahlberg 2005, blz. 286-290. Zie voorts zaak C-196/04 (Cadbury Schweppes), 
waarin het HvJ EG oordeelt dat de litigieuze Engelse CFC-wetgeving alleen aan de vestigingsvrij-
heid moet worden getoetst, aangezien eventuele beperkingen van het vrije diensten- en kapitaal-
verkeer ‘een onvermijdelijk gevolg [zijn] van een eventuele belemmering van de vrijheid van 
vestiging’ (zie r.o. 31-33). In zijn arrest van 3 oktober 2006 in de zaak C-452/04 (Fidium Finanz 
AG) oordeelt het HvJ EG dat het de maatregel in beginsel slechts uit oogpunt van één van de ver-
dragsvrijheden onderzoekt ‘indien uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat een van de vrij-
heden volledig ondergeschikt is aan de andere en daarmee kan worden verbonden’. Aangezien in 
casu de vrijheid van dienstverrichting voorging op die van kapitaalverkeer, kon de in een derde 
land gevestigde belanghebbende zich niet op het EG-recht beroepen. In dat kader wijs ik nog op 
HR 14 april 2006, V-N 2006/20.14, over de toepassing van de aftrekbeperking van artikel 13, lid 1, 
Wet Vpb 1969 (oud) ten aanzien van een belanghebbende met meerderheidsdeelnemingen in 
derde landen. Hof Amsterdam oordeelde dat het kapitaalverkeer mede investeringen in meerder-
heidsdeelnemingen omvat, en dat gelijktijdige toepassing van de vrijheid van vestiging en die van 
kapitaalverkeer mogelijk is. Deze oordelen lijken nu dus onjuist. De Hoge Raad laat het antwoord 
op die vragen evenwel nadrukkelijk in het midden en gaat veronderstellenderwijs ervan uit dat 
artikel 56 EG van toepassing is.
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verdrag bevat geen definitie van het kapitaalverkeer. Het HvJ EG gebruikt bij zijn in-
terpretatie de nomenclatuur van het kapitaalverkeer bij Richtlijn 88/361/EEG.53 De
emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder valt naar mijn mening niet onder een
van de in de nomenclatuur genoemde kapitaalbewegingen te brengen; ook niet on-
der de rubrieken ‘XI. Kapitaalverkeer van persoonlijke aard’ en ‘XII. In- en uitvoer van
vermogenswaarden’. De nomenclatuur is volgens de Richtlijn niet uitputtend en be-
vat derhalve een restpost in rubriek ‘XIII. Overig kapitaalverkeer’, onder ‘F. Diversen’.
Mij dunkt dat de emigratie daar evenmin onder valt. Het vrije kapitaalverkeer ziet
immers op grensoverschrijdende kapitaalbewegingen54, waarvan geen sprake is bij
het enkel verleggen van de woonplaats van de aandeelhouder. Ook indien de aan-
merkelijkbelanghouder de vennootschap ‘meeneemt’ is er geen concrete kapitaal-
beweging waarneembaar; de aandelen blijven in dezelfde hand en er wordt geen ka-
pitaal overgemaakt.55 56 Deze opvatting lijkt door het HvJ EG te zijn bevestigd in de
zaak Van Hilten-Van der Heijden.57 Met betrekking tot de woonplaatsfictie van arti-
kel 3, lid 1, SW 1956 oordeelde het HvJ EG in navolging van A-G Léger (zie met name
pt. 57-58 van de conclusie) dat de enkele verlegging van de woonplaats geen kapi-
taalverkeer vormt: 

53. Bijlage 1 bij de Richtlijn 88/361/EEG, Pb.EG 1988, L 178/5. Deze Richtlijn dateert van vóór de op-
name van de artikelen inzake het vrije kapitaalverkeer in het EG-verdrag, maar is volgens het HvJ 
EG nog steeds van belang bij de interpretatie van die artikelen; zie bijvoorbeeld zaak C-222/97 
(Trummer en Mayer), r.o. 20-21.

54. Zie reeds zaak C-204/90 (Bachmann), r.o. 34. Zie voorts zaak C-436/00 (X en Y), r.o. 69-70, waarin 
wel sprake was van een grensoverschrijdende kapitaalbeweging, te weten een aandelenover-
dracht; zie in vergelijkbare zin zaak C-268/03 (De Baeck), r.o. 26, inzake de Belgische aanmerke-
lijkbelangregeling, die de vermogenswinst behaald bij overdracht van een aanmerkelijk belang 
(minimaal 25%) in een Belgische vennootschap, slechts belastbaar stelt bij overdracht aan een niet 
in België belastingplichtige koper.

55. Zie in dezelfde zin: Albert in zijn noot onder het arrest De Lasteyrie in NTFR 2004/397, pt. 13. Zie 
ook De Broe 2002, blz. 71, die opmerkt dat, ook als de vennootschap zich niet in de woonstaat be-
vindt, niet de kapitaalbeweging, maar de aandeelhouder zelf wordt belemmerd. Kennelijk an-
ders: Te Boekhorst & Ganzeveld 2004, p. 48-49; en Wattel: zie Wattel 2002, blz. 414; en Smit 
2004, blz. 1131. In de Duitse literatuur overheerst overigens de opvatting dat de emigratie van de 
aanmerkelijkbelanghouder wél onder het kapitaalverkeer valt, omdat de emigratie een overbren-
ging van de deelneming zou impliceren; zie Pohl 2002, blz. 291; Dautzenberg 1997, blz. 181; Birk 
1999, blz. 173; Schaumburg 1998, blz. 285; en Bron 2006; anders: Lausterer 2004, blz. 303; en 
Schnitger 2004, blz. 808.

56. In HR 24 oktober 2003, BNB 2004/257, inzake de verenigbaarheid van de emigratieheffing met de 
BRK, oordeelt de Hoge Raad slechts dat het beroep op de vestigingsvrijheid niet opgaat, omdat die 
vrijheid niet geldt in relatie tot derde landen. Uit het feit dat de Hoge Raad niet ingaat op de vrij-
heid van kapitaalverkeer, zou kunnen worden afgeleid dat de Hoge Raad die vrijheid niet van be-
lang acht voor de emigratieheffing. Zoals Meussen betoogt in zijn noot onder het arrest De 
Lasteyrie in BNB 2004/258, pt. 6, zou echter ook de conclusie kunnen worden getrokken dat een 
inbreuk op de vrijheid van vestiging volgens de Hoge Raad toepassing van de vrijheid van kapi-
taalverkeer uitsluit. Anders dan Meussen, meen ik overigens dat uit het oordeel in het Baars-ar-
rest niet kan worden afgeleid dat het HvJ EG dezelfde mening is toegedaan; het HvJ EG kwam 
eenvoudigweg niet toe aan de tweede prejudiciële vraag inzake het kapitaalverkeer doordat de 
desbetreffende nationale regeling reeds op grond van de vestigingsvrijheid sneuvelde (zie r.o. 16 
en 42).

57. Zaak C-513/03 (Van Hilten-Van der Heijden).
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‘In dit verband zij erop gewezen dat de enkele verlegging van de woon-
plaats van de ene naar een andere staat niet onder artikel 73 B van het Ver-
drag valt. Zoals de advocaat-generaal in punt 58 van zijn conclusie heeft
opgemerkt, impliceert een verlegging van de woonplaats als zodanig geen
financiële verrichtingen of eigendomsovergang en vertoont zij evenmin
andere kenmerken van kapitaalverkeer zoals gedefinieerd in bijlage I bij
richtlijn 88/361.’58

In navolging van dit arrest acht ook A-G Kokott in de zaak N een beroep op het vrije
kapitaalverkeer niet mogelijk met betrekking tot de emigratieheffing: het enkele
verleggen van de woonplaats leidt niet tot een kapitaaltransfer en ‘[h]oe dan ook is
een eventuele overbrenging van kapitaal ondergeschikt aan de uitoefening van de
vrijheid van personenverkeer’.59 60

Versoepeling vereiste grensoverschrijdende economische activiteit: Asscher, Gilly en 
Ritter-Coulais
Met het Asscher-arrest61 is de in het Werner-arrest62 gestelde eis van een grensover-
schrijdende economische activiteit enigszins genuanceerd. Asscher bezat de Neder-
landse nationaliteit en was directeur/enig aandeelhouder van een Nederlandse BV.
Hij woonde en werkte in Nederland, maar was ook werkzaam in België, waar hij di-
recteur was van een Belgische vennootschap. In 1986 verhuisde hij naar België zon-
der dat er wijziging optrad in zijn economische activiteiten. Als gevolg van zijn emi-
gratie werd Asscher geconfronteerd met het Nederlandse hogere inkomstenbelas-

58. Van Vijfeijken merkt in pt. 4 van haar noot bij het arrest in BNB 2006/194 op: ‘Omdat de emigratie 
van mevrouw Van Hilten niet gepaard is gegaan met kapitaalbewegingen (het gehele vermogen 
bleef op dezelfde plaats) is geen sprake van kapitaalverkeer. Het vrije kapitaalverkeer strekt ertoe, 
aldus de A-G (overweging 49), onderdanen van de Gemeenschap in aanmerking te doen komen 
voor de gunstigste voorwaarden die hun binnen de Gemeenschap en derde landen kunnen wor-
den geboden voor het investeren en plaatsen van hun kapitaal. Dit “plaatsen van hun kapitaal” 
wordt fysiek opgevat. Alleen het feitelijk verplaatsen van kapitaal van bijvoorbeeld de ene bank 
naar de andere bank is aan te merken als kapitaalverkeer. Deze benadering wijkt af van de allo-
catieregels die in het algemeen in het belastingrecht worden gehanteerd. Voor belastingdoelein-
den worden bezittingen en schulden veelal geacht zich daar te bevinden waar de eigenaar woont 
(met uitzondering van situsgoederen). Deze allocatieregel brengt niet mee dat er sprake is van ka-
pitaalverkeer als bedoeld in het EG-Verdrag, aldus de A-G (overweging 57) en het Hof van Justitie 
(r.o. 49).’

59. Pt. 38 van de conclusie.
60. Op een abstracter niveau beschouwd – de deelname in het kapitaal van een vennootschap valt als 

zodanig in beginsel wél onder het kapitaalverkeer – lijkt de emigratieheffing mij overigens even-
min strijdig met het vrije kapitaalverkeer. Naar mijn mening kan niet worden gesteld dat de emi-
gratieheffing de verwerving van aandelen in Nederlandse vennootschappen zou belemmeren of 
investeerders uit andere lidstaten zou afschrikken om in het kapitaal van Nederlandse vennoot-
schappen te investeren (vergelijk zaak C-367/98 (Commissie/Portugal), r.o. 45, alsmede zaak C-
35/98 (Verkooijen), r.o. 34-35); de emigratieheffing is immers van toepassing op ieder aanmerke-
lijk belang, ongeacht het oprichtingsrecht of de vestigingsplaats van de vennootschap, en geldt 
voorts alleen voor in Nederland wonende aanmerkelijkbelanghouders. 

61. Zaak C-107/94 (Asscher).
62. Zaak C-112/91 (Werner).
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tingtarief in de eerste schijf voor buitenlands belastingplichtigen. Afgezien van het
feit dat Asscher in het verleden een economische grensoverschrijdende activiteit
was gestart, verschilde zijn situatie nauwelijks van die van Werner. Met betrekking
tot het punt van de toegang van Asscher tot het EG-verdrag overwoog het HvJ EG niet
meer dan dat hij tevens in België werkzaam was. Met name werd niet onderzocht of
er een verband was tussen deze Belgische werkzaamheden en de emigratie. Kenne-
lijk was voor de toegang tot artikel 43 EG voldoende dat Asscher in het verleden het
vestigingsrecht had uitgeoefend. Daardoor verkeerde Asscher ten opzichte van Ne-
derland als vertrekstaat niet slechts in een situatie waarin hij als Nederlands onder-
daan werd benadeeld (omgekeerde discriminatie), maar verkeerde hij in een verge-
lijkbare positie als een Belg met economische activiteiten in Nederland.

Het HvJ EG heeft de scherpe kanten van het Werner-arrest nog verder gepolijst
met het arrest in de zaak Gilly.63 Ook mevrouw Gilly bevond zich in een situatie die
zeer vergelijkbaar was met die van Werner. Zij woonde in Frankrijk en werkte in
Duitsland. Zij had de Duitse nationaliteit en door haar huwelijk met de heer Gilly te-
vens de Franse. Zij beriep zich jegens Frankrijk, dat haar, naar zij meende, zwaarder
belastte op grond van haar Duitse nationaliteit, op het vrije werknemersverkeer.
Evenals Werner woonde Gilly dus buiten Duitsland en werkte zij in Duitsland, terwijl
zij in haar woonstaat geen economische activiteit uitoefende. Desalniettemin kwam
haar volgens het HvJ EG een beroep op het EG-verdrag toe. Volgens het Hof was van
belang dat zij door haar huwelijk de Franse nationaliteit had verworven, en moest zij
door Frankrijk worden beschouwd als een werknemer die van het recht op vrij ver-
keer gebruik had gemaakt om in een andere lidstaat een beroep uit te oefenen. Het
verwerven van de nationaliteit van de woonstaat is kennelijk reeds voldoende om
ten opzichte van die staat te worden beschouwd als een persoon die van het vrije
verkeer gebruik heeft gemaakt, ook al is er in de relevante economische activiteiten
van de persoon niets gewijzigd.

Op grond van het Asscher-arrest is duidelijk dat het uitoefenen van economische
activiteiten in beide landen voldoende is voor de toegang tot de economische ver-
dragsvrijheden, ongeacht of de reden van de emigratie met de grensoverschrijdende
activiteiten samenhangt. Het arrest in de zaak Gilly leidt tot de conclusie dat het be-
zitten van een dubbele nationaliteit volstaat voor de toegang tot het EG-verdrag.
Daarbij moet wel in het oog worden gehouden dat Gilly zich ten opzichte van haar
nieuwe woonstaat op het EG-recht beriep. Mogelijkerwijs zou een beroep op de ver-
dragsvrijheden jegens de werk- en oorsprongstaat Duitsland wél zijn gestrand op
grond van het Werner-arrest.64

Met het arrest Ritter-Coulais65 is evenwel duidelijk dat het HvJ EG een situatie als
die van Werner nu onder de economische verkeersvrijheden begrijpt. Het Duits-
Franse echtpaar Ritter-Coulais woonde in Frankrijk en was werkzaam in Duitse over-
heidsdienst. Het HvJ EG lijkt niet van belang te vinden of hun woonplaatskeuze
slechts door privé-redenen was ingegeven of verband hield met hun grensover-

63. Zaak C-336/96 (Gilly).
64. Vergelijk de conclusie van A-G Léger in zaak C-152/03 (Ritter-Coulais), pt. 37-41.
65. Zaak C-152/03 (Ritter-Coulais).
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schrijdende werkzaamheden en oordeelt in het kader van het vrije werknemersver-
keer:

‘31. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat iedere gemeenschapsonder-
daan die gebruik heeft gemaakt van het recht op vrij verkeer van werkne-
mers en die een beroepswerkzaamheid in een andere lidstaat dan zijn
woonstaat heeft uitgeoefend, ongeacht zijn woonplaats en zijn nationali-
teit, binnen de werkingssfeer van artikel 48 van het Verdrag valt (...).
32. Hieruit volgt dat de situatie van de echtgenoten Ritter-Coulais, die
werkzaam waren in een andere lidstaat dan die waar zich hun werkelijke
woonplaats bevond, binnen de werkingssfeer van artikel 48 van het Ver-
drag valt.’

In het arrest N is mijns inziens bevestigd dat de reden van de woonplaatskeuze in-
derdaad niet van belang is; zie r.o. 28 (opgenomen onder het vorige kopje).

Het vrije verkeer van de burgers van de Unie
Door de inwerkingtreding per 1 november 1993 van het Verdrag betreffende de Eu-
ropese Unie (Verdrag van Maastricht)66 is het toenmalige EEG-verdrag omgedoopt in
EG-verdrag. Het woord ‘economische’ is daarbij uit de titel van het verdrag verdwe-
nen en in het EG-verdrag zijn verschillende bepalingen opgenomen omtrent andere
dan economische onderwerpen, zoals op het gebied van cultuur en milieu. Boven-
dien zijn toen in het tweede deel van het EG-verdrag de bepalingen inzake het bur-
gerschap van de Unie opgenomen. Belangrijk in dit kader zijn met name artikel 17 en
18 EG. Artikel 17 bepaalt dat ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit, burger
van de Unie is. Artikel 18 bevat het aan het burgerschap gekoppelde reis- en verblijf-
recht.67 Op grond van deze bepaling, in combinatie met het algemene discriminatie-
verbod op grond van nationaliteit van artikel 12 EG, heeft iedere burger van de Unie
het recht op een gelijke behandeling in de andere lidstaten en het recht om vrij op
het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, zij het onder voorbehoud
van de beperkingen en voorwaarden die bij het EG-verdrag en de uitvoeringsbepa-
lingen daarvan zijn vastgesteld.68

Het burgerschap van de Unie lijkt het toepassingsbereik van het EG-verdrag te
hebben verruimd tot situaties waarin geen grensoverschrijdende economische acti-
viteit aanwijsbaar is.69 Dat wordt bevestigd door de rechtspraak van het HvJ EG,
waarin het burgerschap inmiddels een aantal keer aan de orde is geweest.

66. Verdrag van 7 februari 1992, Trb. 1992, 74.
67. Daarvóór golden reeds vanaf 30 juni 1992 drie EG-richtlijnen inzake het verblijfsrecht: Richtlijn 

90/364 betreffende het verblijfsrecht, Pb.EG 1990, L 180/26, Richtlijn 90/365 betreffende het ver-
blijfsrecht van werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beëindigd, 
Pb.EG 1990, L 180/28, en Richtlijn 93/96 betreffende het verblijfsrecht voor studenten, Pb.EG 
1993, L 317/59.

68. Deze beperkingen en voorwaarden zijn met name te vinden in de Verblijfsrichtlijnen (zie de vo-
rige voetnoot).

69. In die zin ook: Kapteyn/VerLoren van Themaat 2003, blz. 79-80.
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Het HvJ EG heeft reeds in zijn arrest in de zaak Yiadom70 overwogen dat het alge-
mene reis- en verblijfrecht van artikel 18 EG een fundamentele vrijheid is die ruim en
ten gunste van de betrokkenen moet worden uitgelegd. In het arrest-Grzelczyk71

heeft het Hof principieel uitgesproken dat de hoedanigheid van burger van de Unie
de primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten dient te zijn. Voorts
heeft het HvJ EG in het arrest-Baumbast72 expliciet geoordeeld dat artikel 18 EG
rechtstreekse werking heeft en inroepbaar is voor de nationale rechter. Bovendien
heeft het Hof in het Baumbast-arrest klip en klaar bevestigd dat de burgers van de
Unie het reis- en verblijfsrecht van artikel 18 EG toekomt zonder dat een economi-
sche activiteit in de zin van de economische verdragsvrijheden is vereist73:

‘- 80. Volgens vaste rechtspraak is het recht van onderdanen van een lid-
staat om het grondgebied van een andere lidstaat binnen te komen en al-
daar te verblijven een recht dat rechtstreeks door het EG-Verdrag of, naar
gelang van het geval, de ter uitvoering daarvan vastgestelde bepalingen
wordt verleend (...).
- 81. Het Hof heeft vóór de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende
de Europese Unie weliswaar gepreciseerd dat dit recht van verblijf, dat
rechtstreeks wordt toegekend door het EG-Verdrag, afhankelijk was van de
voorwaarde dat de betrokkene een economische werkzaamheid in de zin
van de artikelen 48, 52 of 59 EG-Verdrag verricht (thans, na wijziging, arti-
kelen 39 EG, 43 EG en 49 EG) (...), doch dit neemt niet weg dat sindsdien de
status van burger van de Europese Unie in het EG-Verdrag is ingevoerd en
dat artikel 18, lid 1, EG elke burger het recht verleent om vrij op het grond-
gebied van de lidstaten te verblijven en te reizen.
(...)
- 83. Bovendien verlangt het Verdrag betreffende de Europese Unie niet dat
de burgers van de Unie een beroepsactiviteit in loondienst of als zelfstandi-
ge uitoefenen om de rechten te genieten waarin het tweede deel van het
EG-Verdrag, betreffende het burgerschap van de Unie, voorziet. (...)
- 84. Wat, in het bijzonder, het in artikel 18, lid 1, EG bepaalde recht betreft
om op het grondgebied van de lidstaten te verblijven, moet worden vastge-
steld dat dit recht door een duidelijke en nauwkeurige bepaling van het
EG-Verdrag rechtstreeks wordt toegekend aan iedere burger van de Unie.
Baumbast heeft daarom louter in zijn hoedanigheid van onderdaan van een
lidstaat, en dus van burger van de Unie, het recht, zich op artikel 18, lid 1,
EG te beroepen.’

Een grensoverschrijdende economische activiteit is derhalve niet meer vereist voor
een beroep op het EG-recht. In deze zaak ging het overigens om een nadelige behan-

70. Zaak C-357/98 (Yiadom); zie r.o. 24-25.
71. Zaak C-184/99 (Grzelczyk); zie r.o. 31.
72. Zaak C-413/99 (Baumbast); zie r.o. 84 en 86.
73. Na de arresten in de zaken C-85/96 (Martínez Sala) en C-135/99 (Elsen) was daarover nog enige 

twijfel mogelijk; ik verwijs naar Terra & Wattel 2005, blz. 31-32.
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deling van de migrant in de lidstaat van ontvangst, terwijl in Werner het EG-recht
werd ingeroepen tegenover de lidstaat van herkomst.

Inmiddels heeft het HvJ EG ook ten aanzien van de herkomststaat een beroep op
artikel 18 EG gehonoreerd. Met name het arrest in de zaak Pusa74 laat niets aan dui-
delijkheid te wensen over.75 De Fin Pusa had na zijn pensionering zijn land van her-
komst verlaten om in Spanje te gaan wonen. Hij beriep zich op het gemeenschaps-
recht, omdat in Finland bij de beslaglegging op zijn pensioen geen rekening werd ge-
houden met de in Spanje over het pensioen betaalde belasting (het belastingverdrag
tussen Finland en Spanje wees het heffingsrecht over het pensioen toe aan Spanje),
terwijl met eventuele Finse belasting wél rekening zou zijn gehouden. Evenals in de
zaak Werner betrof het in casu de herkomststaat en had Pusa uitsluitend zijn woon-
plaats verlegd zonder enige (vroegere) grensoverschrijdende economische activiteit.
Het HvJ EG overwoog uitdrukkelijk dat tot de situaties die binnen de werkingssfeer
van het gemeenschapsrecht vallen, die behoren ‘welke de uitoefening betreffen van
de door het Verdrag gewaarborgde vrijheden, met name van de in artikel 18 EG neer-
gelegde vrijheid om op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven’.76

Het Werner-arrest kan hiermee dus definitief als achterhaald worden beschouwd.77

Geconcludeerd kan derhalve worden dat de werkingssfeer van het communautaire
recht is verruimd als gevolg van het in artikel 18 EG neergelegde reis- en verblijf-
recht.78 Met het oog op de emigratieheffing is vervolgens de vraag van belang of dit
vrije reis- en verblijfrecht zich beperkt tot het in artikel 12 EG opgenomen recht ge-
vrijwaard te worden van (indirecte) discriminatie naar nationaliteit, of dat het ook in
de weg staat aan niet naar nationaliteit discriminerende maatregelen die de uitoefe-
ning van het vrije reisverkeer minder aantrekkelijk maken (belemmeringen). Uit de

74. Zaak C-224/02 (Pusa).
75. Zie voorts de zaak C-224/98 (D’Hoop), waarin de Belgische D’Hoop in haar woonstaat België een 

beroep op een wachtgeldregeling voor afgestudeerden werd geweigerd, omdat zij haar middel-
bare schoolopleiding niet in België, maar in Frankrijk had genoten. In dat arrest wees het Hof be-
halve op artikel 18 EG-verdrag ook uitdrukkelijk op de speciale onderwijsbepalingen in het EG-
verdrag.

76. Zie r.o. 17.
77. In deze zin ook Wattel in pt. 3 van zijn noot onder het Pusa-arrest in BNB 2004/259. Vergelijk 

voorts de conclusie van A-G Geelhoed in zaak C-403/03 (Schempp), die opmerkt dat in zijn bena-
dering ‘een geval als dat van Werner, dat dateert van vóór de invoering van de burgerschapsbe-
palingen in het Verdrag, thans ook niet van beoordeling volgens het gemeenschapsrecht [zou] 
zijn uitgesloten om de enkele reden dat de belastingplichtige niet woonde in de lidstaat waar hij 
werkzaam was en zijn belasting betaalde’ (pt. 16). De benadering van zowel de A-G als het Hof is 
overigens zeer ruim. Niettegenstaande het feit dat de Duitser Schempp zelf niet van artikel 18 EG 
gebruik heeft gemaakt, is geen sprake van een zuiver interne situatie, omdat belanghebbendes 
naar Oostenrijk verhuisde ex-echtgenote dat recht wél heeft benut, en zulks invloed heeft op de 
mogelijkheid voor Schempp om de aan haar betaalde alimentatie in Duitsland van zijn belastbare 
inkomen af te trekken (zie met name r.o. 23-25 van het arrest).

78. Bij gebreke van welke grensoverschrijding dan ook (noch een economische activiteit, noch de 
woonplaats in een andere lidstaat) is uiteraard, ook na de invoering van het vrije verkeer van de 
burgers van de Unie, sprake van een zuiver interne situatie waarop het gemeenschapsrecht niet 
ziet. Zie gevoegde zaken C-64/96 en C-65/96 (Uecker en Jacquet), r.o. 23.
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arresten in de zaken D’Hoop79 en Pusa wordt duidelijk dat dit laatste het geval is. In
het Pusa-arrest overwoog het Hof het volgende:

‘-18. Aangezien een burger van de Unie in elke lidstaat recht heeft op de-
zelfde behandeling rechtens als de onderdanen van deze lidstaat die zich in
dezelfde situatie bevinden, zou het in strijd met het beginsel van het vrije
verkeer zijn indien hij in de lidstaat waarvan hij onderdaan is, minder gun-
stig kon worden behandeld dan indien hij geen gebruik had gemaakt van
de door het Verdrag verleende rechten inzake vrij verkeer (arrest D’Hoop
(...) punt 30).
-19. Deze rechten kunnen hun volle werking immers niet ontplooien in-
dien een onderdaan van een lidstaat ervan kan worden weerhouden deze
rechten uit te oefenen door belemmeringen die bij zijn verblijf in de lid-
staat van ontvangst worden opgeworpen door een regeling die hem bena-
deelt wegens het feit dat hij deze rechten heeft uitgeoefend (zie, naar ana-
logie, arrest D’Hoop (...) punt 31).’
(...)
-21. Derhalve moet worden nagegaan of in een situatie als die van het
hoofdgeding Finse onderdanen die in Finland zijn blijven wonen, krachtens
de executiewet gunstiger worden behandeld dan Finse onderdanen die
hun woonplaats in Spanje hebben gevestigd, om de enkele reden dat zij
hun recht om vrij te reizen hebben uitgeoefend (...).’

Toch is het de vraag of de boodschap dat belemmeringen door de lidstaat van her-
komst niet zijn toegestaan, ook bestemd is voor de aanmerkelijkbelanghouder die
zuidwaarts trekt om te gaan rentenieren. Opvallend is dat het HvJ EG in zijn arrest in
de zaak De Lasteyrie80 – gewezen vóór het Pusa-arrest, maar na D’Hoop – zich ont-
trok aan een oordeel over de vraag of artikel 18 De Lasteyrie toegang tot het EG-ver-
drag kon verschaffen. Weliswaar komt het vrije burgerverkeer niet aan bod indien de
vrijheid van vestiging van toepassing is – zie onder meer het arrest in de zaak N, r.o.
22-2381 – en was het Hof van oordeel dat dit laatste het geval was, maar het had het
Hof niet misstaan een overweging aan deze belangrijke vraag te wijden, te meer daar
de toepasselijkheid van artikel 52 (thans 43) EG niet onomstreden was. Het Hof over-
weegt ook slechts dat ‘de verwijzende rechter van oordeel lijkt te zijn geweest dat ar-
tikel 52 van het Verdrag van toepassing was op het bij hem aanhangig geding’.82 Het
toepassen van de vestigingsvrijheid doet dan ook enigszins geforceerd aan, hetgeen
de indruk wekt dat het Hof er wellicht nog niet over uit is of een beroep op artikel 18
EG ook openstaat voor de economisch inactieve grensoverschrijder die bij zijn ver-
trek met een exitheffing wordt geconfronteerd. Anderzijds moet worden bedacht dat

79. Zaak C-224/98 (D’Hoop).
80. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).
81. Over de verhouding tussen artikel 18 en de andere economische verdragsvrijheden is het Hof 

minder duidelijk. Zie inzake het vrije verkeer van diensten zaak C-274/96 (Bickel en Franz), r.o. 
15-16; en inzake het werknemersverkeer zaak C-138/02 (Collins), met name r.o. 63. Ik verwijs 
voor een meer uitgebreide bespreking naar de conclusie van A-G Wattel van 21 april 2004, 
nr. 39.258 bis, V-N 2006/36.10, onderdeel 9.3-9.4.

82. Zie r.o. 41.
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de discussie voor het Hof zich toespitste op de toepasselijkheid van de vestigingsvrij-
heid, en dat zowel de prejudiciële vraag van de Franse rechter als de door diverse lid-
staten en de Commissie bij het Hof ingediende opmerkingen alle op de toepassing
van artikel 52 EG zagen.83

In dit kader wijs ik nog op het reeds genoemde arrest Schempp84, waarin het HvJ
EG ten aanzien van de (afgeleide85) toepassing van artikel 18 EG in de eerste plaats
oordeelde dat Schempp in geen enkel opzicht werd belemmerd in de uitoefening van
zijn recht om in andere lidstaten te reizen en te verblijven. Voor wat betreft de voor
hem nadelige fiscale gevolgen van de overbrenging van de woonplaats door zijn ex-
vrouw naar Oostenrijk, overwoog het HvJ EG vervolgens:

‘45. Het Hof heeft evenwel reeds geoordeeld dat het Verdrag een burger
van de Unie niet de garantie biedt dat de overbrenging van zijn werkzaam-
heden naar een andere lidstaat dan die waarin hij tot dan verbleef, fiscaal
neutraal is. Gelet op de verschillen tussen de regelingen van de lidstaten ter
zake, kan een dergelijke overbrenging naar gelang van het geval voor de
burger op het vlak van de indirecte belastingen meer of minder voordelig
of nadelig uitvallen (...).’86

Dit roept de vraag op of de reikwijdte van artikel 18 EG wel zo ruim is als uit het
Pusa-arrest lijkt te volgen.87

Er bestaat dus nog steeds ruimte voor twijfel, zoals ook Hof Arnhem van oordeel is
blijkens zijn in de zaak N gestelde prejudiciële vragen. Het Hof merkt op dat het in de
jurisprudentie van het HvJ EG tot nu toe (de vragen dateren van vóór de uitspraak in
de zaak Schempp) telkens ging om belemmeringen opgeworpen door de ontvangst-
staat (Lindfors88), door de oorsprongstaat na een verblijf van de belanghebbende in
een andere lidstaat (D’Hoop), dan wel door de oorsprongstaat nadat de belangheb-
bende zijn woonplaats naar een andere lidstaat had verlegd, terwijl er een relevante
economische band met de oorsprongstaat bleef bestaan (Pusa). De heffing die de
emigrerende aanmerkelijkbelanghouder wordt opgelegd, is daarentegen aan te mer-
ken als een eindafrekening vanwege het verlaten van de Nederlandse jurisdictie, zo-
dat het Hof de vraag stelt of artikel 18 EG een (onbeperkt) vertrekrecht uit de woon-
staat inhoudt. A-G Kokott pleit in ieder geval ervoor om, evenals bij de economische
verkeersvrijheden, aan artikel 18 EG ook maatregelen te toetsen die het gebruik van
het algemene recht op vrij verkeer belemmeren door grensoverschrijdende situaties
anders te behandelen dan puur binnenlandse situaties. Ook het vrije verkeer van de

83. Alleen De Lasteyrie zelf heeft artikel 17 en 18 EG aangevoerd, evenwel in het kader van de inter-
pretatie van artikel 52; zie pt. 20 van het rapport ter terechtzitting.

84. Zaak C-403/03 (Schempp).
85. Schempp kwam binnen het bereik van artikel 18 EG door de emigratie van zijn ex-vrouw naar 

Oostenrijk, hetgeen nadelige gevolgen had voor de aftrek in Duitsland van door hem gedane ali-
mentatiebetalingen.

86. Opvallend is dat de overweging niet beperkt is tot de verlegging van de woonplaats – waarvan in 
casu sprake was – maar zich uitstrekt tot de verplaatsing van werkzaamheden.

87. Zie Kavelaars 2005, blz. 9.
88. Zaak C-365/02 (Lindfors).
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burgers van de Unie is immers een fundamentele vrijheid, die ruim moet worden
uitgelegd. Omdat artikel 18 EG juist de economisch inactieve burger het recht op vrij
verkeer verschaft, ligt volgens Kokott de eis van het voortbestaan van een economi-
sche binding met de vertrekstaat niet voor de hand. De A-G concludeert dan ook dat
een beroep op artikel 18 EG mogelijk is ingeval een onderdaan van een lidstaat die
zijn woonplaats naar een andere lidstaat verlegt, door een emigratieheffing wordt
benadeeld ten opzichte van binnenlands belastingplichtigen die geen gebruik heb-
ben gemaakt van hun recht op vrij verkeer.89 Het HvJ EG heeft zich in het arrest N
echter niet uitgesproken over de vraag of artikel 18 EG zo ruim moet worden opgevat
dat daaraan ook het recht op vertrek zonder afrekening valt te ontlenen. Het kwam
immers tot het oordeel dat een 100%-aandeelhouder bij emigratie steeds onder de
vrijheid van vestiging valt indien de vennootschap zich in een andere lidstaat dan de
aankomststaat bevindt, zodat aan artikel 18 EG niet werd toegekomen.90

Vooruitlopend op een definitief antwoord van het HvJ EG op deze belangrijke vraag,
kunnen de volgende, voorzichtige, conclusies worden getrokken. De aan artikel 18
EG te ontlenen rechten lijken vrij ruim te worden ingevuld door het HvJ EG.91 Even-
als met betrekking tot de andere fundamentele verdragsvrijheden92, verplicht het
vrije verkeer van de burgers van de Unie de lidstaten kennelijk niet slechts tot inacht-
neming van het discriminatieverbod van artikel 12 EG, maar ook om zich te onthou-
den van nationale regelingen die het vrije verkeer belemmeren of minder aantrekke-
lijk maken. De verwachting lijkt dan ook gerechtvaardigd dat de emigrerende aan-
merkelijkbelanghouder die niet onder de vestigingsvrijheid valt, zich in beginsel zal
kunnen verweren tegen het opleggen van de emigratieheffing met een beroep op ar-
tikel 18 EG.93 Een grensoverschrijdende economische activiteit is dan niet meer

89. Zie pt. 65-73 van de conclusie.
90. Zie r.o. 22-29.
91. De aan artikel 18 EG te ontlenen rechten zijn in ieder geval in zoverre beperkter dan die van bij-

voorbeeld het vrije werknemersverkeer en de vestigingsvrijheid dat zij zijn onderworpen aan de 
in artikel 18, lid 1, genoemde voorwaarden en beperkingen. Het gaat daarbij, naast de in het EG-
verdrag opgenomen beperkingen inzake de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid e.d., met 
name om de in de Verblijfsrichtlijnen (zie voetnoot 67) opgenomen voorwaarden, zoals het heb-
ben van een ziektekostenverzekering en het beschikken over voldoende bestaansmiddelen.

92. Zie bijvoorbeeld zaak C-55/94 (Gebhard), r.o. 37.
93. In dezelfde zin: Albert in zijn noot onder het arrest De Lasteyrie in NTFR 2004/397, pt. 9; Weber 

in zijn noot onder zaak C-135/99 (Elsen), FED 2001/312 (zie met name pt. 11); Schijvens 2004, blz. 
425-426; Terra & Wattel 2005, blz. 34-36; en de Europese Commissie: zie Press Release IP/04/493 
van 19 april 2004, eerste alinea. Anders: Van den Hurk 2001, blz. 409-410; en E. Thomas in zijn 
noot onder het Pusa-arrest in FED 2004/553, die meent dat onder artikel 18 EG belemmeringen 
die de uitoefening van het burgerschap niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken, zijn toegestaan. 
De overweging van het HvJ EG waaruit hij dit afleidt, ziet echter slechts op een eventueel bewijs-
vereiste dat Finland mag stellen om met de door de woonstaat geheven belasting rekening te hou-
den. Zie voorts de opmerkelijke uitspraak van het BFH van 17 december 1997 I B 108/97, BStBl. II 
1998, 558, waarin zonder het stellen van prejudiciële vragen wordt geoordeeld dat de Duitse aan-
merkelijkbelang-emigratieheffing niet in strijd komt met het EG-verdrag. Volgens het BFH be-
schermt artikel 18 EG niet tegen door de vertrekstaat opgelegde exitheffingen, omdat dit artikel 
slechts het vrije reis- en verblijfrecht garandeert onder gelijktijdige handhaving van de financiële 
belangen van de voormalige woonstaat. Zie nader paragraaf 8.2.1.
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noodzakelijk, zodat voor de emigrerende aanmerkelijkbelanghouder steeds toegang
bestaat tot het communautaire recht.

7.1.2 Beperking van het vrije verkeer

7.1.2.1 Algemeen

De in het EG-verdrag gegarandeerde vrijheden houden in de eerste plaats een verbod
in op discriminatie naar nationaliteit – of positief geformuleerd: een gebod van nati-
onale behandeling. Artikel 12 EG bevat een algemeen verbod van discriminatie op
grond van nationaliteit. Daarnaast kan worden gewezen op artikel 39, lid 2, EG
(werknemersverkeer) en 43, tweede alinea, EG (vestigingsvrijheid). Op grond van dit
discriminatieverbod is het de lidstaten niet toegestaan bepaalde voordelen te ont-
houden aan onderdanen van andere lidstaten of aan vennootschappen waarvan de
statutaire zetel94 is gelegen in een andere lidstaat.95

Ook indirecte discriminatie naar nationaliteit is verboden. Het betreft dan nationale
regelgeving die niet rechtstreeks aanknoopt bij nationaliteit, maar die wel tot resul-
taat heeft dat buitenlandse marktdeelnemers minder gunstig worden behandeld.96

Het gebruikte criterium leidt dan naar zijn aard tot feitelijke of potentiële discrimi-
natie naar nationaliteit. Een duidelijk voorbeeld daarvan zijn maatregelen die aan-
knopen bij de woonplaats dan wel de vestigingsplaats.97

De verdragsvrijheden vrijwaren de marktdeelnemers niet alleen van (indirecte) dis-
criminatie naar nationaliteit, maar staan tevens in de weg aan andere maatregelen
die de werking van de gemeenschappelijke markt hinderen. Ter onderscheiding van
het verbod op (indirecte) discriminatie wordt ten aanzien van die maatregelen wel
gesproken van een verbod op belemmeringen.98 In het Gebhard-arrest99 sprak het
HvJ EG in algemene zin uit dat maatregelen die de uitoefening van de verdragsvrij-
heden kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk maken, in beginsel zijn verbo-
den.

Het gaat bij dergelijke belemmerende maatregelen in de eerste plaats om regelin-
gen die onderscheid maken tussen binnenlandse situaties en situaties waarin van
het vrije verkeer gebruik wordt gemaakt. Het is vaste jurisprudentie van het HvJ EG
dat niet alleen de lidstaat van ontvangst, maar ook de lidstaat van oorsprong het ge-

94. Vergelijk artikel 48 EG.
95. Zie zaak 270/83 (Avoir Fiscal), r.o. 18.
96. Zie zaak 152/73 (Sotgiu), r.o. 11.
97. Zie bijvoorbeeld zaak C-175/88 (Biehl), r.o. 14, waarin het HvJ EG de Luxemburgse eis van een vas-

te woonplaats in Luxemburg voor de verlening van een belastingteruggaaf indirect discrimine-
rend achtte, omdat deze in het nadeel dreigde te werken van belastingplichtigen die onderdaan 
zijn van een andere lidstaat. Zie Weber 2003, blz. 100 en 103.

98. Zie voor een uitgebreid overzicht van de verschillende categorieën beperkingen op de verdrags-
vrijheden Weber 2003, blz. 91-118.

99. Zaak C-55/94 (Gebhard), r.o. 37.
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bruik maken van het vrije verkeer niet minder aantrekkelijk mag maken.100 Zo over-
woog het HvJ EG in het arrest X AB en Y AB101:

‘26. Hoewel de bepalingen betreffende de vrijheid van vestiging volgens
hun bewoordingen met name het voordeel van de nationale behandeling
in de lidstaat van ontvangst beogen te garanderen, houden zij niettemin
ook een verbod in voor de lidstaat van oorsprong, de vestiging van een van
zijn onderdanen of van een naar zijn recht opgerichte en onder de definitie
van artikel 58 van het Verdrag vallende vennootschap in een andere lid-
staat te bemoeilijken (...).’

In navolging van Weber102 merk ik het geheel van (indirect) naar nationaliteit discri-
minerende maatregelen en maatregelen die aanknopen bij het gebruik maken van
het vrije verkeer, aan als ‘onderscheidmaatregelen’. Weber103 spreekt van een verbo-
den onderscheidmaatregel:

‘in het geval van een verschillende behandeling door één lidstaat van gelij-
ke gevallen op een verboden grond (aanknoping bij nationaliteit of ge-
bruikmaking vrije verkeer), waardoor gebruikmaking van het vrije verkeer
minder aantrekkelijk wordt gemaakt’.

Bij het criterium van het ‘minder aantrekkelijk maken’ van het benutten van het vrije
verkeer geldt geen zogenoemde ‘de minimis’-regel: iedere (potentiële) belemme-
ring, ook een geringe, levert een beperking van het vrije verkeer op.104 Anderzijds
geldt dat indien de belemmering te onzeker en te indirect is, deze geen verboden be-
lemmering kan opleveren.105

Onder de hier besproken categorie van niet naar nationaliteit discriminerende
onderscheidmaatregelen worden ook door de lidstaat van vertrek opgelegde exit-
heffingen, zoals de aanmerkelijkbelang-emigratieheffing, geschaard. Dergelijke hef-
fingen plegen ongeacht de nationaliteit van de emigrant – en in het geval van de aan-
merkelijkbelang-emigratieheffing ook ongeacht de statutaire zetel van de vennoot-
schap waarin het aanmerkelijk belang wordt gehouden – te worden opgelegd, maar
kunnen het uitoefenen van de verdragsvrijheden minder aantrekkelijk maken.106 In-
dien emigratie leidt tot afrekening, terwijl inwoners slechts voor de waardestijging

100. Zie naast het hierna genoemde arrest onder meer de zaken 81/87 (Daily Mail) r.o. 16; C-251/98 
(Baars), r.o. 28; C-415/93 (Bosman), r.o. 96-97; en C-9/02 (De Lasteyrie), r.o. 42.

101. Zaak C-200/98 (X AB en Y AB). 
102. Zie Weber 2003, blz. 92-94.
103. Weber 2003, blz. 94.
104. Zie bijvoorbeeld zaak C-49/89 (Corsica Ferries France), r.o. 8; en het De Lasteyrie-arrest, r.o. 43.
105. Zie zaak C-412/97 (ED), r.o. 11. Weber 2003, blz. 103-104 en 113, merkt op dat deze uitzondering 

met name geldt voor zonder-onderscheidmaatregelen, maar in het ED-arrest ook is toegepast op 
een onderscheidmaatregel.

106. Van indirecte omgekeerde discriminatie is mijns inziens geen sprake. Een emigratieheffing wordt 
alleen toegepast ten aanzien van personen die in de desbetreffende lidstaat wonen, en dat zullen 
veelal onderdanen van die lidstaat zijn. De emigrant wordt echter niet ten opzichte van onderda-
nen van andere lidstaten nadeliger behandeld, maar uitsluitend ten opzichte van landgenoten (al 
dan niet met de Nederlandse nationaliteit) die niet emigreren.
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van de desbetreffende vermogensbestanddelen worden belast bij realisatie daarvan,
zal dit belastingplichtigen immers kunnen ontmoedigen de belastingjurisdictie te
verlaten. Zij moeten afrekenen over een waardeaangroei die nog niet is gerealiseerd,
zodat zij niet over de bijbehorende liquiditeiten beschikken en nog ongewis is of de
belaste waardeaangroei ooit daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. Daarbij komt,
dat de nieuwe woonstaat bij daadwerkelijke realisatie wellicht de gehele waarde-
aangroei in de heffing zal betrekken.107

Overigens kan de vraag worden gesteld of in het geval van een exitheffing wel kan
worden gesproken over een verschillende behandeling van gelijke gevallen; betwij-
feld kan worden of personen die emigreren uit een lidstaat zich in dezelfde situatie
bevinden als personen die hun woonplaats in die lidstaat behouden. Blijkens onder
meer het Pusa-arrest108 is het HvJ EG van oordeel dat emigranten en thuisblijvers

107. Van Thiel 2001, blz. 156-157, betoogt dat in de omgekeerde situatie waarin de nieuwe woonstaat 
de vermogenswinst niet belast dan wel een step-up verleent of op andere wijze rekening houdt 
met de door de vertrekstaat toegepaste exitheffing, de exitheffing wellicht geen belemmering op-
levert. Hij wijst in dat kader op blz. 184 op het Schumacker-arrest (zaak C-279/93). Naar mijn me-
ning zullen dergelijke omstandigheden als zodanig niet kunnen afdoen aan het belemmerende 
karakter van de exitheffing. Het gaat er immers om of de door de vertrekstaat toegepaste heffing 
belastingplichtigen die van het vrije verkeer gebruik maken, benadeelt ten opzichte van blijvers 
en of het vrije verkeer daardoor minder aantrekkelijk wordt. De modaliteit van de heffing door de 
ontvangststaat is mijns inziens niet van invloed op het al dan niet belemmerende karakter van de 
exitheffing. Weliswaar kan de emigrant in het concrete geval uiteindelijk niet slechter af zijn dan 
wanneer hij was thuisgebleven, maar dat is dan het gevolg van een dispariteit (als de ontvangst-
staat niet heft) dan wel van een ‘pariteit’, namelijk als de ontvangststaat een zelfde soort regeling 
kent als de vertrekstaat, en een step-up of een credit verleent. Zie ook A-G Maduro in zijn conclu-
sie in de zaak C-446/03 (Marks & Spencer), pt. 53. Het betoog kan wél van belang zijn bij de recht-
vaardiging van de belemmering; zie paragraaf 7.1.3. In het De Lasteyrie-arrest heeft het Hof 
weliswaar geen enkele aandacht besteed aan de behandeling van aanmerkelijkbelangwinst door 
de aankomststaat België (dat niet heft over vermogenswinsten behaald met aandelen in niet-Bel-
gische vennootschappen), maar in het arrest N overweegt het Hof dat de emigratieheffing past in 
een op het territorialiteitsbeginsel gebaseerde verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de 
lidstaten. Voorts oordeelt het Hof in het kader van de evenredigheidstoets dat de vertrekstaat na 
emigratie ontstane waardeverminderingen alleen in aanmerking behoeft te nemen indien de 
aankomststaat dat niet doet. Ik ben het wel eens met Van Thiel 2001, blz. 157, dat het geven van 
een credit door de vertrekstaat voor door de nieuwe woonstaat geheven belasting, afdoet aan de 
belemmerende werking van de exitheffing. Dit standpunt wordt blijkens de arresten De Lasteyrie 
en N kennelijk niet gedeeld door het HvJ EG. Het Hof gaat bij de vraag of sprake is van een belem-
mering niet in op de Franse respectievelijk Nederlandse credit voor door de nieuwe woonstaat ge-
heven belasting, terwijl het in het arrest De Lasteyrie bij zijn bespreking van de rechtvaardigings-
gronden oordeelt dat die credit in de weg staat aan een beroep op de fiscale coherentie. A-G Ko-
kott is blijkens haar conclusie in de zaak N van oordeel dat een dergelijke credit niet de belemme-
rende werking van de emigratieheffing opheft, maar wel gunstig is voor de coherentie; het HvJ EG 
gaat niet in op deze kwestie. Zie nader paragraaf 7.1.3.2.

108. Zaak C-224/02 (Pusa); zie r.o. 18, 19 en 21. Zie voor een vergelijkbare overweging zaak C-365/02 
(Lindfors), waarin het Hof overweegt (r.o. 35): ‘Het staat aan de verwijzende rechter om na te 
gaan of de toepassing van deze bepaling (...) kan waarborgen dat, wat deze belasting betreft, Lind-
fors niet minder gunstig wordt behandeld dan de burgers die permanent in Finland hebben ver-
bleven.’
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vergelijkbare gevallen zijn.109 Naar mijn mening moeten deze situaties in het licht
van de EG-verdragsvrijheden en de daaraan door het Hof gegeven ruime uitleg, in-
derdaad als gelijk worden beschouwd. Het recht van vertrek dat het HvJ EG in de vrij-
heden besloten acht (vergelijk het hierboven opgenomen citaat uit het arrest X AB en
Y AB), zou van zijn inhoud worden beroofd indien emigranten en blijvers niet gelijk
zouden moeten worden behandeld.

Naast de hierboven besproken ‘onderscheidmaatregelen’ kunnen ook maatregelen
die geen onderscheid maken tussen situaties waarin al dan niet van het vrije verkeer
gebruik wordt gemaakt, het vrije verkeer belemmeren en aldus in strijd komen met
de EG-verdragsvrijheden. Bij dergelijke ‘zonder-onderscheidmaatregelen’ kan wor-
den gedacht aan maatregelen die rechtstreeks voorwaarden stellen aan de toegang
tot het vrije verkeer, zoals de transferregels in het betaalde voetbal110, en voorts aan
maatregelen die geen rekening houden met door de oorsprongsstaat toegepaste re-
gels (beginsel van wederzijdse erkenning of aanvaarding).111

Het belang van het onderscheid tussen (indirect) discriminerende maatregelen en
belemmeringen is met name gelegen in de mogelijkheden tot rechtvaardiging van de
desbetreffende maatregel. Naar nationaliteit discriminerende maatregelen kunnen in
beginsel alleen worden gerechtvaardigd op grond van een van de in het EG-verdrag
opgenomen rechtvaardigingsgronden, zoals de openbare orde, openbare veiligheid,
volksgezondheid e.d.112 Voor belemmerende maatregelen gelden daarentegen voorts
de zogenoemde rule of reason-excepties.113 Voor belemmerende maatregelen bestaan
derhalve meer rechtvaardigingsmogelijkheden dan voor discriminerende maatrege-
len. Bij die constatering kan in de eerste plaats de kanttekening worden geplaatst dat
het niet altijd eenvoudig is te bepalen of sprake is van indirecte discriminatie naar na-
tionaliteit dan wel van een belemmerende onderscheidmaatregel. De Graaf114 wijst

109. Wattel betoogt daarentegen in zijn noot bij het Pusa-arrest in BNB 2004/259, pt. 4, dat EU-burgers 
die hun recht op vrij reisverkeer uitoefenen, zich in een andere situatie bevinden dan zij die thuis-
blijven, en dat het HvJ EG dan ook in feite van de lidstaten verlangt die ongelijke situaties gelijk 
te trekken door te handelen alsof geen emigratie heeft plaatsgevonden.

110. Zie zaak C-415/93 (Bosman), r.o. 98-99.
111. Zie het Cassis de Dijon-arrest (zaak 120/78) inzake het goederenverkeer en het Gebhard-arrest in-

zake het dienstenverkeer. Met betrekking tot de vrijheid van vestiging kan worden gewezen op 
onder meer de arresten Futura Participations (zaak C-250/97), Überseering (zaak C-208/00) en In-
spire Art (zaak C-167/01). Het gaat in deze zaken niet zozeer om maatregelen van één lidstaat die 
een belemmering opleveren, maar om verschillen tussen belastingstelsels van verschillende lid-
staten die het intracommunautaire verkeer kunnen hinderen (dispariteiten). Dergelijke distorsies 
kunnen in beginsel niet door negatieve integratie via de verdragsvrijheden worden aangepakt, 
maar slechts door positieve integratie ofwel door harmonisatie van de belastingregelingen van de 
lidstaten worden opgelost. Duidelijk is echter dat het Hof dispariteiten in bepaalde gevallen als 
een belemmering aanmerkt. Zie over een en ander uitgebreid Weber 2003, blz. 108-112.

112. Zie bijvoorbeeld zaak C-311/97 (Royal Bank of Scotland), r.o. 32.
113. Zie het Gebhard-arrest, r.o. 37. Zie omtrent de rule of reason en de mogelijke rechtvaardigings-

gronden paragraaf 7.1.3 hierna.
114. De Graaf 2004, blz. 118.
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in dit kader onder meer op het arrest Safir115, waarin sprake was van een Zweedse be-
lasting op kapitaalverzekeringspremies betaald aan buitenlandse verzekeraars. Bij
kapitaalverzekeringen afgesloten bij Zweedse verzekeraars werd een vergelijkbare
belasting geheven, maar dan van de verzekeraars. Het Hof oordeelde dat de aan de
verzekeringnemers van buitenlandse maatschappijen opgelegde verplichtingen de
verzekeringnemers ervan kunnen weerhouden om kapitaalverzekeringen bij niet in
Zweden gevestigde verzekeringsmaatschappijen af te sluiten, en die verzekerings-
maatschappijen om hun diensten op de Zweedse markt aan te bieden. Deze situatie
ligt erg dicht aan tegen indirecte discriminatie naar nationaliteit van buiten Zweden
gevestigde verzekeraars.116 De hier bedoelde gevallen kunnen naar mijn mening
worden gezien als een soort tussencategorie waarin de desbetreffende belasting-
plichtige wordt benadeeld doordat een nationale maatregel diens wederpartij discri-
mineert. Met Linders en Wagenaar117 zou dit kunnen worden aangeduid als ‘afgelei-
de (indirecte) discriminatie’, waarbij de maatregel ten opzichte van de benadeelde
belastingplichtige zelf is te beschouwen als een niet naar nationaliteit discrimineren-
de maatregel, dus als een belemmering, en ten opzichte van diens wederpartij als in-
directe discriminatie naar nationaliteit.118 

In de tweede plaats moet worden opgemerkt dat het HvJ EG niet erg consequent
lijkt met het hanteren van het onderscheid tussen discriminerende en belemmeren-
de maatregelen en de daarbij behorende, verschillende rechtvaardigingsgronden.
Een duidelijk voorbeeld is het Bachmann-arrest119, waarin het Hof oordeelde dat
sprake was van indirecte discriminatie naar nationaliteit van werknemers afkomstig
uit andere lidstaten. Niettemin heeft het HvJ EG de discriminerende maatregel ge-

115. Zaak C-118/96 (Safir); zie r.o. 26-30.
116. Een ander sprekend voorbeeld is zaak C-35/98 (Verkooijen) inzake de beperking van de dividend-

vrijstelling in de Nederlandse inkomstenbelasting tot dividenden ontvangen van in Nederland ge-
vestigde vennootschappen.
Het HvJ EG oordeelde (r.o. 34-35) dat door deze regeling inwoners van Nederland ervan worden 
afgeschrikt hun kapitaal te beleggen in vennootschappen die in een andere lidstaat gevestigd zijn, 
en zodanige vennootschappen worden belemmerd in het bijeenbrengen van kapitaal in Neder-
land, omdat hun aandelen voor de in Nederland wonende belegger minder aantrekkelijk zijn dan 
die van in Nederland gevestigde vennootschappen. Zie voorts zaak C-294/97 (Eurowings), waarin 
het Hof kortweg oordeelde (r.o. 40) dat een Duitse regeling leidde tot een verboden verschil in be-
handeling van huurders op grond van de woonplaats van de dienstverlener. Recente voorbeelden 
zijn het arrest Lenz (zaak C-315/02), r.o. 20-21, inzake de verschillende behandeling door Oosten-
rijk van dividenden uitgekeerd door binnenlandse en buitenlandse vennootschappen, en het ar-
rest Manninen (zaak C-319/02), r.o. 22-23, inzake een vergelijkbare Finse regeling.

117. Linders & Wagenaar 1996, blz. 1711.
118. In de gevoegde zaken C-397/98 en 410/98 (Metallgesellschaft en Hoechst), lijkt het HvJ EG inder-

daad hiervan uit te gaan. In r.o. 42 wordt ingegaan op het punt van de indirecte discriminatie van 
de moedervennootschap, en in r.o. 43 wordt geoordeeld dat dochtervennootschappen verschil-
lend worden behandeld al naar gelang de vestigingsplaats van hun moedervennootschap.

119. Zaak C-204/90 (Bachmann); zie r.o. 9 en 11. Zie voor diverse niet-fiscale voorbeelden Eijsbouts, 
Jans & Vogelaar 2004, blz. 103.
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rechtvaardigd geacht op grond van het argument van de fiscale coherentie (een rule
of reason-exceptie).120

Aangezien het onderscheid tussen de verschillende mogelijke beperkingen op de
verdragsvrijheden – in ieder geval die tussen indirecte discriminatie naar nationali-
teit en belemmerende maatregelen – en de daarbij behorende rechtvaardigings-
gronden complicerend werkt en overigens weinig nut lijkt te hebben121, lijkt het
wenselijk alle beperkingen op gelijke wijze te behandelen. Van belang is slechts of
belastingplichtigen door nationale maatregelen worden afgeschrikt van grens-
overschrijdende activiteiten. Dergelijke maatregelen kunnen gerechtvaardigd zijn
op grond van de verdrags- dan wel de rule of reason-excepties.122 Deze weg lijkt
het HvJ EG in belastingzaken in feite ook te volgen; het toetst primair of de desbe-
treffende nationale maatregel een belemmering van de verdragsvrijheden oplevert,
en zo ja, of die op grond van een verdragsexceptie of de rule of reason gerechtvaar-
digd is.

7.1.2.2 De emigratieheffing

Zoals hierboven reeds is aangegeven, kan de emigratieheffing in beginsel worden ge-
typeerd als een niet naar nationaliteit discriminerende maatregel met onderscheid.
De heffing wordt alleen toegepast bij het verleggen van de woonplaats buiten Neder-
land en maakt zodoende onderscheid tussen interne situaties en situaties waarin
van het vrije verkeer gebruik wordt gemaakt. Het ligt voor de hand te veronderstel-
len dat het gebruik maken van het vrije verkeer door de emigratieheffing in ieder ge-
val potentieel minder aantrekkelijk wordt gemaakt. Anderzijds is de emigratiehef-
fing met haar uitstel van betaling en kwijtscheldingsmogelijkheden zodanig vorm-
gegeven dat de belemmering minimaal is. Naar aanleiding van het De Lasteyrie-ar-
rest123 zijn enige belangrijke aanpassingen in de regeling aangebracht, waarmee is
beoogd de belemmerende werking zelfs geheel weg te nemen. In het hierna volgen-
de zal worden ingegaan op de vraag in hoeverre de emigratieheffing kan worden
aangemerkt als een (behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond;
zie hierover paragraaf 7.1.3) verboden maatregel, waarbij zowel de oorspronkelijke

120. Gewezen kan voorts worden op het ICI-arrest (zaak C-264/96). Het Hof onderzocht rule of reason-
excepties terwijl sprake was van een Engelse regeling die de verrekening van door dochtermaat-
schappijen geleden verliezen afhankelijk stelde van de vestigingsplaats van die dochters en der-
halve indirect discriminerend was. Dit deed het Hof eveneens in het arrest X en Y (zaak C-436/00), 
waarin sprake was van een Zweedse regeling op grond waarvan aandelenoverdrachten onder 
meer werden belast indien de verkrijgende vennootschap in Zweden was gevestigd, maar dier 
moedervennootschap niet. Bij nadere beschouwing blijken deze gevallen in de hierboven bedoel-
de tussencategorie van afgeleide discriminatie te vallen (zie r.o. 23, respectievelijk 38), en was dus 
ten aanzien van de belastingplichtige die de desbetreffende regeling aanvocht, sprake van een be-
lemmering. Dat zou de toepassing van de rule of reason kunnen verklaren.

121. De toepassing van het proportionaliteitsbeginsel van de rule of reason zal in de weg staan aan de 
rechtvaardiging van een naar nationaliteit discriminerende maatregel, indien het met de maat-
regel gediende publieke belang ook met een niet-discriminerende maatregel kan worden be-
schermd. Zie Eijsbouts, Jans & Vogelaar 2004, blz. 103-104.

122. Zie voor een krachtig pleidooi in deze richting: Wattel 2004, blz. 83-84.
123. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).
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regeling zal worden onderzocht als de met ingang van 11 maart 2004 ontstane situ-
atie. De bespreking zal plaatsvinden aan de hand van zowel de zaak De Lasteyrie als
de zaak N.124

a. Conclusie en arrest in de zaak De Lasteyrie
De casus van het arrest De Lasteyrie is als volgt. Hughes de Lasteyrie du Saillant
(hierna: De Lasteyrie) emigreerde op 12 september 1998 vanuit Frankrijk naar Bel-
gië. Aangezien hij op die datum of in de vijf daaraan voorafgaande jaren in het bezit
was van een aanmerkelijk belang in de zin van de Franse wetgeving125 en de waarde
in het economische verkeer van het aanmerkelijk belang op het emigratietijdstip ho-
ger was dan de verkrijgingsprijs, werd hij geconfronteerd met de Franse emigratie-
heffing.126 Bij die heffing kan, evenals bij de Nederlandse emigratieheffing, de beta-
ling van de verschuldigde belasting onder voorwaarden worden uitgesteld tot het
moment van daadwerkelijke vervreemding van de desbetreffende aandelen. De
voorwaarden houden in dat de belastingplichtige de waardevermeerdering van zijn
aandelen aangeeft, om uitstel verzoekt, een in Frankrijk gevestigde fiscale vertegen-
woordiger aanwijst en voorafgaand aan zijn emigratie zekerheid stelt voor de beta-
ling van de belastingschuld. Vervolgens dient men jaarlijks opgave te doen van de
ontwikkeling van de latente meerwaarde. De belasting wordt slechts ingevorderd
voor zover de bij emigratie vastgestelde meerwaarde van het aanmerkelijk belang
ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Door de nieuwe woonstaat geheven belasting
over de aldaar daadwerkelijk gerealiseerde meerwaarde wordt verrekend met de
Franse belasting. Na een periode van vijf jaar na emigratie wordt de verschuldigde
belasting kwijtgescholden voor zover deze betrekking heeft op aandelen die op dat
moment nog in het bezit zijn van de belastingplichtige.

A-G Mischo stelt vast dat de belastingplichtige die Frankrijk wil verlaten, aanzienlijk
minder gunstig wordt behandeld dan belastingplichtigen die hun Franse woonplaats
behouden. Hij wijst daarbij op de omstandigheid dat de emigrant binnen 30 dagen
voor emigratie aangifte moet doen van de waardestijging van zijn aandelen en op de
omstandigheid dat de belasting over de waardevermeerdering onmiddellijk is ver-
schuldigd, terwijl de waardevermeerdering anders slechts na daadwerkelijke reali-
satie belast zou zijn. De belastingplichtige die Frankrijk verlaat, wordt dus slechter
behandeld dan de belastingplichtige die blijft, hetgeen volgens de A-G een typische
beperking bij het verlaten van het grondgebied vormt.127 De wijze waarop de belas-
tingheffing in het vat is gegoten, kan volgens Mischo daaraan niet afdoen. Het moge-
lijke uitstel van betaling – de enige mogelijkheid om gelijk te worden behandeld als
een niet-emigrerende aanmerkelijkbelanghouder – volgt namelijk niet automatisch,

124. Zaak C-470/04 (N).
125. Men is aanmerkelijkbelanghouder naar Frans recht bij een direct of indirect bezit, eventueel te-

zamen met de partner en verwanten in de rechte lijn, van aandelen die recht geven op meer dan 
25% van de winst van een in Frankrijk gevestigde, aan de vennootschapsbelasting onderworpen 
vennootschap.

126. Art. 167bis van de Code général des impôts (CGI; oud).
127. Pt. 30-33 van de conclusie.
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maar is aan voorwaarden gebonden die de emigrant dwingen stappen te onderne-
men en kosten te maken. De A-G wijst in het bijzonder erop dat de emigratielustige
belastingplichtige zekerheid moet stellen en daarvoor, nu geen aanmerkelijkbelang-
winst gerealiseerd wordt, andere inkomstenbronnen zal moeten aanspreken. Dit
gaat onvermijdelijk gepaard met kosten, bijvoorbeeld voor bankgaranties of hypo-
theken.128 De omstandigheid dat vijf jaar na emigratie, indien de betrokken aande-
len niet zijn vervreemd, de verschuldigde belasting wordt kwijtgescholden en de
kosten van zekerheidstelling worden vergoed, neemt de belemmering aldus A-G
Mischo niet weg. De belastingplichtige heeft gedurende die periode, ook als het de
betrokken aandelen zelf betrof, niet de vrije beschikking gehad over het deel van zijn
vermogen dat als zekerheid diende.129 De A-G komt derhalve tot de slotsom dat de
Franse regeling belastingplichtigen die willen emigreren, onderwerpt aan een ver-
schil in behandeling dat de vestigingsvrijheid kan beperken.130

In navolging van A-G Mischo komt ook het HvJ EG tot de conclusie dat sprake is van
een belemmering. Het Hof oordeelt in de eerste plaats dat artikel 52 EG (thans artikel
43 EG) ook in de weg staat aan belemmerende maatregelen van de lidstaat van her-
komst en dat ook een geringe of minder belangrijke beperking van de vrijheid van
vestiging is verboden.131 Vervolgens oordeelt het Hof:

‘45. Zelfs indien in het onderhavige geval artikel 167 bis CGI een Franse be-
lastingplichtige niet verbiedt zijn recht van vestiging uit te oefenen, kan
deze bepaling niettemin de uitoefening van dit recht beperken, aangezien
er voor de belastingplichtigen die zich in een andere lidstaat wensen te
vestigen ten minste een afschrikkend effect van uitgaat.
46. De belastingplichtige die zijn woonplaats van het Franse grondgebied
naar het buitenland wenst te verplaatsen in het kader van de uitoefening
van het hem bij artikel 52 van het Verdrag gewaarborgde recht wordt im-
mers minder gunstig behandeld dan een persoon die zijn woonplaats in
Frankrijk behoudt. Op de enkele grond van een dergelijke verplaatsing ont-
staat voor de belastingplichtige een belastingschuld op inkomsten die nog
niet zijn gerealiseerd en waarover hij bijgevolg niet beschikt, zulks terwijl,
indien hij in Frankrijk zou blijven, de waardevermeerderingen enkel be-
lastbaar zouden zijn wanneer en voorzover zij daadwerkelijk zouden wor-
den gerealiseerd. Dit verschil in behandeling ter zake van de belasting van
waardevermeerderingen, dat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor het
vermogen van de belastingplichtige die zijn woonplaats van Frankrijk naar
het buitenland wenst te verplaatsen, kan een belastingplichtige afschrik-
ken om die stap te zetten.

128. Pt. 34-40.
129. Pt. 43-45.
130. Pt. 48.
131. R.o. 42-43.
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47. Het onderzoek van de wijze waarop de regeling in de praktijk wordt ge-
bracht, bevestigt deze conclusie. Hoewel het mogelijk is uitstel van beta-
ling te genieten, is dit uitstel immers niet automatisch en is het verbonden
aan strikte voorwaarden, zoals deze door de advocaat-generaal in de pun-
ten 36 en 37 van zijn conclusie zijn beschreven, waaronder het verstrekken
van een waarborg. Deze waarborg heeft uit zichzelf een belemmerende
werking, daar hij de belastingplichtige het genot van het als waarborg ver-
strekte vermogen onthoudt.
48. Uit wat voorafgaat, volgt dat de maatregel die in het hoofdgeding aan
de orde is, de vrijheid van vestiging kan belemmeren.’

b. Conclusie en arrest in de zaak N
Voor een beschrijving van de casus van het arrest verwijs ik naar paragraaf 7.1.1, on-
der ‘Mogelijk inroepbare verdragsvrijheden’. A-G Kokott oordeelt dat de emigratie-
heffing niet alleen, zoals het HvJ EG heeft geoordeeld in de zaak De Lasteyrie, een be-
lemmering van de vrijheid van vestiging oplevert, maar ook in strijd is met het vrije
verkeer van artikel 18 EG.132 Als belemmerende aspecten van de Nederlandse emi-
gratieheffing ziet de A-G in de eerste plaats de vervroegde heffing en in de tweede
plaats – als belemmerende bijkomende formaliteit – de verplichting om aangifte te
doen. Vervolgens maakt zij een onderscheid tussen de regeling van vóór en die van
na 11 maart 2004. Tot de wijziging was zekerheidstelling verplicht en werd geen re-
kening gehouden met na emigratie ontstane waardeverminderingen, welke aspec-
ten volgens de A-G beide belemmerend zijn. Vervolgens constateert zij dat de nieu-
we wetgeving op deze punten verbetering heeft gebracht.133 134

Dat in de zaak N volgens de A-G sprake is van een belemmering, is duidelijk.135

Voorts maak ik uit haar overwegingen op dat zij beide eerstgenoemde belemmeren-
de aspecten – het enkele opleggen van de conserverende aanslag en de aangiftever-
plichting – ook op zichzelf genomen van voldoende gewicht acht voor het oordeel
dat de emigratieheffing het vrije verkeer van artikel 18 EG belemmert.

Het HvJ EG volgt de conclusie van A-G Kokott op dit punt, zij het dat het Hof zich niet
richt op artikel 18, maar op artikel 43 EG. Evenals de A-G sluit het HvJ EG aan bij het
De Lasteyrie-arrest. Zijn oordelen in r.o. 34-36 zijn vrijwel gelijk aan die in r.o. 46-47
in het arrest De Lasteyrie. Daarnaast ziet het HvJ EG nog twee andere belemmerende

132. Zie pt. 76-78 van de conclusie.
133. De zorgen die A-G Kokott in pt. 83 van de conclusie uitspreekt zijn ongegrond.
134. Ik ga hier niet nader in op het aspect van de heffingsrente, dat A-G Kokott overigens geen bijko-

mende, specifieke benadeling acht (zie pt. 85-87 van de conclusie). In het Belastingplan 2006 is 
namelijk met terugwerkende kracht geregeld dat voor de renteberekening niet meer wordt aan-
gesloten bij het emigratiejaar, maar bij het jaar waarin zich een handeling voordoet op grond 
waarvan het uitstel wordt beëindigd; zie nader paragraaf 2.2.2.2,b, onder ‘Uitstel van betaling’. 
De afschaffing van de heffingsrente is overigens geschied met het oog op de verenigbaarheid met 
het EG-recht; zie Kamerstukken II 2005/06, 30 306, nr. 3, blz. 26.

135. Een latere aanpassing van een wet speelt geen rol bij de beoordeling of de wetgeving van een lid-
staat verenigbaar is met het EG-recht; zie zaak C-219/03 (Commissie/Spanje).
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aspecten van de Nederlandse emigratieheffing (zoals die gold in 1997), namelijk het
niet rekening houden met na emigratie gerealiseerde waardedalingen en de vereiste
belastingaangifte:

‘37. Voorts werden waardeverminderingen na de verlegging van de woon-
plaats ten tijde van de feiten in het hoofdgeding niet in aanmerking geno-
men ter vermindering van de belastingschuld. Dit kon tot gevolg hebben
dat de belasting over de niet-gerealiseerde, op het tijdstip van deze verleg-
ging vastgestelde winst, waarvoor uitstel van betaling was verleend en die
bij een latere vervreemding van de betrokken deelneming opeisbaar zou
worden, hoger was dan de belasting die de belastingplichtige in geval van
vervreemding op hetzelfde tijdstip had moeten voldoen zonder dat hij zijn
woonplaats in Nederland naar het buitenland had verlegd. De inkomsten-
belasting zou dan zijn berekend op basis van de bij de vervreemding daad-
werkelijk gerealiseerde winst, welke lager of zelfs nihil had kunnen zijn.
38. Tot slot vormt, zoals de advocaat-generaal in punt 79 van haar conclu-
sie terecht opmerkt, de op het tijdstip van verlegging van de woonplaats in
Nederland naar het buitenland vereiste indiening van een belastingaangif-
te een bijkomende formaliteit, die het vertrek van de belanghebbende nog
meer belemmert en die voor belastingplichtigen die in deze lidstaat blijven
wonen pas geldt op het moment waarop zij hun aandelen daadwerkelijk
vervreemden.’

Het HvJ EG komt dan ook in r.o. 39 tot de conclusie dat de emigratieheffing de vrij-
heid van vestiging kan belemmeren.

c. Beschouwing
De Nederlandse heffing doet, evenals haar Franse tegenhanger, uitsluitend vanwege
de overbrenging van de fiscale woonplaats naar het buitenland een belastingschuld
ontstaan over de latente waardevermeerdering van het aanmerkelijk belang, terwijl
niet-emigranten slechts bij daadwerkelijke realisatie zouden worden belast. Voorts
was de emigrant tot 11 maart 2004 verplicht zekerheid te stellen om uitstel van be-
taling te verkrijgen.136 Het is derhalve niet verwonderlijk dat de Nederlandse rege-
ling van vóór 11 maart 2004 volgens het HvJ EG een belemmering van de vestigings-
vrijheid oplevert.

Op 13 april 2004 heeft de staatssecretaris in antwoord op naar aanleiding van het ar-
rest De Lasteyrie gestelde kamervragen toegezegd dat belastingplichtigen met in-
gang van 11 maart 2004 onvoorwaardelijk en automatisch uitstel van betaling ver-
krijgen bij emigratie naar een lidstaat van de EU of de Europese Economische Ruimte

136. De aan de Nederlandse uitstelregeling verbonden voorwaarden waren overigens minder belas-
tend dan de Franse voorwaarden. Zo bestond er geen verplichting een fiscaal vertegenwoordiger 
aan te wijzen, behoefde de emigrant niet jaarlijks de waardeontwikkeling van zijn aandelen aan 
te geven, en konden de aandelen zelf als zekerheid dienen. Anderzijds werd, anders dan in de 
Franse regeling, geen rekening gehouden met een na emigratie gerealiseerde waardeverminde-
ring, en werden bij kwijtschelding van de conserverende aanslag (die in de Franse regeling boven-
dien al na vijf jaar werd verleend) niet de kosten van de zekerheidstelling vergoed.
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(EER).137 Voor de eventuele invordering van de belastingschuld zal worden terug-
gevallen op de Invorderingsrichtlijn.138 In de brief wordt verder opgemerkt dat reeds
opgelegde conserverende aanslagen gehandhaafd blijven, maar dat reeds gestelde
zekerheden op verzoek worden vrijgegeven. De aangekondigde aanpassingen zijn
opgenomen in de Wet van 16 december 2004, houdende wijziging van enkele belas-
tingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005), Stb. 2004, 654. Daarbij is in zo-
verre afgeweken van de in bedoelde brief opgenomen toezegging dat het onvoor-
waardelijke en automatische uitstel alleen geldt voor belastingplichtigen die naar
een andere lidstaat van de EU emigreren, en niet bij grensoverschrijding naar een
EER-staat. De reden hiervoor is blijkens de memorie van toelichting dat bij nadere
beschouwing is gebleken dat de Overeenkomst betreffende de EER weliswaar bepa-
lingen inzake de verdragsvrijheden bevat, maar dat niet is voorzien in wederzijdse
bijstand bij heffing en invordering.139 Naast het onvoorwaardelijke en automatische
uitstel bij emigratie naar een andere EU-lidstaat, bevat het wetsvoorstel nog een be-
langrijke wijziging. Indien de belastingplichtige na emigratie zijn aanmerkelijk be-
lang in de tienjaarsperiode vervreemdt, wordt de conserverende aanslag slechts in-
gevorderd voor zover het daarin begrepen voordeel daadwerkelijk wordt gereali-
seerd. Dit is geregeld in de vorm van een kwijtschelding op het vervreemdingsmo-
ment van 25% van de waardedaling, uiteraard voor zover die waardedaling niet is
ontstaan door uitkering van dividend of teruggaaf van gestort kapitaal.140 Voortaan
wordt dus bij de invordering van de aanslag rekening gehouden met een na emigra-
tie opgetreden waardedaling van het aanmerkelijk belang, terwijl dat voorheen al-
leen mogelijk was in het kader van de buitenlandse belastingplicht na emigratie; zie
hierna. Beide wijzigingen van de systematiek van de conserverende aanslag werken
terug tot 11 maart 2004, de datum van het De Lasteyrie-arrest.

Met de genomen maatregelen is beoogd de belemmerende werking van de emigra-
tieheffing weg te nemen.141 De staatssecretaris leek in die opzet te zijn geslaagd.
Enerzijds wees r.o. 47 van het arrest De Lasteyrie erop dat de emigratieheffing reeds
geen belemmering zou opleveren bij een automatisch en onvoorwaardelijk beta-
lingsuitstel, maar anderzijds werd daarin slechts geoordeeld dat het afschrikwek-
kende effect van de emigratieheffing door de praktische vormgeving van de Franse

137. Brief van 13 april 2004, nr. WDB 2004-188U, V-N 2004/21.8. Het in de brief aangekondigde be-
leidsbesluit waarin de aanpassingen vooruitlopend op een daartoe strekkende wetswijziging 
zouden worden gepubliceerd, is er niet gekomen.

138. Richtlijn 76/308/EEG van 15 maart 1976 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invorde-
ring van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten en belastingen, als-
mede uit andere maatregelen, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/44/EG, V-N 2002/5.33.

139. Kamerstukken II, 2003/04, 29 758, nr. 3, blz. 11. Aldaar wordt ook opgemerkt dat het vereiste van 
zekerheidstelling in dat licht een proportionele maatregel blijft; hiermee wordt kennelijk op de 
mogelijke rechtvaardiging van de conserverende aanslag onder de rule of reason-excepties ge-
doeld. Het belastingverdrag Nederland-Noorwegen 1990 bevat in artikel 27 en 28 overigens wél 
bepalingen inzake bijstand bij heffing en invordering die voldoende mogelijkheden lijken te bie-
den.

140. Zie artikel 26, lid 5, aanhef en letter a, Inv.wet 1990. Zie nader paragraaf 2.2.2.2,b.
141. Zie Kamerstukken II 2003/04, 29 758, nr. 4, blz. 13.
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regeling werd bevestigd. Blijkens r.o. 46 is de afschrikwekkende werking gelegen in
de minder gunstige behandeling van de emigrant, voor wie op de enkele grond van
emigratie een belastingschuld op niet-gerealiseerde inkomsten ontstaat, terwijl voor
niet-emigranten waardestijgingen slechts belastbaar zijn wanneer en voor zover
deze daadwerkelijk worden gerealiseerd. De Nederlandse emigratieheffing in haar
oorspronkelijke vorm fixeerde de belastingschuld op 25% van het verschil tussen de
waarde in het economische verkeer van het aanmerkelijkbelangpakket op het emi-
gratiemoment en de verkrijgingsprijs, welk bedrag bij latere daadwerkelijke realisa-
tie werd ingevorderd, ongeacht het daarbij behaalde resultaat. Bij inwoners daaren-
tegen wordt geheven over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer
op het vervreemdingsmoment en de verkrijgingsprijs. Voor zover het aanmerkelijk
belang na emigratie in waarde was gedaald, was slechts compensatie mogelijk via de
buitenlandse belastingplicht. Dat bood echter geen oplossing in gevallen waarin: i)
de emigrant niet buitenlands belastingplichtig was (geen (fictieve) vestigingsplaats
van de vennootschap in Nederland); of ii) waarin de buitenlandse belastingplicht op
grond van een belastingverdrag niet kon worden geëffectueerd; of iii) waarin het
aanmerkelijkbelangverlies niet te gelde kon worden gemaakt. Ook op dit punt be-
stond derhalve een belemmering. Met zowel het automatisch en onvoorwaardelijk
verlenen van betalingsuitstel als het rekening houden met na emigratie ontstane
waardedalingen is de belemmerende werking van de emigratieheffing derhalve in
ieder geval substantieel verminderd.142

Of inderdaad geen sprake meer was van een belemmering, kon reeds op basis van
het De Lasteyrie-arrest worden betwijfeld, aangezien het Hof blijkens r.o. 46 kenne-
lijk ook van belang acht dat waardestijgingen bij emigranten op een eerder tijdstip
worden belast dan bij blijvers.143 Dat is ook in de gewijzigde Nederlandse regeling
nog het geval. Invordering van de belasting vindt echter eerst plaats bij daadwerke-
lijke realisatie van de vervreemdingsvoordelen, zodat de behandeling van beide
groepen aanmerkelijkbelanghouders in de feitelijke uitwerking niet verschilt: men
behoeft eerst daadwerkelijk belasting te betalen bij daadwerkelijke realisatie van de
waardestijging. Het verschil in heffingstijdstip acht ik daarom minder van belang.
Ik zie ook niet in dat dit gevolgen voor het vermogen van de belastingplichtige zou

142. Mijns inziens speelt het aspect van het mogelijke aanmerkelijkbelangverlies na emigratie reeds 
mee bij de beoordeling van de EG-rechtelijke toelaatbaarheid van het opleggen van de conserve-
rende aanslag; de mogelijkheid dat men na emigratie met een aanmerkelijkbelangverlies gecon-
fronteerd wordt en tóch de hele conserverende aanslag moet betalen, zal immers de emigratielust 
verminderen en werkt dus belemmerend. Anders dan Albert 2004, blz. 756-757, kan ik mij niet 
voorstellen dat het HvJ EG de heffing bij emigratie toelaatbaar zou achten, maar de latere invorde-
ring van de aanslag niet; zie hetgeen is opgemerkt in paragraaf 7.1.1, onder ‘Mogelijk inroepbare 
verdragsvrijheden’.

143. Vergelijk ook het dictum in r.o. 69, waarin het Hof antwoordt dat de vestigingsvrijheid zich verzet 
tegen een regeling als van 167bis CGI ‘waarbij latente waardevermeerderingen worden belast 
wanneer de belastingplichtige zijn fiscale woonplaats van die staat naar het buitenland over-
brengt’. 
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hebben, laat staan dat die gevolgen ‘aanzienlijk’ zouden zijn.144 De aanzienlijke ge-
volgen leken te moeten worden gezocht in de omstandigheid dat in de Franse emi-
gratieheffing de onmiddellijke heffing over de waardestijging het uitgangspunt is.
Slechts als de emigrant om uitstel verzoekt en aan alle daaraan verbonden voor-
waarden voldoet, kan de betaling worden uitgesteld. Het oordeel van het HvJ EG dat
de Franse regeling een belemmering van de vestigingsvrijheid oplevert, leek dan ook
uiteindelijk gebaseerd te zijn op de bezwarende voorwaarden.145 De vormgeving van
de heffing bevestigt in die opvatting niet slechts de conclusie dat sprake is van een
belemmering, maar levert die belemmering op; het is in de Franse regeling met
name de zekerheidstelling146 die aanzienlijke gevolgen voor het vermogen van de
belastingplichtige kan hebben. Deze constateringen brengen mij tot het oordeel dat
de Nederlandse regeling – die automatisch en zonder voorwaarden betalingsuitstel
verleent en waarin het uitgangspunt betaling bij daadwerkelijke realisatie is – niet
meer kan worden gezien als een belemmering van het vrije verkeer.147 Naast het af-
wijkende (theoretische) heffingstijdstip148 is het enige verschil met niet-emigranten
dat de emigrerende aanmerkelijkbelanghouder verplicht is aangifte te doen. Hierbij
past de kanttekening dat bij deze aangifte de waarde van het aanmerkelijk belang op
het emigratiemoment moet worden bepaald. Aan die waardering zullen in voorko-
mende gevallen aanzienlijke kosten verbonden zijn. Aangezien de niet-emigrant
dergelijke kosten niet of pas op het moment van daadwerkelijke vervreemding be-
hoeft te maken, zouden – teneinde de aangifteverplichting als zodanig niet belem-
merend te doen zijn – de waarderingskosten voor rekening van de fiscus moeten ko-
men.149 Anderzijds moet worden bedacht dat ingeval de waarde op het emigratie-

144. Anders: De Broe 2005, blz. 228, die meent dat de formele belastingclaim voor de emigrant nega-
tieve praktische consequenties heeft, zoals bij het verkrijgen van een banklening, waarmee blij-
vers niet worden geconfronteerd. Naar mijn mening zal een bank die een lening aan een Neder-
landse aanmerkelijkbelanghouder verstrekt, bij de bepaling van de waarde van de aandelen even-
zeer rekening houden met de latente belastingclaim.

145. Dat is ook de lijn van de door het Hof gevolgde conclusie van A-G Mischo, zie met name pt. 32 en 
33.

146. Zie voorts de verplichtingen tot het aanwijzen van een fiscaal vertegenwoordiger en om jaarlijks 
aangifte te doen van het waardeverloop van het aanmerkelijk belang.

147. Ik wijs hierbij ook nog op zaak C-513/03 (Van Hilten-Van der Heijden), waarin het HvJ EG ten aan-
zien van de vestigingsplaatsfictie in de successiewet oordeelt: ‘Een nationale wetgeving als de in 
het hoofdgeding aan de orde zijnde, volgens welke de nalatenschap van een onderdaan van een 
lidstaat die is overleden binnen tien jaar nadat hij die lidstaat metterwoon heeft verlaten, wordt 
belast alsof die onderdaan in diezelfde lidstaat was blijven wonen, maar onder aftrek van de rech-
ten die zijn geheven in de staat waarnaar de overledene zijn woonplaats had verlegd, vormt geen 
beperking van het kapitaalverkeer.’
Bij de vestigingsplaatsfictie van de successiewet is evenwel, anders dan bij de emigratieheffing, 
geen sprake van een formalisering van de belastingschuld bij emigratie, noch van de verplichting 
om bij emigratie aangifte te doen.

148. Opgemerkt zij dat een na emigratie opgetreden verlaging van het belastingtarief voor inkomen 
uit aanmerkelijk belang wellicht ook moet worden toegepast bij een latere realisatie van de aan-
merkelijkbelangwinst, teneinde een nadeliger behandeling ten opzichte van niet-geëmigreerde 
aanmerkelijkbelanghouders te voorkomen.

149. De staatssecretaris stapt luchtig over de aangifteverplichting heen in de nota naar aanleiding van 
het verslag; zie Kamerstukken II 2004/05, 29 758, nr. 7, blz. 18.
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moment pas bij daadwerkelijke realisatie van de aanmerkelijkbelangwinst zou moe-
ten worden bepaald, zulks niet eenvoudig zal zijn en de belastingplichtige eveneens
op kosten zou kunnen jagen. Ook A-G Kokott wijst hierop in pt. 120 van de conclusie,
waarin zij de van de aangifteverplichting uitgaande belemmering sterk relativeert en
zelfs overweegt dat het later vaststellen van de belasting ‘geen lichter middel [is] dat
belastingplichtigen minder bezwaart’. Mijn conclusie is dat indien al van beide ge-
noemde verschillen150 een belemmerende werking zou uitgaan, die zo onzeker en
indirect is dat geen sprake is van een verboden belemmering.151 152

Hoe dit ook zij, mijns inziens laat de zaak N geen andere conclusie toe dan dat ook de
huidige regeling in de ogen van het HvJ EG nog steeds het vrije verkeer belemmert.
Zowel A-G Kokott (zie pt. 76-78 van de conclusie) als het HvJ EG (r.o. 35 en 38) oor-
deelt dat de formalisering van de belastingschuld bij emigratie een belemmering op-
levert en dat de aangifteverplichting als bijkomende formaliteit eveneens belemme-
rend is. Opvallend (en begrijpelijk; zie hetgeen hierboven is opgemerkt) hierbij is dat
de overweging uit r.o. 46 van het De Lasteyrie-arrest inzake de ‘aanzienlijke gevol-
gen’ van het ontstaan van een belastingschuld voor het vermogen van de emigratie-
lustige belastingplichtige, in het arrest N niet is teruggekeerd.

150. Overigens is nog een interessant verschil aanwijsbaar: voor de emigrant bestaat, in tegenstelling 
tot voor de blijvende aanmerkelijkbelanghouder, de mogelijkheid na tien jaar bevrijd te zijn van 
zijn belastingschuld. Indien wordt geëmigreerd naar een land dat aanmerkelijkbelangwinst niet 
of lager belast, gaat men er uiteindelijk zelfs op vooruit. Anders dan Van den Hurk 2001, blz. 407-
409, meen ik dat het vooruitzicht op kwijtschelding de belemmerende werking van de emigratie-
heffing niet zal kunnen opheffen, omdat op het moment van emigratie nog onzeker is of men de 
kwijtschelding in de wacht zal slepen. Anderzijds lijkt het realistisch te veronderstellen dat deze 
regeling vaak juist zal aanmoedigen tot (vroegtijdige) emigratie. In de Franse regeling spreekt dit 
aspect nog sterker, omdat daarin reeds na een periode van vijf jaar kwijtschelding plaatsvindt. A-
G Mischo (pt. 45) verwierp evenwel een argument van die strekking door erop te wijzen dat de 
emigrant gedurende de vijfjaarstermijn het genot van het in zekerheid gegeven vermogen mist. 
Het HvJ EG gaat in het geheel niet in op deze kwestie. Zie over deze kwijtschelding voorts para-
graaf 7.1.3.2,c.

151. Vergelijk Weber 2003, blz. 145.
152. In de Evaluatie belastingherziening 2001 wordt opgemerkt dat de emigratieheffing als gevolg van 

de wijzigingen per 11 maart 2004 volgens de Nederlandse regering geen belemmerende elemen-
ten meer bevat: ‘Afgezien van de verplichting die op een emigrerende aanmerkelijkbelanghouder 
rust om op het moment van emigratie aangifte te doen, verkeren de blijvende aanmerkelijkbe-
langhouder en de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder materieel in een vergelijkbare posi-
tie.’
De redactie van Vakstudienieuws is het hiermee eens; zie V-N 2005/60.2. Vergelijk in dit kader 
ook het betoog van Van der Spek & Van der Linde 2004, blz. 747-748. Zij stellen overigens op 
blz. 751,voetnoot 44, dat artikel 25, lid 8, letter b, Inv.wet 1990 – volgens welke bepaling het be-
talingsuitstel eindigt ingeval een vennootschap haar reserves (nagenoeg) geheel uitkeert – zou 
moeten vervallen, omdat dit afwijkt van de heffing bij niet-emigranten. Het betreft een anti-ont-
gaansbepaling die voorkomt dat men de vennootschap leeghaalt in plaats van bijvoorbeeld de 
aandelen te vervreemden of tot liquidatie over te gaan (zie paragraaf 2.2.2.2,b). Aangezien het uit-
keren van de reserves in binnenlandse situaties evenzeer tot het in aanmerking nemen van aan-
merkelijkbelangvoordelen leidt (reguliere voordelen), lijkt het mij niet waarschijnlijk dat deze 
bepaling de emigratieheffing belemmerend zou maken.
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7.1.3 Rechtvaardigingsgronden 

7.1.3.1 Algemeen 

Zoals reeds aangestipt in paragraaf 7.1.2 hiervóór, bestaat de mogelijkheid dat natio-
nale maatregelen die de verdragsvrijheden beperken, niet in strijd zijn met het EG-
recht vanwege de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. De mogelijkheid
van rechtvaardiging van maatregelen met een negatief effect op de interne markt
brengt mee dat het belang van de markt niet altijd voorgaat op bepaalde (nationale)
publieke belangen. Er bestaan zowel geschreven, in het EG-verdrag zelf opgenomen,
rechtvaardigingsgronden153, als ongeschreven rechtvaardigingsgronden op basis
van de jurisprudentie van het HvJ EG. Voor de emigratieheffingproblematiek is de
door het HvJ EG ontwikkelde rule of reason van belang. De rule of reason is door het
Hof geïntroduceerd om recht te kunnen doen aan niet als verdragsexceptie opgeno-
men publieke belangen die in het gedrang dreigen te raken door enerzijds het zeer
ruime vrijheidsbegrip, en anderzijds het beperkte, want limitatieve karakter van de
verdragsexcepties.154 Deze op de redelijkheid gebaseerde uitzonderingen zijn een
logisch complement van de geschreven excepties voor situaties waarin nog geen
sprake is van positieve harmonisatie. Zolang er nog geen communautaire regeling is
op een bepaald terrein, moeten de lidstaten immers de bevoegdheid hebben zelf hun
publieke belangen te waarborgen.155 De rule of reason is afkomstig uit het Cassis de
Dijon-arrest156, waarin het HvJ EG oordeelde dat belemmeringen van het vrije ver-
keer niet alleen gerechtvaardigd kunnen zijn op grond van de in het EG-verdrag op-
genomen rechtvaardigingsgronden, maar daarnaast ook ‘voor zover dringende be-
hoeften’ de desbetreffende maatregelen ‘noodzakelijk maken’. In het Gebhard-ar-
rest157 heeft het HvJ EG de rule of reason in algemene zin voor alle verdragsvrijheden
geformuleerd:

‘37. Het is (...) vaste rechtspraak van het Hof, dat nationale maatregelen die
de uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijhe-
den kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk kunnen maken, aan vier
voorwaarden moeten voldoen: zij moeten zonder discriminatie worden
toegepast, zij moeten hun rechtvaardiging vinden in dwingende redenen
van algemeen belang, zij moeten geschikt zijn om de verwezenlijking van
het nagestreefde doel te waarborgen, en zij mogen niet verder gaan dan no-
dig is voor het bereiken van dat doel (...).’

153. De – fiscaal weinig relevante – verdragsexcepties voor het vrije werknemersverkeer en de vrij-
heid van vestiging zijn opgenomen in artikel 39, lid 3 en 4, respectievelijk 45 en 46 EG. Zie voor 
uitzonderingen op de vrijheid van kapitaalverkeer met name artikel 57 en 58 EG.

154. Zie Eijsbouts, Jans & Vogelaar 2004, blz. 101.
155. Zodra het desbetreffende onderwerp (volledig) is geregeld op communautair niveau, kunnen de 

rechtvaardigingsgronden niet meer worden ingeroepen. Zie bijvoorbeeld de niet-fiscale zaak C-
2/90 (Waalse afvalstoffen); met name r.o. 20 en 22.

156. Zaak 120/78 (Cassis de Dijon), r.o. 8.
157. Zaak C-55/94 (Gebhard).
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De eerste voorwaarde waaraan een nationale maatregel moet voldoen om onder de
rule of reason gerechtvaardigd te kunnen zijn, is dat deze niet discrimineert. Het Hof
is op dat punt evenwel niet bijzonder consequent en toetst geregeld ook (indirect)
naar nationaliteit discriminerende maatregelen aan ongeschreven rechtvaardigings-
gronden; zie nader paragraaf 7.1.2.1. 

De tweede voorwaarde is dat de maatregel dient ter bescherming van dwingende re-
denen van algemeen belang. Het gaat daarbij om (niet-economische158) publieke be-
langen die als zodanig boven de verdragsvrijheden kunnen gaan. Op fiscaal gebied
heeft het HvJ EG tot nu toe de volgende dwingende redenen van algemeen belang er-
kend:

1. De doeltreffendheid van de fiscale controles
Het HvJ EG heeft dit belang reeds in zijn Cassis de Dijon-arrest159 genoemd als mo-
gelijke dwingende reden van algemeen belang. Het is concreet onderzocht in het ar-
rest Futura Participations160 inzake een Luxemburgse regeling die van buitenlands
belastingplichtige ondernemers een extra boekhouding vereiste voor het overbren-
gen naar latere jaren van verliezen van Luxemburgse filialen. Het Hof oordeelde dat
een lidstaat maatregelen mag toepassen die een duidelijke en nauwkeurige controle
mogelijk maken161, maar de regeling faalde op grond van de evenredigheidstoets. De
voor de hand liggende conclusie dat een lidstaat aan het in aftrek brengen van in het
buitenland gedane uitgaven strengere bewijsvereisten mag stellen, is echter op losse
schroeven komen te staan met het arrest Vestergaard.162 Volgens de betrokken
Deense regeling drukte de bewijslast van de zakelijkheid van in toeristenoorden ge-
volgde cursussen zowel in de binnenlandse als in de buitenlandse situatie op de be-
lastingplichtige, maar voor de grensoverschrijdende situatie gold bovendien het ver-
moeden van onzakelijkheid. Het Hof stond deze voor binnenlandse en buitenlandse
situaties verschillende voorwaarden niet toe. Evenals in vele andere zaken163, wees
het Hof voorts voor de oplossing van inlichtingen- en controlemoeilijkheden op de
Bijstandsrichtlijn.164

158. Zie bijvoorbeeld zaak C-35/98 (Verkooijen), r.o. 48. Vanwege het zuiver economische karakter 
wordt het argument van de derving van belastingopbrengsten stelselmatig door het HvJ EG ver-
worpen; zie bijvoorbeeld zaak C-436/00 (X en Y), r.o. 50.

159. Zie r.o. 8.
160. Zaak C-250/95 (Futura Participations), zie met name r.o. 31-35. 
161. Zie ook zaak C-254/97 (Baxter), r.o. 18. In dat arrest werd voorts geoordeeld (r.o. 19) dat de doel-

treffendheid van de fiscale controles niet als rechtvaardigingsgrond kan dienen voor een nationa-
le regeling die een belastingplichtige belet bewijs te leveren van in andere lidstaten gedane 
uitgaven. Zie in die zin ook zaak C-39/04 (Laboratoires Fournier), r.o. 25.

162. Zaak C-55/98 (Vestergaard); zie r.o. 25.
163. Zie bijvoorbeeld reeds de zaak Bachmann (C-204/90), r.o. 18.
164. Richtlijn 77/799/EEG van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoeg-

de autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen, laatstelijk gewijzigd bij 
Richtlijn 2003/93/EG, V-N 2003/58.4.
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2. Het evenwicht en de wederkerigheid van de tussen een lidstaat en een derde land 
gesloten bilaterale internationale overeenkomst
Dit beginsel heeft nog niet in een concreet geval succes geboekt, maar is door het
HvJ EG in abstracto erkend in de zaken Gottardo165 en Saint-Gobain.166 In de zaak
Gottardo oordeelde het Hof dat de verstoring van dat evenwicht en die wederkerig-
heid kan rechtvaardigen dat een lidstaat weigert om de voordelen die zijn eigen on-
derdanen op grond van een belastingverdrag met een derde land genieten, uit te
breiden tot de onderdanen van de andere lidstaten.

3. Het tegengaan van misbruik (belastingontwijking en -ontduiking)167

Het HvJ EG heeft deze rechtvaardigingsgrond in vele arresten in abstracto erkend,
maar er zodanig stringente voorwaarden aan verbonden dat de antimisbruikrecht-
vaardiging van de betrokken belemmerende maatregelen uiteindelijk telkens
schipbreuk leed. Nadat het Hof in het Biehl-arrest168 het bestrijden van belasting-
ontwijking reeds impliciet als rechtvaardigingsgrond leek te hebben erkend169, is
dat later in onder meer de arresten ICI170, X en Y171 en De Lasteyrie172 expliciet ge-
schied. Het bestrijden van vermeend misbruik dat evenwel in wezen bestaat in het
gebruik maken van de vrije markt, levert geen rechtvaardigingsgrond op.173 Zo ziet
het HvJ EG het gebruik maken van verschillen tussen de belastingtarieven van de
lidstaten of andere dispariteiten niet als belastingontwijking, aangezien het vrijelijk
kunnen kiezen tussen de rechtsstelsels van de lidstaten een van de grondslagen van
de gemeenschappelijke markt is.174 Om als antimisbruikmaatregel te kunnen wor-
den gerechtvaardigd, moet de nationale maatregel specifiek zien op volstrekt
kunstmatige constructies die erop zijn gericht aan de nationale belastingwet te ont-
snappen.175 Regelingen die in het algemeen aanknopen bij bepaalde handelingen,
ongeacht of er in het concrete geval, naar objectieve omstandigheden beoor-

165. Zaak C-55/00 (Gottardo), r.o. 36.
166. Zaak C-307/97 (Saint-Gobain), r.o. 60.
167. Zie voor een uitgebreide studie over dit onderwerp: Weber 2003, hoofdstuk 4.
168. Zaak C-175/88 (Biehl).
169. Zie Wattel 1997, blz. 430.
170. Zaak C-264/96 (ICI).
171. Zaak C-436/00 (X en Y).
172. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).
173. Zie bijvoorbeeld het arrest X en Y, r.o. 44. Deze overweging lijkt overigens zowel betrekking te 

hebben op de vraag of sprake was van een belemmering als op misbruik als rechtvaardigings-
grond; vergelijk pt. 4 van de noot van Wattel bij BNB 2003/221.

174. Zie bijvoorbeeld zaak C-294/97 (Eurowings), r.o. 43-45, en het ICI-arrest, r.o. 26.
175. Zie met name zaak C-196/04 (Cadbury Schweppes), r.o. 52-55. Bij de beoordeling of sprake is van 

belastingontwijking moet rekening worden gehouden met het doel van de vestigingsvrijheid. In 
genoemd arrest preciseert het HvJ EG dat dit doel is duurzame integratie in economische en soci-
ale zin in een andere lidstaat door middel van de daadwerkelijke uitoefening van een economi-
sche activiteit; zie r.o. 53-54.
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deeld176, sprake is van misbruik, kwalificeren niet.177 In zijn conclusie in de zaak
Cadbury Schweppes stelt A-G Léger178 mijns inziens evenwel terecht dat het HvJ EG
in het arrest Marks & Spencer179 een ruimere benadering volgt; het aanvaardde de
(algemene) maatregel van de Britse groepsregeling die overbrenging van verliezen
door buitenlandse naar binnenlandse concernvennootschappen uitsluit, in beginsel
als maatregel gericht tegen een willekeurige verschuiving van winsten en verliezen
tussen in verschillende lidstaten gevestigde vennootschappen180, en gaf – in het
kader van de evenredigheidstoets – aan onder welke voorwaarden die uitsluiting is
toegestaan.181 

4. De noodzaak om de samenhang van het nationale belastingsysteem te handhaven 
(fiscale coherentie)182

Deze rechtvaardigingsgrond kan worden gezien als een uitzondering op de algeme-
ne regel dat nadelen als gevolg van belemmerende maatregelen niet kunnen worden
gerechtvaardigd door te wijzen op voordelen die de belastingplichtige elders in het
nationale belastingstelsel of in een andere belastingjurisdictie geniet.183 Het HvJ EG
heeft dit argument van de compenserende voordelen niet alleen telkens afgewezen,
maar heeft bovendien in onder meer het arrest Verkooijen184 in algemene zin geoor-
deeld dat ‘volgens vaste rechtspraak een ongunstige fiscale behandeling die in strijd
is met een fundamentele vrijheid, niet kan worden gerechtvaardigd door andere fis-

176. Zie zaak C-436/00 (X en Y), r.o. 42. In het algemeen wordt uit de objectieve omstandigheden ook 
de subjectieve misbruikintentie van de belastingplichtige afgeleid, maar er zijn uitzonderingen 
waarin het HvJ EG antimisbruikmaatregelen heeft toegestaan, zonder dat rekening werd gehou-
den met de subjectieve bedoeling; zie Weber 2003, blz. 225-226. Zie voorts het onder het vrije 
goederenverkeer gewezen arrest Abbink (zaak 134/83), r.o. 14, waarin het Hof overweegt dat een 
regeling die belastingfraude wil voorkomen noodzakelijkerwijs moet zijn gebaseerd op objectie-
ve en controleerbare criteria, hetgeen niet het geval is wanneer de bedoeling van de betrokkene 
als maatstaf wordt genomen.

177. Zie bijvoorbeeld de zaken ICI, r.o. 26; X en Y, r.o. 61-62; en De Lasteyrie, r.o. 50-51.
178. Zie pt. 93 en 99-103 van de conclusie.
179. Zaak C-446/03 (Marks & Spencer).
180. Weliswaar als onderdeel van een geheel van drie rechtvaardigingsgronden; zie nader onder ‘5) 

Fiscale territorialiteit’.
181. Zie hierover onder meer Lang 2006 en Kemmeren 2006.
182. Voor een uitgebreide algemene beschouwing over dit onderwerp verwijs ik naar Terra & Wattel 

2005, blz. 105-137.
183. Zie Englisch 2004, blz. 356.
184. Zaak C-35/98 (Verkooijen), r.o. 61. Zie ook de arresten Avoir fiscal (zaak 270/83), r.o. 21; en Saint-

Gobain, r.o. 54.
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cale voordelen, als die voordelen al bestaan’.185 Indien evenwel sprake is van een di-
rect verband tussen het voor- en het nadeel in het nationale belastingsysteem, en bo-
vendien wordt voldaan aan de evenredigheidstoets (zie het einde van deze subpara-
graaf), kan een belemmerende maatregel gerechtvaardigd zijn als nodig voor het be-
houd van de fiscale coherentie. Deze exceptie is in de arresten Bachmann186 en
Commissie versus België187 daadwerkelijk door het HvJ EG gehonoreerd. In de zaak
Bachmann weigerde België premies voor levensverzekeringen in aftrek toe te laten
ingeval deze aan buiten België gevestigde verzekeringsmaatschappijen werden be-
taald, waardoor zowel buitenlandse verzekeraars als buitenlandse, naar België mi-
grerende, werknemers werden benadeeld. Het Hof ging mee met het betoog van Bel-
gië inzake de coherentie van het belastingsysteem. Dat systeem hield in dat België de
betaalde verzekeringspremies in aftrek toeliet en vervolgens de latere verzekerings-
uitkeringen in de heffing betrok; omgekeerd belastte België de uitkeringen niet in-
geval geen premies in aftrek waren gebracht. Het HvJ EG overwoog:

‘23. De samenhang van een dergelijk belastingstelsel, de inrichting waar-
van een zaak is van iedere Lid-Staat afzonderlijk, veronderstelt dus, dat die
staat belasting kan innen over de door de verzekeringsmaatschappijen uit-
gekeerde bedragen, wanneer hij verplicht zou zijn de aftrek van in een an-
dere Lid-Staat betaalde levensverzekeringspremies te accepteren.’

185. Opgemerkt zij dat het HvJ EG in zaak C-265/04 (Bouanich) heeft geoordeeld dat bij de beoordeling 
of sprake is van een door het EG-verdrag verboden belemmering wél rekening moet worden ge-
houden met de invloed van belastingverdragen. Het betrof een Zweedse regeling inzake de in-
koop van aandelen. Bij binnenlandse aandeelhouders werd de inkoop als vervreemdingsvoordeel 
belast en werd 30% belasting geheven over het verschil met de verkrijgingsprijs, terwijl bij bui-
tenlandse aandeelhouders de inkoop als dividenduitkering werd belast tegen hetzelfde tarief. 
Deze regeling bevond het HvJ EG in strijd met het vrije kapitaalverkeer; indien evenwel de toe-
passing van een belastingverdrag (heffing van in casu 15% over het verschil met de nominale 
waarde) in een concreet geval uiteindelijk tot een niet minder gunstig resultaat leidt dan voor 
binnenlandse aandeelhouders, kan de regeling in dat geval gewoon worden toegepast. Het HvJ EG 
besteedde overigens geen aandacht aan de vraag welke invloed een eventuele verrekening van de 
geheven belasting in de woonstaat van de aandeelhouder heeft; vergelijk in dit kader hetgeen in 
paragraaf 7.1.3.2, voetnoot 283, is opgemerkt over het arrest Fokus Bank (HvJ EVA, zaak E-1/04) 
en de zaak Denkavit (C-170/05). Zie voorts de prejudiciële vragen die Hof Amsterdam heeft ge-
steld in zijn uitspraak van 21 september 2005, V-N 2005/54.17 (zaak C-379/05, Amurta SGPS). 
Mijns inziens heeft de beslissing in de zaak Bouanich overigens geen gevolgen voor de Neder-
landse aanmerkelijkbelangheffing over de inkoopbate, aangezien naar nationaal recht sprake is 
van een vervreemdingsvoordeel. Als het desbetreffende belastingverdrag de inkoopbate aan-
merkt als dividend, leidt dat slechts ertoe dat Nederland het vervreemdingsvoordeel tegen gere-
duceerd tarief in de heffing betrekt. In het zeldzame geval waarin de dividendbelasting eind-
heffing is (de vennootschap zit feitelijk buiten Nederland; valt wel onder de vestigingsplaatsfictie 
van artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965, maar niet onder die van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001; én 
het belastingverdrag geeft Nederland een heffingsrecht), kan het arrest wel gevolgen hebben voor 
de Nederlandse heffing.

186. M186.Zaak C-204/90 (Bachmann).
187. Zaak C-300/90 (Commissie/België). Deze zaak betrof een inbreukprocedure over dezelfde proble-

matiek als in de zaak Bachmann.
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Aangezien het Hof voorts van oordeel was dat de samenhang van het Belgische be-
lastingstelsel niet door minder restrictieve maatregelen kon worden verzekerd188,
achtte het de Belgische aftrekuitsluiting gerechtvaardigd. Met Terra en Wattel189 ben
ik van mening dat het HvJ EG hier de plank misslaat. België had immers de aan bui-
tenlandse verzekeraars betaalde premies in aftrek kunnen toelaten en vervolgens bij
emigratie van de verzekeringsnemer over kunnen gaan tot terugname van de aftrek
door middel van het opleggen van een exitheffing. De Belgische regeling had derhal-
ve moeten sneuvelen bij gebrek aan evenredigheid.

Na het Bachmann-arrest is de coherentie-rechtvaardiging, hoewel in tientallen za-
ken ingeroepen door de lidstaten, nimmer meer door het HvJ EG in een concreet ge-
val geaccepteerd.190 191 Het Hof heeft in latere arresten de toepassing van deze
rechtvaardigingsgrond aan stringente voorwaarden onderworpen. Dat past bij de
restrictieve uitleg die het Hof in het algemeen bij de rechtvaardigingsgronden toe-
past. De door de rule of reason beschermde publieke belangen blijven immers een
uitzondering op de verdragsvrijheden. En, zoals Terra en Wattel192 opmerken: het
beperken van het vrije verkeer op grond van de fiscale samenhang binnen één fiscale
jurisdictie betekent een opsplitsing van de gemeenschappelijke markt in 25 nationa-
le markten, hetgeen indruist tegen de doelstellingen van het EG-verdrag. Anderzijds
houdt de erkenning van de fiscale soevereiniteit, die de lidstaten bij gebreke van har-
monisatie van de directe belastingen nog altijd genieten, in dat die afzonderlijke be-
lastingjurisdicties en de daaraan toerekenbare fiscale claims niet genegeerd kunnen
worden. Een heuse spagaat derhalve, waarin het Hof blijkens de na Bachmann gewe-
zen jurisprudentie overhelt naar het belang van het vrije verkeer. 

Zo volgt uit de zaak Svensson193 – inzake de beperking van een Luxemburgse rente-
subsidie tot hypotheken afgesloten bij Luxemburgse kredietinstellingen – dat er een
rechtstreeks verband moet bestaan tussen de toekenning van een fiscaal voordeel en
de compensering van dit voordeel door een fiscale heffing:

‘18. Terwijl er in de hierboven genoemde zaken [Bachmann en Commissie/
België; FP] een rechtstreeks verband bestond tussen de aftrekbaarheid van
de premies en de heffing van belasting over de bedragen die de verzeke-

188. Zie r.o. 24-27.
189. Terra & Wattel 2005, blz. 109.
190. Ook niet in zaak C-136/00 (Danner); deze zaak betrof de Finse aftrekbeperking van premies van 

in het buitenland afgesloten pensioenverzekeringen. Het Hof oordeelde dat dit systeem, anders 
dan het Belgische in de zaak Bachmann, niet coherent was, omdat het geen vrijstelling bevatte 
voor de latere corresponderende uitkeringen; zie r.o. 36-38.

191. Opgemerkt zij wel dat de door het HvJ EG in de zaak Marks & Spencer geaccepteerde rechtvaar-
diging veel weg heeft van het argument van de fiscale samenhang, althans voor wat betreft het 
eerste deel daarvan. Het Hof wijst namelijk in de eerste plaats op het belang van een evenwichtige 
verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten, waarvoor nodig is dat op winst en ver-
lies – ‘twee zijden van eenzelfde medaille’ – de regels van eenzelfde staat worden toegepast. Zie 
nader onder ‘5) Fiscale territorialiteit’. 

192. Terra & Wattel 2005, blz. 120.
193. Zaak C-484/93 (Svensson).
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ringsmaatschappijen ingevolge verzekeringscontracten tegen ouderdom
en overlijden uitkeren, welk verband moest worden gehandhaafd om de
samenhang van de betrokken belastingregeling te waarborgen, bestaat er
in casu immers geen enkel rechtstreeks verband tussen de toekenning van
de rentesubsidie aan de leningnemers en de financiering daarvan door
middel van belasting over de winsten van de financiële instellingen.’

In de zaak Verkooijen194 inzake de beperking van de dividendvrijstelling in de Ne-
derlandse inkomstenbelasting tot dividend ontvangen van in Nederland gevestigde
vennootschappen, overwoog het Hof expliciet dat geen sprake is van een recht-
streeks verband in geval van ‘twee afzonderlijke belastingen met verschillende be-
lastingplichtigen’.195 Bij deze beperking van het coherentie-argument kunnen
vraagtekens worden geplaatst. De samenhang van een belastingstelsel kan zich im-
mers ook op het niveau van twee belastingplichtigen en/of binnen twee belastingen
manifesteren.196

A-G Kokott heeft dan ook in haar conclusie in de zaak Manninen197 terecht een
lans gebroken voor de toepassing van de coherentie-rechtvaardiging over de grens
van één belasting en één belastingplichtige heen.198 De zaak betrof het Finse impu-
tatiekrediet in de inkomstenbelasting voor de verrekening van over de uitgedeelde
winst geheven vennootschapsbelasting, dat niet werd verleend voor dividenden af-
komstig uit buiten Finland belaste winsten. De A-G wijst erop dat het strenge vast-
houden aan het criterium van dezelfde belastingplichtige tot willekeurige resultaten
kan leiden, en dat in de Finse imputatieregeling de door de vennootschap op de later
uitgekeerde winst ingehouden vennootschapsbelasting ook kan worden gezien als
namens de aandeelhouder vooruit betaalde dividendbelasting.199 A-G Kokott pleit er
dan ook voor de rechtvaardigingsgrond van de fiscale coherentie ook toe te passen
ingeval de heffing van de ene belastingplichtige staat tegenover het voordeel bij een
andere belastingplichtige, mits de belasting betrekking heeft op dezelfde inkomsten
of hetzelfde economische proces, en het systeem garandeert dat het voordeel uitslui-
tend aan de ene belastingplichtige wordt verleend als gewaarborgd is dat de heffing
bij de andere belastingplichtige daadwerkelijk en tot hetzelfde bedrag plaats-
vindt.200 Het HvJ EG volgt de A-G kennelijk in dit pleidooi, gezien zijn volgende over-
weging:

‘45. Hoewel deze belastingregeling dus berust op een verband tussen het
fiscale voordeel en de compenserende heffing, door te bepalen dat het aan
de in Finland onbeperkt belastingplichtige aandeelhouder toegekende be-

194. Zaak C-35/98 (Verkooijen), r.o. 57-58.
195. Een vergelijkbaar oordeel is gegeven in zaak C-251/98 (Baars), r.o. 40, inzake de beperking van de 

vrijstelling voor aanmerkelijkbelangaandelen in de Nederlandse vermogensbelasting tot aande-
len in in Nederland gevestigde vennootschappen. Zie ook zaak C-168/01 (Bosal), r.o. 30.

196. Zie Wattel 2004, blz. 93-94.
197. Conclusie van 18 maart 2004 in zaak C-319/02 (Manninen); zie met name pt. 55-65.
198. Dat betoog wordt ondersteund door A-G Maduro in zijn conclusie in de zaak Marks & Spencer, 

pt. 71.
199. Zie pt. 57-60.
200. Zie pt. 61.
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lastingkrediet wordt berekend op basis van de vennootschapsbelasting die
de in deze lidstaat gevestigde vennootschap verschuldigd is over de door
haar uitgekeerde dividenden, is zij niet noodzakelijk om de samenhang van
de Finse belastingregeling te bewaren.’

Dit volgt voorts uit de in r.o. 46 (zie ook r.o. 54) door het Hof voorgestelde minder
restrictieve maatregel, die de samenhang van de Finse belastingregeling waarborgt
door de Finse aandeelhouder een belastingkrediet toe te kennen berekend op basis
van de door de vennootschap in de andere lidstaat verschuldigde vennootschaps-
belasting. Het HvJ EG lijkt derhalve de eis van zowel dezelfde belastingplichtige als
dezelfde belasting te hebben laten varen.201 Desalniettemin slaagt het Finse beroep
op de fiscale coherentie niet, aangezien het Hof de uitsluiting van buitenlandse divi-
denden niet noodzakelijk acht voor het behoud van de fiscale samenhang van de Fin-
se imputatieregeling. De regeling heeft namelijk als doelstelling het voorkomen van
economische dubbele belasting over uitgekeerde winsten, en naar 's Hofs oordeel
zijn buitenlandse en binnenlandse dividenden in het licht van die doelstelling verge-
lijkbaar.202 Het Hof heeft duidelijk geen boodschap aan het feit dat imputatieregelin-
gen gericht zijn op het voorkomen van binnenlandse economische dubbele belasting,
maar past het beginsel van de wederzijdse erkenning toe; de belasting geheven door
de lidstaat waaruit de uitgedeelde winst afkomstig is, moet worden gelijkgesteld
met binnenlandse belasting en dient dus door de woonstaat van de aandeelhouder
in aanmerking te worden genomen.203 Het is dus niet nodig dat de toekenning van
het belastingvoordeel en de compenserende belastingheffing zich binnen een en de-
zelfde lidstaat afspelen.204 Aldus ontstaat een soort gezamenlijke fiscale samenhang
op het communautaire niveau tussen twee lidstaten (vergelijk de hierna besproken

201. Zie in die zin ook Rust 2004, blz. 452; Schnitger 2004, blz. 1360; en Vanistendael 2005. In het 
latere arrest in de zaak C-39/04 (Laboratoires Fournier), r.o. 20, noemt het Hof bij de algemene be-
spreking van de fiscale coherentie toch weer de voorwaarde van de personenidentiteit. Dit 
gebeurt evenwel onder verwijzing naar r.o. 42 uit Manninen, waar ook in het algemeen de in de 
verschillende arresten door het HvJ EG gestelde voorwaarden worden besproken. Bij de afwijzing 
van het fiscale coherentieargument in r.o 21 van zaak C-39/04 wordt slechts overwogen dat in 
casu ‘een dergelijk rechtstreeks verband’ ontbreekt.

202. Zie r.o. 46 en 48.
203. Vergelijk ook de zaken Lenz (C-315/02) en Commissie/Frankrijk (C-334/02). Zie over de proble-

men van wederzijdse erkenning in fiscalibus de conclusie van A-G Wattel van 3 mei 2005, zaak 
40.037, pt. 5.10.

204. Zie ook de conclusie van A-G Maduro in de Marks & Spencer-zaak; met name pt. 74 en 76: de En-
gelse ‘group relief’ regeling komt erop neer dat verliezen van binnenlandse dochtermaatschappij-
en ter verrekening kunnen worden overgedragen aan de moedermaatschappij, onder verval van 
het recht op verliesverrekening bij de dochter zelf. Volgens A-G Maduro zou de regeling – gelet 
op haar uitgangspunt om het fiscale nadeel van het niet toepassen van consolidatie binnen con-
cernverband weg te nemen, onder uitsluiting van de mogelijkheid van dubbele verliesverreke-
ning – op grond van de fiscale samenhang gerechtvaardigd zijn, indien zij de overdracht van 
verliezen door buitenlandse dochters toestaat voor zover die verliezen niet reeds in het buiten-
land verrekenbaar zijn. Het HvJ EG komt uiteindelijk in het kader van de evenredigheidstoets tot 
dezelfde conclusie als de A-G; zie onder ‘5. Fiscale territorialiteit’ hierna.
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samenhang op verdragsniveau tussen twee lidstaten).205 Een dergelijke redenering
doet echter de bodem wegvallen onder de rechtvaardigingsgrond van de fiscale co-
herentie, die immers ziet op de samenhang binnen een en dezelfde belastingjuris-
dictie. Dit roept natuurlijk de vraag op of het Bachmann-arrest hiermee is achter-
haald. Het Hof oordeelt van niet (cursiveringen FP):

‘47. Ook in de zaken die tot de arresten Bachmann en Commissie/België
hebben geleid, hadden de betrokken fiscale bepalingen tot doel een dubbe-
le belasting te vermijden. De door de Belgische wetgeving geboden moge-
lijkheid voor natuurlijke personen om de in het kader van levensverzeke-
ringscontracten betaalde premies van hun belastbare inkomsten af te trek-
ken – hetgeen uiteindelijk betekende dat de inkomsten die aan de betaling
van deze premies werden besteed, niet werden belast – was gebaseerd op
de rechtvaardiging dat het door middel van deze premies opgebouwde kapitaal
later zou worden belast bij de persoon die het kapitaal bezit. In een dergelijk
stelsel werd een dubbele heffing van belastingen vermeden door de enige
verschuldigde belasting uit te stellen tot het tijdstip waarop het door mid-
del van de belastingvrije premies opgebouwde kapitaal zou worden uitbe-
taald. Indien de Belgische autoriteiten de aftrekbaarheid van de levensver-
zekeringspremies van de belastbare inkomsten wilden toelaten, moesten zij
om de samenhang van de belastingregeling te bewaren noodzakelijkerwijze de
zekerheid krijgen dat het bij het verval van het contract door de verzekerings-
maatschappij uitbetaalde kapitaal later daadwerkelijk zou worden belast. In
die precieze omstandigheden heeft het Hof dan ook overwogen dat voor de
maatregelen die aan de orde waren in de zaken waarin de arresten Bach-
mann en Commissie/België zijn gewezen, geen minder dwingende maatre-
gelen bestonden die de samenhang van de betrokken belastingregeling
konden bewaren.
48. In het hoofdgeding zijn de feitelijke omstandigheden evenwel verschil-
lend. Wanneer de in Finland onbeperkt belastingplichtige aandeelhouder
dividenden ontvangt, is over de aldus uitgekeerde winsten immers reeds ven-
nootschapsbelasting geheven, ongeacht of deze dividenden afkomstig zijn
van Finse dan wel van Zweedse vennootschappen.’

Het Hof lijkt dus beslissend te vinden dat België in de zaak Bachmann nog geen ze-
kerheid had omtrent de latere belastingheffing over de verzekeringsuitkeringen, ter-
wijl in de zaak Manninen bij de toekenning van het imputatiekrediet door Finland
reeds vaststond dat de winst waaruit de dividenden afkomstig zijn, door Zweden in
de heffing is betrokken. Dat oordeel leidt uiteraard onmiddellijk tot de constatering
dat België in de zaak Bachmann voor een minder beperkende maatregel had kunnen
kiezen: premieaftrek toestaan en een conserverende aanslag opleggen bij de eventu-
ele emigratie van de verzekeringnemer, gevolgd door invordering indien en voor zo-
ver de nieuwe woonstaat op het moment van uitkering niet blijkt te heffen. De vraag
rijst dan hoe zulks zich verhoudt tot 's Hofs oordeel in het nog geen negen maanden

205. Zie ook Schnitger 2004, blz. 1361.
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eerder gewezen de Lasteyrie-arrest206 dat het de Franse aanmerkelijkbelang-emi-
gratieheffing aan fiscale coherentie ontbrak, omdat eventuele door de nieuwe woon-
staat over de in Frankrijk ontstane waardestijging geheven belasting, op de conserve-
rende aanslag in aftrek werd gebracht. Dat is immers juist in overeenstemming met
het idee van een fiscale samenhang op het niveau van twee lidstaten gezamenlijk.
Hier lijkt dus sprake van inconsistentie van het Hof, tenzij de in het arrest Manninen
toegepaste ontworteling van het fiscale coherentiebeginsel uit zijn nationale context
slechts gelding heeft voor het in dat arrest aan de orde zijnde geval van het voorko-
men van economische dubbele belasting door middel van imputatiesystemen. Het
lijkt echter breder toepasbaar, gezien zowel de hierboven geciteerde r.o. 48, waarmee
het Hof het Bachmann-arrest krampachtig overeind houdt, als r.o. 49, waarin het Hof
de mogelijke verschuiving van de Finse belastingopbrengst richting Zweden afdoet
met zijn bekende overweging dat een derving van belastinginkomsten geen dwin-
gende reden van algemeen belang vormt. Hieruit lijkt in algemene zin te volgen dat
de uit het Bachmann-arrest getrokken conclusie dat het gaat om fiscale samenhang
op nationaal niveau, moet worden bijgesteld; van belang is kennelijk slechts dat uit-
eindelijk ergens in de EU belasting wordt geheven. Verrassend genoeg lijkt dan de
conclusie onontkoombaar dat het Manninen-arrest het fiscale coherentiebeginsel –
niettegenstaande de verruiming daarvan door het opruimen van de belasting-
subjectbegrenzing – van zijn nationale grondslag heeft ontdaan en daarmee aanzien-
lijk heeft beperkt. Voorshands is onzeker of deze conclusie juist is. In ieder geval kan
uit het Manninen-arrest worden geconcludeerd dat ingeval reeds belastingheffing
door een andere lidstaat heeft plaatsgevonden voordat in de desbetreffende lidstaat
het corresponderende fiscale voordeel is verleend, deze laatste lidstaat niet met een
beroep op de fiscale coherentie de belastingplichtige het voordeel kan onthouden.

Een andere belangrijke beperking op de coherentie-rechtvaardiging heeft het HvJ EG
aangebracht in het Wielockx-arrest.207 In dat arrest heeft het Hof bepaald dat een
beroep op de fiscale coherentie als rechtvaardigingsgrond niet opgaat als een lid-
staat door het sluiten van een belastingverdrag zijn coherentie op nationaal niveau
heeft ingeruild voor coherentie op bilateraal niveau. Hiervan is sprake ingeval een
lidstaat zijn heffingsrecht over een bepaald voordeel heeft opgegeven doordat de
desbetreffende toewijzingsbepaling uit het belastingverdrag de heffing toewijst aan
de andere betrokken staat ongeacht in welke staat de voorafgaande aftrek plaats-
vond. In de zaak Wielockx ging het om de Nederlandse regeling van de fiscale oude-
dagsreserve, die alleen door inwoners kon worden opgebouwd aangezien de latere
heffing over de reserve bij niet-inwoners – zoals de Belgische Wielockx – niet verze-
kerd was. Het Hof oordeelde:

‘24. (...) de staat [belast] ingevolge overeenkomsten tegen dubbele belas-
ting die, zoals bovenbedoelde overeenkomst [belastingverdrag Nederland-
België 1970; FP], met het OESO-Modelverdrag overeenkomen, alle door zijn
ingezetenen ontvangen pensioenen, ongeacht in welke staat de premies
zijn betaald, maar ziet daartegenover af van belastingheffing over in het

206. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie), r.o. 66.
207. Zaak C-80/94 (Wielockx).
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buitenland ontvangen pensioenen, ook wanneer deze berusten op in het
binnenland betaalde en als aftrekbaar beschouwde premies. De fiscale sa-
menhang bestaat dus niet op het niveau van een zelfde persoon, door een
strikte correlatie tussen de aftrekbaarheid van de premies en de belasting-
heffing over de pensioenuitkeringen, maar bevindt zich op een ander ni-
veau, te weten dat van de wederkerigheid van de in de verdragsluitende
staten toepasselijke voorschriften.
25. Aangezien de fiscale samenhang is verzekerd door een met een andere
Lid-Staat gesloten bilaterale overeenkomst, kan dit beginsel niet worden
aangevoerd als reden om een aftrek als die waarom het hier gaat, te weige-
ren.’

De fiscale oudedagsreserve valt niet onder het pensioenartikel van het belastingver-
drag, zodat de beslissing in het concrete geval hoe dan ook onjuist was. De Wielockx-
leer als zodanig is evenwel ook dubieus. De fiscale coherentie speelt zich niet af op
het niveau van lidstaten onderling, maar binnen één belastingjurisdictie. Binnen die
jurisdictie dient een sluitend systeem van belastingheffing te bestaan, waardoor
voor alle belastingplichtigen belastingvoor- en nadelen gelijkelijk gecompenseerd
worden, ongeacht eventuele grensoverschrijdingen. Belastingverdragen verdelen
daarentegen de heffingsbevoegdheid tussen twee staten en leiden aldus tot een
evenwichtige verdeling van heffingsaanspraken tussen die staten. Belastingverdra-
gen staan derhalve los van het concept van de coherentie van het nationale belas-
tingstelsel en vormen veelal ook slechts het product van een wederzijds geven en
nemen van de verdragspartijen.208 Wattel209 wijst voorts erop dat het HvJ EG niet de
bevoegdheid heeft belastingverdragen te interpreteren, noch een taak heeft met be-
trekking tot het bestrijden van handelen door de lidstaten tegen de geest van de door
hen gesloten belastingverdragen. Bovendien zou een belastingplichtige, ingeval de
betrokken lidstaat zijn heffingsrecht inderdaad bij belastingverdrag heeft opgege-
ven, zich gewoon op het belastingverdrag kunnen beroepen, zodat aan EG-recht niet
wordt toegekomen.210

208. Zie in deze zin ook English 2004, blz. 357-358.
209. Zie onder meer Wattel 1997, blz. 427-428; alsmede diens noot onder het X en Y-arrest, BNB 2003/

221, pt. 9-10. Zie voorts Terra & Wattel 2005, blz. 134-137.
210. Vergelijk zaak C-513/04 (Kerckhaert en Morres), waarin België waarschijnlijk in strijd met het 

verdrag België-Frankrijk 1964 handelde door geen verrekening van op dividend ingehouden 
Franse bronbelasting te verlenen. Opgemerkt zij dat in deze zaak de vraag naar het discrimine-
rende karakter van de Belgische regeling aan de orde was en niet de rechtvaardigingsgrond van 
de fiscale coherentie. A-G Geelhoed stelt in zijn conclusie in de eerste plaats dat de toetsing van 
de verenigbaarheid van nationale bepalingen met een belastingverdrag louter een zaak is voor de 
nationale rechter, en betoogt vervolgens (pt. 37): ‘Het hoeft geen betoog dat de omstandigheid 
dat de wettelijke regeling van een lidstaat in overeenstemming is met, of wordt geëist door, de 
bepalingen van de toepasselijke overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting, op zichzelf 
niet betekent dat deze handelwijze in overeenstemming is met de verdragsbepalingen betreffen-
de het vrije verkeer: volgens vaste rechtspraak van het Hof moeten de lidstaten zich bij de uit-
oefening van de volgens de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting verdeelde 
heffingsbevoegdheid niettemin houden aan het in de artikelen 43 EG en 56 EG vervatte discrimi-
natieverbod.’ →
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Ook in de zaak X en Y211 inzake een Zweedse regeling die bij overdracht tegen een
te lage prijs van aandelen in een Zweedse vennootschap aan een vennootschap
waarin de overdrager (natuurlijke persoon) eveneens een belang houdt, slechts uit-
stel van belastingheffing toeliet indien de laatste vennootschap in Zweden gevestigd
was, oordeelt het HvJ EG dat de fiscale samenhang niet op het niveau van de indivi-
duele belastingplichtige bestaat, maar op macroniveau tussen twee lidstaten. Het
Hof neemt namelijk aan dat het risico van een definitief vertrek van de overdragende
belastingplichtige (wederzijds) wordt gedekt; in de eerste plaats door artikel 13, § 4,
van het belastingverdrag Zweden-België 1991 (gelijk aan artikel 13, lid 5, OESO-mo-
delverdrag), in die zin dat alleen de staat waarheen de overdrager verhuist, de be-
trokken meerwaarde mag belasten. Die aanname is evenwel niet juist, reeds omdat
de bepaling in casu niet van toepassing was: de overdragende aandeelhouder woon-
de nog in Zweden.212 213 In de tweede plaats wijst het Hof op artikel 13, § 5, van het
verdrag, dat een aanmerkelijkbelangvoorbehoud van vijf jaar bevat ten aanzien van
in België wonende Zweedse onderdanen met een aanmerkelijk belang in een in Zwe-
den gevestigde vennootschap. Ook deze bepaling was echter niet van toepassing, nu
de aandeelhouder niet in België, maar in Zweden woonde (en niets erop wees dat hij
naar België zou verhuizen), en de vennootschap niet in Zweden, maar in België ge-
vestigd was.214

Overigens kon aan het arrest X en Y reeds een aanwijzing worden ontleend dat
het HvJ EG niet afwijzend staat tegenover exitheffingen als zodanig. Uit r.o. 53 kan
worden afgeleid dat het Hof de coherentierechtvaardiging in beginsel toepasbaar
acht. Het oordeelt namelijk dat in de onderhavige zaak de fiscale samenhang niet op
het niveau van de individuele belastingplichtige bestaat, maar op bilateraal niveau.
Bovendien oordeelt het Hof in r.o. 59 het volgende:

211. Niet valt in te zien dat het omgekeerde wel het geval zou zijn; namelijk dat de strijdigheid van 
een nationale regeling met een belastingverdrag reeds zou betekenen dat die regeling eveneens 
strijdig is met het EG-recht. Het HvJ EG heeft deze kwestie in zijn arrest van 14 november 2006 
omzeild door te overwegen dat het belastingverdrag in het prejudiciële verzoek niet aan de orde 
is. Dat België alle dividenden, ongeacht of zij afkomstig zijn van binnenlandse of buitenlandse 
vennootschappen, tegen hetzelfde tarief belast zonder verrekening van buitenlandse bronbelas-
ting te verlenen, is volgens het Hof niet in strijd met het vrije kapitaalverkeer, doch ‘het gevolg 
van de parallelle uitoefening van belastingbevoegdheid door twee lidstaten’.

211 Zaak C-436/00 (X en Y). Zie voorts zaak C-136/00 (Danner), r.o. 41.
212. Onjuist lijkt mij de veronderstelling dat een lidstaat zich niet meer op nationale samenhang zou 

kunnen beroepen als het die in enig belastingverdrag heeft opgegeven. Uit de arresten Bachmann 
en Wielockx volgt naar mijn mening dat een lidstaat, ingeval samenhang op bilateraal niveau is 
bereikt, uitsluitend in die bilaterale verhouding de mogelijkheid heeft verspeeld de fiscale cohe-
rentie in stelling te brengen. Zie in deze zin ook Weber 2003, blz. 242.

213. Voorts geldt dat bij de totstandkoming van artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag niet aan exithef-
fingen is gedacht, en bovendien dat dit artikel waarschijnlijk niet aan het toepassen van een emi-
gratieheffing in de weg staat; zie bij de bespreking van de Nederlandse emigratieheffing in 
paragraaf 7.1.3.2,c, onder ‘Externe samenhang van de Nederlandse regeling’.

214. Zie ook Wattel in pt. 9 van zijn noot onder het X en Y-arrest in BNB 2003/221.

→
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‘Anders dan in de situatie die aanleiding heeft gegeven tot de arresten
Bachmann en commissie/België (...)215, kan in een situatie als de onderha-
vige de samenhang van de belastingregeling worden verzekerd door min-
der beperkende of de vrijheid van vestiging minder aantastende maatrege-
len, die specifiek betrekking hebben op het risico van een definitief vertrek
van de belastingplichtige, en wel voor alle typen van aandelenoverdrach-
ten waarvoor hetzelfde objectieve risico bestaat. Dergelijke maatregelen
zouden bijvoorbeeld kunnen zijn het creëren van een systeem van waar-
borgsommen of andere noodzakelijke garanties om betaling van de belas-
ting veilig te stellen bij een definitieve verhuizing van de overdrager naar
het buitenland.’ 

Hiermee lijkt het Hof aan te geven dat een proportionele regeling die voor de heffing
over de in aandelen begrepen meerwaarden aansluit bij het moment van emigratie,
en uitstel verleent tot de aandelen daadwerkelijk worden vervreemd, gerechtvaar-
digd kan zijn als noodzakelijk voor het behoud van de fiscale samenhang. Het Hof
lijkt zich hier bovendien niet te beperken tot het X en Y-geval, maar zich uit te spre-
ken over een systeem van zekerheidstelling voor de belastingheffing bij emigratie in
het algemeen.216 De per 15 juni 2001 gewijzigde Invorderingsrichtlijn217 heeft
bovengeciteerde overweging van het HvJ EG echter achterhaald. Ook een systeem
waarin niet meteen bij emigratie wordt ingevorderd, maar waarin wordt volstaan
met zekerheidstelling, is immers disproportioneel als de mogelijkheid bestaat de
aankomststaat bij latere realisatie in te schakelen bij de invordering van de verschul-
digde belasting218; zie r.o. 51-53 van het arrest N (besproken in paragraaf 7.1.3.2,b
hierna).

215. Uit de voorafgaande r.o. 58 volgt dat het Hof de situatie in de Bachmann-casus niet juist in beeld 
heeft en ervan uitgaat dat Bachmann buiten België woonde. Bachmann was echter inwoner van 
België. In beide zaken bestaat hetzelfde risico dat de belastingplichtige, na het belastingvoordeel 
te hebben genoten, door emigratie ontsnapt aan de latere heffing. Ook in het Bachmann-arrest 
zou de hier in r.o. 59 voorgestelde oplossing van het HvJ EG mogelijk zijn geweest.

216. Zie in deze zin ook Kavelaars 2003, blz. 580 en 582. De Kort 2003, blz. 3123, en De Broe 2005, 
blz. 217-218, wijzen erop dat het in het X en Y-arrest de heffing van gerealiseerde vervreemdings-
voordelen betreft, terwijl het bij de Franse emigratieheffing om ongerealiseerde voordelen gaat. 
Het is de vraag of dit inderdaad een beslissend verschil is. In beide soorten situaties wordt immers 
belastinguitstel verleend, als gevolg waarvan het noodzakelijk is dit uitstel op te heffen op het 
emigratietijdstip, zijnde het laatste moment waarop het woonland zijn claim nog kan verwezen-
lijken voordat die verdwijnt door de werking van belastingverdragen. Bedacht moet worden dat 
ook in de situatie van X en Y in puur binnenlandse situaties pas wordt geheven ter zake van de 
latere realisatie van de doorgeschoven claim; vergelijk r.o. 46 in De Lasteyrie. Voorts geldt het in 
die overweging genoemde argument dat de belastingplichtige niet beschikt over de inkomsten, 
ook voor de regeling in het X en Y-arrest, die immers ziet op overdrachten onder de waarde in het 
economische verkeer.

217. Richtlijn 76/308/EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/44/EG. 
218. Opgemerkt zij overigens dat het HvJ EG bij bedoelde overweging in het arrest X en Y geen aan-

dacht besteedt aan het in r.o. 11 van het arrest vastgestelde feit dat in het door het Hof relevant 
geachte verdrag Zweden-België regels zijn gesteld voor de bijstand bij invordering.
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5. Fiscale territorialiteit
In de reeds genoemde zaak Futura Participations219 heeft het HvJ EG het beginsel
van de fiscale territorialiteit erkend. De litigieuze Luxemburgse regeling stelde als
voorwaarde voor de verrekening van verliezen door een vaste inrichting van een bui-
tenlandse vennootschap dat de verliezen economisch verband hielden met de op
Luxemburgs grondgebied verworven inkomsten. Het Hof overwoog:

‘20. In casu bepaalt de Luxemburgse wet voor de ingezeten belastingplich-
tigen, dat al hun inkomsten belastbaar zijn, zonder dat de maatstaf van hef-
fing tot hun Luxemburgse activiteiten beperkt is. Ofschoon is voorzien in
vrijstellingen, waardoor een gedeelte van, of, in sommige gevallen, zelfs al
hun buiten Luxemburg verworven inkomsten aldaar niet worden belast,
omvat de maatstaf van heffing voor deze belastingplichtigen bijgevolg op
zijn minst de winsten en verliezen uit hun Luxemburgse activiteiten. 
21. Voor de berekening van de maatstaf van heffing voor de niet-ingezeten
belastingplichtigen daarentegen worden alleen de winsten en de verliezen
uit hun Luxemburgse activiteiten in aanmerking genomen. 
22. Een dergelijke regeling, die in overeenstemming is met het fiscale terri-
torialiteitsbeginsel, kan niet worden geacht een door het Verdrag verboden
zichtbare of verkapte discriminatie op te leveren.’

In het Bosal-arrest220 inzake de Nederlandse beperking van de aftrek van kosten in
verband met deelnemingen (wier uitgedeelde winsten onbelast zijn ongeacht de
vestigingsplaats van de deelneming) tot kosten die dienstbaar zijn aan het behalen
van in Nederland belastbare winst, heeft het Hof de toepassing van het fiscale terri-
torialiteitsbeginsel beperkt tot de heffing van belasting van één belastingplichtige.
Het verwierp zowel het beroep op het fiscale coherentiebeginsel221 als dat op het
fiscale territorialiteitsbeginsel222 op de grond dat de moedermaatschappij en de
dochtermaatschappijen afzonderlijke belastingplichtigen met een eigen belasting-
heffing zijn. Het verwierp daarom als irrelevant het argument dat de verschillende
behandeling gerechtvaardigd was doordat dochters die in Nederland belastbare
winst behalen, en dochters die dat niet doen, zich niet in een vergelijkbare situatie
bevinden.223 224

219. Zaak C-250/95 (Futura Participations).
220. Zaak C-168/01 (Bosal).
221. Zie r.o. 32.
222. Zie r.o. 38.
223. Zie r.o. 39. Zie voor kritisch commentaar onder meer A-G Geelhoed in pt. 63 van zijn conclusie van 

23 februari 2006 in zaak C-374/04 (Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation). Het 
Bosal-arrest lijkt door het HvJ EG evenwel (eveneens op 23 februari 2006) te zijn bevestigd in zaak 
C-471/04 (Keller Holding).

224. Het betrof in het Bosal-arrest overigens een binnenlands belastingplichtige vennootschap, zodat het 
territorialiteitsbeginsel na het Manninen-arrest wellicht reeds op die grond niet kan worden inge-
roepen; zie hierna. De Nederlandse regeling is overigens ook niet naadloos in te passen in het con-
cept van territorialiteit dat gangbaar is in het internationale belastingrecht (alleen heffen over in-
komensbestanddelen die een binding hebben met het territoir van de heffende staat; zie hierna); zie 
de constatering van het HvJ EG in r.o. 36 dat Nederland omgekeerd geen kosten gemaakt door bui-
tenlandse moeders ter zake van Nederlandse dochters, in aftrek op de winst van die dochters toelaat.
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In het Manninen-arrest225 oordeelde het HvJ EG in navolging van A-G Kokott226

dat de Finse imputatieregeling anders dan de regeling in de Futura-zaak niet kan
worden beschouwd als een uitvloeisel van het territorialiteitsbeginsel:

‘dit beginsel [verzet] zich er immers niet tegen dat aan een in Finland on-
beperkt belastingplichtige persoon een belastingkrediet wordt toegekend
voor dividenden die zijn uitgekeerd door in andere lidstaten gevestigde
vennootschappen’.

In de zaak Marks & Spencer227 ten slotte – inzake de Engelse ‘group relief’ regeling,
die de overbrenging van verliezen van buitenlandse concernmaatschappijen naar de
Engelse moedermaatschappij uitsluit – oordeelde het HvJ EG:

‘39. In een situatie als die in het hoofdgeding, moet worden aangenomen
dat de lidstaat van vestiging van de moedervennootschap, door de ingeze-
ten vennootschappen over hun wereldwijde winst en de niet-ingezeten
vennootschappen alleen over de winst uit hun bedrijvigheid in deze staat
te belasten, handelt in overeenstemming met het in het internationaal fis-
caal recht vastgelegde en in het gemeenschapsrecht erkende territoriali-
teitsbeginsel (zie met name arrest Futura Participations en Singer, reeds
aangehaald, punt 22).
40. Toch rechtvaardigt de omstandigheid dat deze lidstaat de winst van de
niet-ingezeten dochtervennootschappen van een op zijn grondgebied ge-
vestigde moedervennootschap niet belast, in se geen beperking van de
groepsaftrek tot het verlies van de ingezeten vennootschappen.’

Zoals A-G Maduro betoogt in zijn conclusie in de zaak Marks & Spencer228, lijkt het
door het HvJ EG aanvaarde territorialiteitsbeginsel aldus te moeten worden opgevat
dat het recht doet aan de beperkingen die het internationale recht stelt aan de hef-
fingsbevoegdheid van staten. Het volkenrecht staat belastingheffing zonder enig
aanknopingspunt als nationaliteit, woonplaats of plaats van de economische activi-
teiten niet toe. Belastingheffing over (negatieve) inkomensbestanddelen behaald
door een niet-inwoner die geen enkele band hebben met het territoir van een staat,
mogen door die staat niet in de heffing worden betrokken.229 Hiermee is in overeen-
stemming dat het territorialiteitsbeginsel – zoals geoordeeld in de arresten Manni-
nen en Bosal – niet kan worden ingeroepen ten aanzien van onbeperkt belasting-
plichtigen, bij wie het heffingsobject in tegenstelling tot bij niet-inwoners niet be-
perkt is tot uit die lidstaat afkomstige inkomsten.230 Ook in de zaak Marks & Spencer
kan worden gesproken van een nadeliger behandeling van een binnenlands belas-
tingplichtige die gebruik heeft gemaakt van de verdragsvrijheden door de oprichting

225. Zaak C-319/02 (Manninen); zie r.o. 38.
226. Zie pt. 42 van de conclusie.
227. Zaak C-446/03 (Marks & Spencer).
228. Zie pt. 60-62 van de conclusie.
229. Zie nader paragraaf 2.3.3.1. Het HvJ EG oordeelde overigens in deze zin reeds in zaak C-311/97 

(Royal Bank of Scotland), r.o. 29.
230. In deze zin ook A-G Maduro in zijn conclusie in de zaak Marks & Spencer, pt. 63. 
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van dochtervennootschappen in andere lidstaten. Het gaat hierbij echter om verlie-
zen van zelfstandige rechtspersonen die in andere lidstaten onbeperkt belasting-
plichtig zijn en die aldaar (in tegenstelling tot de door de moeder gemaakte deelne-
mingskosten van de Bosal-zaak) in het algemeen verrekenbaar zullen zijn. Niet dui-
delijk is op welke grond het HvJ EG het beroep op het territorialiteitsbeginsel in deze
zaak nu afwijst. Enerzijds wordt immers opgemerkt dat het in overeenstemming is
met het territorialiteitsbeginsel dat de buitenlandse dochters alleen voor hun Ver-
enigd Koninkrijk-inkomen worden belast – waarmee wellicht wordt bedoeld dat het
in overeenstemming is met het territorialiteitsbeginsel dat het Verenigd Koninkrijk
de winst van niet-onderworpen (binnenlands- noch buitenlands belastingplichtige)
vennootschappen niet in de heffing betrekt – maar anderzijds lijkt uit r.o. 40 te kun-
nen worden afgeleid dat toch een rol speelt dat de moedervennootschap op het
grondgebied van het Verenigd Koninkrijk is gevestigd.231 Het HvJ EG aanvaardt ver-
volgens een drieledige rechtvaardiging die bestaat uit: i) een evenwichtige verdeling
van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten (winst en verlies vormen ‘twee zij-
den van eenzelfde medaille’, waarop de regels van de vestigingsstaat moeten worden
toegepast); ii) het voorkomen van het risico van dubbele verliesverrekening; en iii)
het voorkomen van belastingontwijking. De regeling is echter niet proportioneel
voor zover ook verliezen worden uitgesloten die in de vestigingsstaat van de doch-
ters niet kunnen worden verrekend.232 Dit laatste lijkt een uitholling van het territo-
rialiteitsbeginsel in te houden, aangezien het Verenigd Koninkrijk eventueel tóch
verliesverrekening moet geven voor de verliezen geleden door vennootschappen ten
aanzien waarvan het geen belastingjurisdictie heeft.233 Maar ook hierbij moet wor-
den bedacht dat de – binnenlands belastingplichtige en derhalve volledig onderwor-
pen – moedervennootschap, over wier winst het uiteindelijk gaat, in het Verenigd
Koninkrijk zit.

Uit genoemde arresten lijkt in ieder geval wel te volgen dat het HvJ EG bij zijn toe-
passing van het territorialiteitsbeginsel niet het oog heeft op de in het internationaal
belastingrecht gangbare invulling van het territorialiteitsbeginsel, waarbij zowel
binnenlands- als buitenlands belastingplichtigen uitsluitend worden belast voor
inkomensbestanddelen die een band hebben met het territoir van de heffende

231. A-G Maduro verwierp daarom het beroep op het territorialiteitsbeginsel: Marks & Spencer is een 
binnenlands- en dus onbeperkt belastingplichtige, zodat haar niet het voordeel van de groeps-
aftrek kan worden ontzegd op de grond dat het Verenigd Koninkrijk geen belastingjurisdictie 
heeft over de in andere lidstaten gevestigde dochters; zie pt. 63 van de conclusie.

232. De oplossing van het HvJ EG om in de lidstaat van de moedervennootschap alleen definitieve ver-
liezen te verrekenen, lijkt overigens geenszins de minst belemmerende. Het door het HvJ EG als 
belemmerend aangemerkte cash-flownadeel (r.o. 32) wordt immers pas geëlimineerd indien het 
Verenigd Koninkrijk onmiddellijke verliesverrekening zou toestaan in combinatie met de toepas-
sing van een inhaalregeling (zoals bij buitenlandse vaste inrichtingen). Zie pt. 15 en 17 van de 
noot van Wattel bij het arrest in BNB 2006/72; en Lang 2006, blz. 61. 

233. Zie pt. 9-13 van de noot van Wattel in BNB 2006/72. Zie voor kritisch commentaar ook A-G Geel-
hoed in pt. 65 van zijn conclusie in de zaak Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation.
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staat.234 235 In de uitleg van het HvJ EG heeft het territorialiteitsbeginsel met name
betekenis voor de heffing van buitenlands belastingplichtigen, die immers niet naar
hun wereldinkomen (mogen) worden belast.236

Ten slotte is de derde voorwaarde waaraan een belemmerende maatregel onder de
rule of reason moet voldoen, dat zij evenredig is. De evenredigheidstoets valt in twee
delen uiteen. In de eerste plaats moet de nationale maatregel geschikt zijn om het
desbetreffende belang te beschermen. De maatregel dient derhalve effectief te zijn
(geschiktheidstoets).237 In de tweede plaats mag de maatregel niet verder gaan dan
nodig is om het doel te bereiken. Dit brengt mee dat de verwezenlijking van het doel
niet reeds door andere nationale voorschriften gewaarborgd mag zijn238 en dat bij
de bescherming van het belang de minst belemmerende maatregel moet worden ge-
kozen (noodzakelijkheids- of proportionaliteitstoets). Antimisbruikmaatregelen zijn
disproportioneel als zij bepaalde situaties uitsluiten van een fiscaal voordeel onge-
acht of er daadwerkelijk sprake is van belastingfraude of –ontwijking; zie bijvoor-
beeld de arresten X en Y239 en Leur-Bloem240; zie echter hetgeen in paragraaf 7.1.3.1,
onder pt. 3, is opgemerkt over het arrest Marks & Spencer. In het X en Y-arrest geeft
het Hof voorts een voorzet voor een maatregel die de fiscale samenhang op een min-
der belemmerende wijze waarborgt.241 Eijsbouts, Jans en Vogelaar242 noemen
voorts nog de evenredigheid sensu stricto. De rechter weegt daarbij de betrokken be-
langen – het door de lidstaat aangevoerde publieke belang en het belang van het
vrije verkeer – tegen elkaar af en zorgt ervoor dat die belangen in een redelijke ver-
houding tot elkaar staan. Zij merken op dat het HvJ EG de toetsing aan de evenredig-
heid in het algemeen beperkt tot de geschiktheids- en de noodzakelijkheidstoets en
dat dit niet verwonderlijk is, aangezien het afwegen van de aangevoerde publieke
belangen tegen de belangen van de gemeenschappelijke markt, een taak van de wet-
gever is. De evenredigheid sensu stricto zal mijns inziens overigens al meespelen bij

234. Zie Van Weeghel 2006, blz. 1136-1141. 
235. Een en ander roept de vraag op of het territorialiteitsbeginsel ook als rechtvaardigingsgrond voor 

een belemmering kan worden ingeroepen ingeval een staat wél belastingjurisdictie kan uitoefe-
nen, maar hij zijn heffingsbevoegdheid in zijn nationale wet vrijwillig beperkt tot inkomensbe-
standdelen die een band hebben met zijn territoir, zoals Frankrijk doet met betrekking tot winst 
uit buitenlandse onderneming. Zie hierover nader Schnitger 2004, blz. 1359-1360; D.M. Weber in 
zijn noot onder BFH 13 november 2002, nr. 13/02 (Ritter-Coulais) in FED 2004/727, pt. 4; en Van 
Weeghel 2006, blz. 1140. Zie voorts Van der Vegt & Douma 2005. 

236. Hetzelfde heeft naar mijn mening te gelden voor beperkt binnenlands belastingplichtigen (dual 

residents), die immers op grond van de beperkingen gesteld door het internationale belasting-
recht ook slechts voor bepaalde, uit de desbetreffende staat afkomstige inkomsten in de heffing 
kunnen worden betrokken.

237. Zie voor voorbeelden van niet-geschikte maatregelen de strafzaak C-189/95 (Franzèn), r.o. 76; en 
zaak C-436/00 (X en Y), r.o. 63. In het laatste geval sloeg het HvJ EG de plank overigens mis; zie 
pt. 8 van de noot van Wattel in BNB 2003/221. 

238. Zie zaak C-106/91 (Ramrath), r.o. 31.
239. Zie r.o. 61-62.
240. Zaak C-28/95 (Leur-Bloem), r.o. 44.
241. Zie r.o. 59.
242. Eijsbouts, Jans & Vogelaar 2004, blz. 112-113.
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de beoordeling door het Hof van de beschermingswaardigheid van de aangevoerde
publieke belangen (de tweede voorwaarde van de rule of reason) en voorts ook bij de
toepassing van de proportionaliteitstoets: of de belemmerende maatregel propor-
tioneel is, zal mede afhangen van het gewicht van het publieke belang ten opzichte
van het marktbelang.

7.1.3.2 De emigratieheffing

Uit het oordeel van het HvJ EG in de zaak N volgt dat de Nederlandse emigratiehef-
fing ook na de met ingang van 11 maart 2004 aangebrachte wijzigingen nog een be-
lemmering oplevert voor het vrije verkeer (zie paragraaf 7.1.2.2,b). In het navolgende
zal uitgebreid worden stilgestaan bij de rechtvaardigingsgronden die voor de Neder-
landse emigratieheffing kunnen worden aangevoerd, waarbij zowel de oorspronke-
lijke als de huidige regeling aan bod zal komen. Evenals in paragraaf 7.1.2.2, zal de be-
spreking plaatsvinden aan de hand van de zaken De Lasteyrie243 en N.244

a. Conclusie en arrest in de zaak De Lasteyrie
Het Hof behandelt de volgende door de diverse lidstaten aangevoerde rechtvaardi-
gingsgronden voor de Franse emigratieheffing:

1. De rechtvaardigingsgrond van het tegengaan van de fiscale uitholling van de hef-
fingsgrondslag wordt door het Hof verworpen met een verwijzing naar zijn vaste
rechtspraak, volgens welke het argument van de derving van belastinginkomsten
geen rechtvaardigingsgrond kan opleveren.245

2. De verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaat van vertrek en de lid-
staat van bestemming.246 De Duitse regering heeft gesteld dat de vertrekstaat het
recht toekomt om de waardestijging van de aandelen te belasten, aangezien die in de
regel is ontstaan door de activiteit van de vennootschap in deze staat.247 In navolging
van A-G Mischo oordeelt het Hof dat het geding geen betrekking heeft op de verde-
ling van de heffingsbevoegdheid, noch op het recht van Frankrijk om latente waarde-
stijgingen te belasten, teneinde kunstmatige verplaatsing van de woonplaats tegen
te gaan, maar op de vraag of de daartoe genomen maatregelen in overeenstemming
zijn met de vestigingsvrijheid.

243. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).
244. Zaak C-470/04 (N).
245. Zie r.o. 60.
246. Zie r.o. 68 van het arrest en pt. 80-83 van de conclusie.
247. Opgemerkt zij dat het in de Nederlandse situatie voor de binnenlandse belastingplicht voor aan-

merkelijk belang en de emigratieheffing niet uitmaakt of de vennootschap in Nederland of elders 
is gevestigd, en evenmin waar de winst van de vennootschap is gemaakt. Voorts wordt in de Ne-
derlandse belastingverdragen de heffingsbevoegdheid ter zake van aanmerkelijkbelangwinst niet 
op grond van het bronbeginsel verdeeld; ook de aanmerkelijkbelangbepaling ‘oude stijl’ is naar 
mijn mening in wezen op het woonplaatsbeginsel gebaseerd; zie paragraaf 2.3.3.3.
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3. Het voorkomen van belastingontwijking.248 De Franse regering heeft verklaard dat
de emigratieheffing in het leven is geroepen als antimisbruikmaatregel. Zij moet
voorkomen dat belastingplichtigen, voorafgaand aan de verkoop van het aanmerke-
lijk belang, hun fiscale woonplaats slechts tijdelijk naar het buitenland verplaatsen
om de Franse belasting te ontgaan. Voor het tegengaan van belastingontwijking is de
regeling volgens zowel de A-G als het Hof echter onvoldoende specifiek. Zij heeft be-
trekking op elke situatie waarin een aanmerkelijkbelanghouder emigreert, terwijl
emigratie niet automatisch fiscale fraude impliceert. Ook de emigrant die binnen vijf
jaar na emigratie zijn aandelen verkoopt, maar niet van plan is naar Frankrijk terug te
keren, is belasting verschuldigd. Bovendien kan het met de regeling beoogde doel op
minder belemmerende wijze worden bereikt; het Hof neemt hierbij de door de A-G
genoemde alternatieve maatregel over, die niet zozeer op de snelheid van de ver-
koop van de aandelen als wel op de snelheid van de terugkeer naar Frankrijk is geba-
seerd: Frankrijk zou belastingplichtigen kunnen belasten die na een relatief kort ver-
blijf en na verkoop van hun aandelen naar Frankrijk terugkeren. De snelle terugkeer
zou volgens de A-G bewijzen dat het verblijf in het buitenland slechts tijdelijk was,
en zo zou het gevreesde misbruik worden aangepakt zonder belastingplichtigen las-
tig te vallen die zonder misbruikbedoelingen van hun vestigingsvrijheid gebruik ma-
ken. De mogelijkheid van uitstel van betaling kan volgens het Hof niet tot een andere
conclusie leiden vanwege de daaraan verbonden strikte voorwaarden, welke even-
min door het antimisbruikargument worden gerechtvaardigd.

4. De samenhang van het Franse belastingstelsel.249 Deze rechtvaardigingsgrond is
door Nederland aangevoerd.250 Nederland heeft erop gewezen dat het Europese
recht niet in de weg staat aan het belasten door een lidstaat van de waardestijging
van aandelen als zodanig. De heffing over de waardestijging kan plaatsvinden door
jaarlijks de werkelijke waardestijging te belasten, door jaarlijks een forfaitair rende-
ment in aanmerking te nemen of door pas te heffen bij realisatie van de waardestij-
ging. In elk systeem gaat het erom de waardeaangroei in de heffing te betrekken die
is ontstaan tijdens de periode dat de belastingplichtige in de lidstaat woont. Om het
laatste, in Frankrijk geldende systeem sluitend te maken, moet die waardestijging ui-
terlijk bij emigratie in de heffing worden betrokken. A-G Mischo ziet dit echter an-
ders. Zijn belangrijkste argumenten luiden als volgt. Het gaat niet slechts om een
verschuiving van het heffingstijdstip, nu na vijf jaar de verschuldigde belasting
wordt kwijtgescholden. Ook de omstandigheid dat bij het opleggen van de emigra-
tieheffing geen rekening wordt gehouden met een mogelijk verlies, wijst daarop al-
dus de A-G. Bovendien is de emigratieheffing juist in tegenspraak met de coherentie,
aangezien het belastingverdrag Frankrijk-België 1964 de heffingsbevoegdheid toe-
wijst aan de woonstaat. Ten slotte strekt het Franse stelsel volgens Mischo niet ertoe
de vermogenstoename vroeg of laat te belasten. Het uitgangspunt van het stelsel is
gerealiseerde voordelen in de heffing te betrekken; niet periodiek te heffen over de
waardestijging van het vermogen. Doordat ten aanzien van emigranten wordt gehe-

248. Zie r.o. 50-58 van het arrest en pt. 52-66 van de conclusie.
249. Zie r.o. 61-67 van het arrest en pt. 71-79 van de conclusie.
250. Zie pt. 82 van het rapport ter terechtzitting.
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ven over ongerealiseerde voordelen, vormt de emigratieheffing juist een uitzonde-
ring op de coherentie van het systeem.

Het Hof verwerpt het argument van de fiscale coherentie eveneens. Het Hof acht
de onderhavige zaak niet vergelijkbaar met de zaak Bachmann.251 Het herinnert
eraan dat de Franse emigratieheffing, zoals de Franse regering heeft verklaard, ten
doel heeft tijdelijke, fiscaal geïndiceerde emigraties te voorkomen. De regeling lijkt
dus niet ten doel te hebben om in het algemeen bij emigratie belasting te heffen over
waardevermeerderingen ontstaan tijdens het Franse inwonerschap. Dit oordeel
vindt volgens het Hof steun in het feit dat de regeling elke belasting in aftrek toelaat
die het nieuwe woonland heft ter zake van daadwerkelijke vervreemding van de
aandelen. Dat kan immers tot gevolg hebben dat de gerealiseerde waardestijging
volledig in het nieuwe woonland wordt belast, inclusief de waardeaangroei ontstaan
tijdens het verblijf van de aandeelhouder in Frankrijk. Het argument van de fiscale
samenhang faalt dus, omdat de Franse regeling een ander uitgangspunt blijkt te heb-
ben dan de Nederlandse regering veronderstelde.

Na verwerping van alle rechtvaardigingsgronden beantwoordt het HvJ EG de preju-
diciële vraag als volgt: 

‘Op de vraag moet dus worden geantwoord dat het beginsel van vrijheid
van vestiging (...) zich ertegen verzet dat een lidstaat ter voorkoming van
belastingontwijking, een stelsel zoals dit van artikel 167 bis CGI invoert
waarbij latente waardevermeerderingen worden belast wanneer de belas-
tingplichtige zijn fiscale woonplaats van die staat naar het buitenland ver-
plaatst.’

De Franse emigratieheffing is derhalve als verboden belemmering van de vestigings-
vrijheid gesneuveld. Frankrijk heeft zijn emigratieheffing naar aanleiding van het ar-
rest ook inderdaad opgedoekt. Voor emigraties die plaatsvinden vanaf 1 januari
2005, is de emigratieheffing volledig geschrapt; derhalve ook voor emigraties naar
landen die geen lidstaat zijn van de EU of de EER.252

b. Conclusie en arrest in de zaak N
A-G Kokott besteedt in haar conclusie in de zaak N uitgebreid aandacht aan de vol-
gende twee rechtvaardigingsgronden: 

1. Verdeling van de heffingsbevoegdheid volgens het territorialiteitsbeginsel. De recht-
vaardigingsgrond van de verdeling van de heffingsbevoegdheid wordt hier een heel
andere invulling gegeven dan in het arrest De Lasteyrie en boekt bovendien succes.
A-G Kokott verwijst naar de zaak Marks & Spencer253, waarin het HvJ EG heeft ge-

251. Zaak C-204/90 (Bachmann).
252. Artikel 167 bis CGI is met ingang van 1 januari 2005 afgeschaft bij de Loi de finances 2005 van 

30 december 2004, nr. 2004-1484. Artikel 19 van die wet luidt: 
‘I. – Le 1 bis de l'article 167 et l'article 167 bis du code général des impôts sont abrogés.
II. – Les dispositions du I sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de 
France à compter du 1er janvier 2005.’

253. Zaak C-446/03 (Marks & Spencer).
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oordeeld dat het behoud van de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lid-
staten een legitiem doel vormt dat belemmeringen kan rechtvaardigen, bij welke
verdeling de lidstaten zich mogen laten leiden door het territorialiteitsbeginsel. Het
territorialiteitsbeginsel heeft ook zijn neerslag gevonden in de OESO-modelverdra-
gen.254 De A-G wijst vervolgens op de hoofdregel voor vermogenswinsten van arti-
kel 13, lid 5, OESO-modelverdrag en de uitzondering daarop (het aanmerkelijk-
belangvoorbehoud) in artikel 13, lid 5, verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk 1980
en overweegt:

‘96. Op het eerste gezicht lijkt het dubbele-belastingverdrag hier een door-
breking van het territorialiteitsbeginsel toe te staan. Volgens de bewoor-
dingen van de overeenkomst zou Nederland de gehele bij vervreemding
gerealiseerde winst nog vijf jaar na vertrek kunnen belasten. Ongeacht of
het verdrag inderdaad zo moet worden uitgelegd, gaan de litigieuze Neder-
landse bepalingen echter niet zo ver. Zij bepalen slechts dat in geval van
vervreemding enkel de belasting op in het binnenland ontstane waarde-
stijgingen wordt gevorderd zoals die bij het vertrek is vastgesteld en waar-
voor uitstel van betaling is verleend.
97. De Nederlandse bepalingen haken voor de belastingheffing dus wel de-
gelijk aan bij een territoriaal element en verbinden dit met een temporele
component, te weten het verblijf in het binnenland gedurende de periode
waarin de belastbare winst is ontstaan. Ook wanneer de belasting pas op-
eisbaar wordt wanneer de belastingplichtige niet meer in Nederland is ge-
vestigd, zijn de bepalingen ter zake van de belastingheffing in geval van
vertrek naar het buitenland dus toch nog te verenigen met het territoriali-
teitsbeginsel.’

Voor wat betreft de discrepantie met het arrest De Lasteyrie merkt de A-G op dat de
Franse emigratieheffing zich richtte tegen belastingontwijking; dit ligt met betrek-
king tot de Nederlandse emigratieheffing anders:

‘101. De Nederlandse bepalingen hebben daarentegen niet alleen het voor-
komen van belastingontwijking ten doel. Zij hebben veeleer mede tot doel,
de heffing van de Nederlandse belastingen overeenkomstig de tussen Ne-
derland en het Verenigd Koninkrijk overeengekomen rechtmatige verde-
ling van heffingsbevoegdheden feitelijk mogelijk te maken. Wanneer de
belasting niet voorafgaand aan het vertrek zou worden vastgesteld, zou de
tijdens het verblijf in Nederland ontstane winst namelijk achteraf moeten
worden bepaald. Al naar gelang het tijdstip van vervreemding zou de nood-
zaak van deze winstbepaling zich nog verschillende jaren later kunnen
voordoen, wat – zoals de Duitse regering terecht opmerkt – op praktische
bezwaren zou kunnen stuiten.’

254. Pt. 92 en 94 van de conclusie.
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2. De samenhang van het belastingstelsel. Deze rechtvaardigingsgrond wordt even-
eens door A-G Kokott gehonoreerd. De Nederlandse inspanningen om de emigratie-
heffing in het licht te plaatsen van een afrekening over de tijdens het Nederlandse in-
wonerschap van de aanmerkelijkbelanghouder opgebouwde waardeaangroei, wer-
pen ook hier hun vruchten af. A-G Kokott wijst in de eerste plaats op het arrest X en
Y255, waarin het HvJ EG het argument van de fiscale samenhang alleen maar heeft af-
gewezen op grond van de evenredigheidstoets. Volgens de A-G is de emigratiehef-
fing nodig om de in Nederland opgebouwde waardeaangroei te kunnen belasten en
vallen hier in zoverre de rechtvaardigingsgronden van de fiscale samenhang en die
inzake de verdeling van de heffingsbevoegdheid volgens het territorialiteitsbeginsel
samen.256 Zij overweegt voorts dat het Nederlandse belastingstelsel coherent van
opzet is, omdat bij immigratie een step-up wordt verleend, zodat, in overeenstem-
ming met het territorialiteitsbeginsel, alleen de tijdens het verblijf in Nederland ont-
stane winst wordt belast.257 De A-G overweegt ten slotte:

‘108. Tot slot kan men niet stellen dat de Nederlandse regels niet samen-
hangend zijn enkel op grond dat zij toestaan dat in het buitenland betaalde
belasting in mindering wordt gebracht.258 Voorzover de grenzen van het
gemeenschapsrecht in acht worden genomen, staat het een lidstaat im-
mers vrij om in bepaalde situaties af te zien van zijn belastingvorderingen,
met name in een door een verdrag ter vermijding van dubbele belastingen
geregelde relatie van wederkerigheid. Dergelijke gedeeltelijke uitzonderin-
gen zijn zelfs gunstig voor de samenhang omdat zij de vermijding van dub-
bele belastingen beogen. In geen geval stellen zij de belastingvordering en
de algemene tenuitvoerlegging in het algemeen ter discussie.’

Het HvJ EG gaat uitsluitend in op de rechtvaardigingsgrond van de verdeling van
de heffingsbevoegdheid volgens het territorialiteitsbeginsel. In navolging van A-G
Kokott wijst ook het HvJ EG onder verwijzing naar het arrest Marks & Spencer erop
dat de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten een legitiem doel
is.259 Het Hof merkt voorts onder verwijzing naar onder meer het arrest Gilly op dat
de lidstaten bij gebreke van communautaire harmonisatie bevoegd blijven om unila-
teraal of bilateraal de criteria voor de verdeling van hun heffingsbevoegdheid vast te
stellen, teneinde onder meer dubbele belasting af te schaffen, en dat de lidstaten
zich daarbij mogen laten leiden door het OESO-modelverdrag.260 Vervolgens oor-
deelt het Hof:

‘46. Zo wordt volgens artikel 13, lid 5, van het modelverdrag van de OESO
op het gebied van inkomsten- en vermogensbelasting, met name in de ver-
sie van 2005 daarvan, de bij de vervreemding van goederen gerealiseerde

255. Zaak C-436/00 (X en Y).
256. Pt. 106.
257. Pt. 107.
258. Originele voetnoot: ‘66. Het arrest De Lasteyrie du Saillant (... punt 66), heeft deze strekking wel, 

maar daarbij speelde een rol dat de Franse regeling uitsluitend bedoeld is om misbruik te voor-
komen.’

259. R.o. 42.
260. R.o. 44-45.
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winst belast in de verdragsluitende staat waar de vervreemder zijn woon-
plaats heeft. Zoals de advocaat-generaal in de punten 96 en 97 van haar
conclusie heeft beklemtoond, is het in overeenstemming met dit fiscale
territorialiteitsbeginsel, verbonden met een temporele component, te we-
ten het verblijf op nationaal grondgebied gedurende de periode waarin de
belastbare winst is ontstaan, dat de betrokken nationale bepalingen de in-
ning voorschrijven van de belasting op in Nederland ontstane waardeaan-
groei, waarvan het bedrag is vastgesteld bij het vertrek van de betrokken
belastingplichtige naar het buitenland en waarvoor uitstel van betaling is
verleend tot de daadwerkelijke vervreemding van de aandelen.’

Het Hof komt derhalve tot de conclusie dat de emigratieheffing een doel van alge-
meen belang nastreeft en dat zij ook geschikt is om dat doel te verwezenlijken.261

Met betrekking tot de evenredigheidstoets oordeelt het HvJ EG in navolging van A-G
Kokott dat het vereisen van zekerheidstelling niet het minst belemmerende middel
is vanwege het bestaan van de Heffingsrichtlijn en de Invorderingsrichtlijn.262 Zowel
de A-G als het HvJ EG acht het om te voldoen aan de evenredigheidstoets voorts no-
dig dat rekening wordt gehouden met na emigratie opgetreden waardedalingen van
het aanmerkelijk belang. Het Hof verwoordt dit als volgt: 

‘54. In deze context kan, tot slot, enkel als evenredig met het oog op het na-
gestreefde doel worden beschouwd een systeem voor de invordering van
de belasting op inkomsten uit aandelen dat volledig rekening houdt met
waardeverminderingen die na de verlegging van de woonplaats van de be-
trokken belastingplichtige kunnen optreden, tenzij reeds met deze waar-
deverminderingen rekening is gehouden in de lidstaat van ontvangst.’

De aangifteverplichting kan volgens het Hof niet als onevenredig worden be-
schouwd ‘gelet op het legitieme doel van verdeling van de heffingsbevoegdheid ten
behoeve van onder meer de afschaffing van dubbele belasting tussen de lidstaten’.
Evenals A-G Kokott, is het HvJ EG van oordeel dat een vaststelling van de verschul-
digde belasting na emigratie, op het tijdstip van daadwerkelijke vervreemding, niet
zou leiden tot minder zware verplichtingen. Ook dan zou de belastingplichtige aan-
gifte moeten doen, maar hij had daarnaast alle bewijsstukken moeten bewaren om
de waarde van de aandelen, alsmede eventuele aftrekposten op het emigratietijdstip
vast te stellen.263

Het HvJ EG beantwoordt de desbetreffende prejudiciële vragen ten slotte aldus:
‘55. Bijgevolg dient (...) te worden geantwoord dat artikel 43 EG aldus moet
worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een lidstaat een systeem
invoert van belasting over waardeaangroei in geval van verlegging van de
woonplaats van een belastingplichtige van die lidstaat naar het buitenland,

261. R.o. 47.
262. R.o. 51-53 van het arrest en pt. 111-115 van de conclusie.
263. R.o. 49-50 van het arrest en pt. 119-120 van de conclusie.
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zoals in het hoofdgeding aan de orde is, dat voor de verlening van uitstel
van betaling van deze belasting zekerheidstelling vereist en niet volledig
rekening houdt met waardeverminderingen die na de verlegging van de
woonplaats van de belanghebbende kunnen optreden en die niet in aan-
merking worden genomen door de lidstaat van ontvangst.’264

c. Beschouwing
In dit onderdeel ga ik nader in op de voor de Nederlandse emigratieheffing aan te
voeren rechtvaardigingsgronden van het tegengaan van belastingontwijking, het be-
houd van de fiscale samenhang en de verdeling van de heffingsbevoegdheid volgens
het territorialiteitsbeginsel. 

In de eerste plaats rijst de vraag wat nu de achtergrond van de Nederlandse emigratie-
heffing is. Is de doelstelling het tegengaan van fiscaal geïndiceerde emigraties of het
waarborgen dat de in de Nederlandse periode van de aandeelhouder ontstane meer-
waarde van het aanmerkelijk belang uiteindelijk in de heffing wordt betrokken? De
Nederlandse regering heeft zowel in de zaak De Lasteyrie als de zaak N de nadruk ge-
legd op het tweede, maar de Nederlandse regeling heeft onmiskenbaar ook trekken
van een antimisbruikmaatregel.

Vooropgesteld moet worden dat beide rechtvaardigingsgronden veel met elkaar
gemeen hebben. Antimisbruikmaatregelen zijn immers veelal gericht op het behoud
van de samenhang in een belastingstelsel door te voorkomen dat een belastingplich-
tige de belastingjurisdictie kan verlaten zonder af te rekenen over tot dat moment

264. De litigieuze, aan N opgelegde conserverende aanslag levert derhalve een verboden beperking 
van de vestigingsvrijheid op. Het vrijgeven van de gestelde zekerheid (op grond van de brief van 
de staatssecretaris van 13 april 2004; zie paragraaf 7.1.2.2,c) heft de belemmering volgens het Hof 
niet op; zie r.o. 56-67. Het is echter de vraag of de aan N opgelegde aanslag – evenals alle andere 
vóór 11 maart 2004 opgelegde conserverende aanslagen waartegen rechtsmiddelen zijn inge-
steld – dient te worden vernietigd. De opgelegde aanslag is als zodanig niet onrechtmatig, de 
zekerheidstelling is vrijgegeven en bij latere realisatie zal voor een eventuele waardedaling kwijt-
schelding worden verleend. Het Hof lijkt dan ook – in navolging van A-G Kokott, die in pt. 125 en 
128 van haar conclusie duidelijk stelt dat de belastingheffing zelf rechtmatig is en dat alleen nog 
moet worden beoordeeld of de nadelige gevolgen van de aanvankelijk vereiste zekerheidstelling 
ongedaan moeten worden gemaakt – aan te geven dat slechts de aan de zekerheidstelling verbon-
den kosten moeten worden gecompenseerd op de voet van het nationale recht (r.o. 59-61) en dat 
Nederland aansprakelijk kan zijn voor overige geleden schade (r.o. 62 e.v.). Die aansprakelijkheid 
geldt echter alleen indien (onder meer) de schending van het gemeenschapsrecht voldoende ge-
kwalificeerd is, en blijkens r.o. 66 is het Hof kennelijk van oordeel dat daarvan geen sprake is, om-
dat bij invoering van de emigratieheffing in 1997 het arrest De Lasteyrie nog niet was gewezen. 
Zie in die zin ook V-N 2006/46.4. Zie voorts nog onderdeel 5.21-5.23 van de conclusies van A-G 
Wattel van 4 oktober 2006, NTFR 2006/1629-1630, inzake het opheffen van de mogelijke belem-
mering die uitging van het bij emigratie bestaande vooruitzicht dat nadien gerealiseerde waarde-
dalingen niet in mindering zouden komen op de conserverende aanslag. Albert in NTFR 2006/
1288; Van der Vegt 2006, blz. 8; Niessen 2006, blz. 10; en kennelijk ook Hof Den Bosch 3 novem-
ber 2006, nr. 04/00387, LJN AZ3910 (zie r.o. 4.5 en 4.8-4.9), zijn van oordeel dat de aan N opgeleg-
de conserverende aanslag moet worden vernietigd.
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nog niet in de heffing betrokken voordelen.265 Desalniettemin is er een belangrijk
verschil aanwijsbaar. Voor de rechtvaardiging als antimisbruikmaatregel is vereist
dat de maatregel specifiek op gevallen van misbruik ziet, waarbij in het algemeen
ook de subjectieve bedoeling van de belastingplichtige een rol speelt.266 De recht-
vaardigingsgrond van de fiscale coherentie ziet daarentegen juist op regelingen met
een algemene strekking, waarbij subjectieve ontgaansbedoelingen geen rol spelen.
De doelstelling van fiscaal claimbehoud brengt mee dat ieder geval van mogelijke
verbreking van de fiscale samenhang tot afrekening moet leiden, ongeacht de daar-
aan ten grondslag liggende motieven van de betrokken belastingplichtige. Blijkens
het De Lasteyrie-arrest is bovendien van belang dat de juiste doelstelling aan de na-
tionale maatregel ten grondslag is gelegd. Het door Nederland voor de Franse emi-
gratieheffing naar voren gebrachte coherentieargument wordt immers verworpen
op de grond dat het doel van die emigratieheffing is het voorkomen van tijdelijke, fis-
caal geïndiceerde emigraties en dus niet de waarborging van de fiscale samenhang.

Aan de Nederlandse emigratieheffing liggen naar mijn mening beide doelstellin-
gen ten grondslag. Bij de invoering van de emigratieheffing met ingang van 1997 leek
de nadruk op het tegengaan van belastingontwijking te liggen:

‘De maatregel beoogt een einde te maken aan de fiscaal geïndiceerde emi-
gratie waarbij de aanmerkelijk-belangheffing wordt ontgaan door een – al
dan niet tijdelijke – vestiging over de grens.’ 267

Anderzijds werd de regeling ook vergeleken met de eindafrekening in de winstsfeer.
Opgemerkt werd dat het bij beide heffingen de bedoeling is de waardeaangroei te
belasten die is ontstaan in de periode waarin de belastingplichtige een fiscale bin-
ding had met Nederland; aan welke doelstelling verder uitvoering is gegeven door –
als tegenhanger van de emigratieheffing – een step-up bij immigratie in te voe-
ren.268 In de parlementaire stukken van de Wet van 16 december 2004, Stb.
2004,654, waarbij naar aanleiding van het arrest De Lasteyrie wijzigingen in de rege-
ling van de conserverende aanslag zijn aangebracht, wordt de Nederlandse emigra-
tieheffing evenwel uitsluitend in het kader van de fiscale samenhang geplaatst. In de
memorie van toelichting wordt gesteld dat de conserverende aanslag is gericht op
het behoud van de tijdens het verblijf in Nederland opgebouwde claim over de in het
aandelenpakket begrepen meerwaarde, en de regeling wordt afgezet tegen de Franse
heffing met haar ‘antimisbruikdoelstelling’.269 Illustratief is voorts het nader rap-
port. De constatering van de Raad van State dat de conserverende aanslag door de
verruiming van de kwijtscheldingsregeling tot na emigratie opgetreden waardeda-
lingen opschuift naar een antimisbruikbepaling, wordt door de staatssecretaris als
volgt terzijde geschoven:

‘De conserverende aanslag bij grensoverschrijding in het aanmerkelijk-
belangregime heeft steeds tot doel gehad de gedurende het verblijf in

265. Zie Wattel 1997, blz. 430.
266. Zie paragraaf 7.1.3.1 hiervóór.
267. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, p. 18.
268. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, p. 18-19; zie paragraaf 2.2.2.2,a.
269. Kamerstukken II 2003/04, 29 758, nr. 3, blz. 12.
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Nederland opgebouwde claim over de in de aanmerkelijkbelangaandelen
begrepen meerwaarde na grensoverschrijding nog in de heffing te kunnen
betrekken. De doelstelling is dan ook gebaseerd op de waarborging van de
samenhang in het belastingstelsel (coherentie) gecombineerd met het
uitgangs-punt van fiscale territorialiteit. Deze doelstelling is door de (...)
maatregel [van de verruiming van de kwijtscheldingsregeling; FP] niet ver-
laten.’270

Bij deze coherentiebenadering past ook de interventie van de Nederlandse regering
in de zaak De Lasteyrie. Ten faveure van de Franse regeling heeft Nederland met
name betoogd dat de emigratieheffing moet worden gezien in het kader van de fis-
cale samenhang, waarbij ook het fiscale territorialiteitsbeginsel is aangehaald.271

Aangezien een dergelijk beroep op grond van de doelstelling van de Franse emigra-
tieheffing niet voor de hand ligt, lijkt Nederland bij zijn opmerkingen vooral de eigen
aanmerkelijkbelangregeling voor ogen te hebben gehad. De Nederlandse regering
wijst ook expliciet op het Nederlandse regime in het kader van haar betoog dat het
territorialiteitsbeginsel het beste tot zijn recht komt als een step-up bij immigratie
wordt verleend. Van een dergelijk betoog heeft Nederland zich ook ter verdediging
van de eigen emigratieheffing in de zaak N bediend.272

Mijns inziens is het overheersende beginsel dat aan de Nederlandse aanmerke-
lijkbelangregeling ten grondslag ligt, het beginsel van de fiscale samenhang. De re-
geling heeft immers de algemene strekking om de in Nederland ontstane waarde-
aangroei te belasten, ongeacht het motief voor emigratie. Anderzijds zijn er ook en-
kele elementen in de regeling aanwijsbaar – zie hierna – die meer in de richting van
de bestrijding van belastingvlucht wijzen.

In de tweede plaats rijst de vraag naar de verhouding tussen de rechtvaardigings-
grond van de fiscale samenhang en die van de verdeling van de heffingsbevoegdheid
volgens het fiscale territorialiteitsbeginsel. Mijns inziens vallen deze rechtvaardigings-
gronden in het onderhavige geval – indien het territorialiteitsbeginsel wordt opgevat
overeenkomstig de in het internationale belastingrecht gangbare betekenis273 – sa-
men.274 De Nederlandse aanmerkelijkbelangregeling beoogt de aan het Nederlandse
fiscale territoir toerekenbare waardestijging van het aanmerkelijk belang te belas-
ten, en bij een dergelijk uitgangspunt is een heffing bij emigratie nodig om de fiscale
samenhang van de regeling te waarborgen. Om fiscaal coherent te zijn, moet de re-
geling volledig territoriaal zijn vormgegeven en derhalve alleen de tijdens het ver-
blijf in Nederland ontstane waardeaangroei belasten. A-G Kokott maakt in haar con-
clusie wel onderscheid tussen beide rechtvaardigingsgronden. Haar behandeling
van het territorialiteitsbeginsel is naar mijn mening echter weinig verhelderend,

270. Kamerstukken II 2003/04, 29 758, nr. 4, blz. 12-13.
271. Zie pt. 83 van het rapport ter terechtzitting. Nederland heeft de Franse regeling evenwel ook in 

het kader van de strijd tegen belastingontwijking geplaatst; zie pt. 87.
272. Zie pt. 103-104 van de conclusie van A-G Kokott.
273. Zie paragraaf 7.1.3.1, onder ‘5. Fiscale territorialiteit’.
274. Tot die conclusie komt A-G Kokott uiteindelijk ook; zie pt. 106.
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omdat zij beide invullingen van dat beginsel door elkaar heen gebruikt en niet con-
sistent is. In pt. 93-94 van de conclusie lijkt zij het territorialiteitsbeginsel – zoals het
HvJ EG in de in paragraaf 7.1.3.1, onder ‘5 Fiscale territorialiteit’, besproken arresten –
in de zin van het volkenrecht uit te leggen, maar in pt. 96-97 volgt zij de in het inter-
nationale belastingrecht gangbare betekenis, krachtens welke het een staat het recht
geeft met zijn territoir verbonden inkomensbestanddelen te belasten. De A-G wijst
in pt. 93 erop dat inwoners in het algemeen aan een onbeperkte belastingplicht zijn
onderworpen en dat niet-inwoners alleen in het kader van een beperkte belasting-
plicht worden belast voor inkomsten uit binnenlandse bronnen; pt. 94 houdt in dat
het territorialiteitsbeginsel ook is neergelegd in de modelverdragen van de OESO en
dat artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag vermogenswinsten toewijst aan de woon-
staat. Vervolgens overweegt Kokott in pt. 95 dat artikel 13, lid 5, verdrag Nederland-
Verenigd Koninkrijk in afwijking daarvan de vertrekstaat een heffingsrecht toekent,
en in pt. 96 dat dit een doorbreking van het territorialiteitsbeginsel lijkt, maar dat
zulks niet zo is, omdat Nederland alleen de in het binnenland ontstane waardeaan-
groei belast. Hier switcht zij dus van de ene betekenis van het territorialiteitsbegin-
sel naar de andere. Dit is ten eerste niet nodig, omdat Nederland ook volgens het vol-
kenrecht nog mag heffen indien een relevante band met Nederland als bronland
blijft bestaan (vennootschap in Nederland). Ten tweede is haar toepassing van het
territorialiteitsbeginsel als kwantitatief, heffingsverdelend beginsel op de Neder-
landse aanmerkelijkbelangregeling niet juist. De A-G meent dat de Nederlandse emi-
gratieheffing niet zover gaat dat Nederland de gehele binnen vijf jaar na emigratie
gerealiseerde aanmerkelijkbelangwinst belast, zoals het belastingverdrag toe-
staat.275 Dat moge zo zijn voor wat betreft de emigratieheffing, maar in combinatie
met de bepalingen van de buitenlandse belastingplicht doet Nederland dat wel de-
gelijk indien de aanmerkelijkbelangvennootschap in Nederland is gevestigd, hetgeen
in casu overigens het geval zou kunnen zijn indien de BV’s van N onder de vestigings-
plaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 vallen. Ook hetgeen in pt. 101 wordt op-
gemerkt, geeft mijns inziens blijk van een onjuiste uitleg van zowel de Nederlandse
emigratieheffing als het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het verdrag Nederland-
Verenigd Koninkrijk 1980. De Nederlandse emigratieheffing is immers niet gericht
op het feitelijk mogelijk maken van de verdeling van de heffingsbevoegdheid in welk
verdrag dan ook, maar slechts op het in de heffing betrekken van de in de Nederland-
se periode van de aanmerkelijkbelanghouder ontstane waardeaangroei. De invoe-
ring van de emigratieheffing houdt juist verband met het verlies aan heffingsrecht
als gevolg van belastingverdragen. Voorts geldt dat voor de toepassing van het aan-
merkelijkbelangvoorbehoud de vaststelling van de tot het emigratiemoment gerijpte
aanmerkelijkbelangwinst geenszins nodig is, aangezien het verdrag Nederland toe-
staat de gehele gerealiseerde winst te belasten. Bovendien geldt dit heffingsrecht
uitsluitend indien binnen vijf jaar na emigratie een daadwerkelijke vervreemding

275. Pt. 96.
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van de aandelen plaatsvindt, zodat juist twijfel mogelijk is over de verenigbaarheid
van de emigratieheffing met het belastingverdrag.276

Niettemin heeft het HvJ EG de conclusie op het punt van de verdeling van de hef-
fingsbevoegdheid krachtens het territorialiteitsbeginsel gevolgd. Onder verwijzing
naar pt. 96-97 van de conclusie oordeelt het Hof immers dat het bij daadwerkelijke
vervreemding innen van de belasting op in Nederland ontstane waardeaangroei in
overeenstemming is met het fiscale territorialiteitsbeginsel van artikel 13, lid 5,
OESO-modelverdrag, verbonden met de temporele component van het verblijf op
het Nederlandse grondgebied in de periode waarin de winst is ontstaan. Het Hof
heeft hier duidelijk het oog op het territorialiteitsbeginsel zoals dat wordt opgevat in
het internationale belastingrecht en (althans in de opvatting van het HvJ EG) is neer-
gelegd in de op het OESO-modelverdrag gebaseerde belastingverdragen.

In het navolgende zal ik eerst de rechtvaardigingsgrond van het tegengaan van belas-
tingontwijking bespreken en vervolgens die van de fiscale samenhang/verdeling van
de heffingsbevoegdheid op grond van het territorialiteitsbeginsel. 

1. Het voorkomen van belastingontwijking. De afwijzing door het HvJ EG in het De Las-
teyrie-arrest van het belastingontwijkingsargument lag voor de hand. De Franse
emigratieheffing verplicht elke emigrerende aanmerkelijkbelanghouder tot afreke-
nen, ook die zonder fiscale motieven. De maatregel is in dat kader dus duidelijk dis-
proportioneel. Opmerkelijk is het vervolgens door het Hof van A-G Mischo overgeno-
men alternatief van een beperking van de regeling tot belastingplichtigen die na vijf
jaar en na verkoop van hun aandelen weer naar Frankrijk terugkeren.277 Deze oplos-
sing lijdt aan hetzelfde euvel als de Franse emigratieheffing: ook in een dergelijk ge-
val is geenszins zeker dat bij de emigrant belastingontgaansmotieven voorop ston-
den. Men kan evengoed zijn woonplaats hebben verplaatst in het kader van een tij-

276. De opmerkingen van de A-G te dier zake in pt. 99 van de conclusie met bijbehorende voetnoten 
gaan enigszins langs de materie heen. Zie over de verenigbaarheid van de emigratieheffing met 
belastingverdragen paragraaf 6.1. Hof Den Bosch heeft in zijn uitspraak van 3 november 2006, 
nr. 04/00387, LJN AZ3910, geoordeeld dat een aan een naar België geëmigreerde aanmerkelijk-
belanghouder opgelegde conserverende aanslag met betrekking tot een aanmerkelijk belang in 
een feitelijk buiten Nederland gevestigde vennootschap, in strijd is met het EG-recht, omdat het 
verdrag Nederland-België 1970 vereist dat de vennootschap inwoner van Nederland is. Het hof 
oordeelt voorts dat Nederland evenmin de emigratieheffing mag toepassen ten aanzien van 
een belang in een in Nederland gevestigde vennootschap, omdat het verdrag Nederland alleen 
– tot maximaal vijf jaar na emigratie – toestaat gerealiseerde vermogenswinsten te belasten. Naar 
mijn mening zijn deze oordelen niet in overeenstemming met het arrest N. Het HvJ EG toetst de 
emigratieheffing alleen aan artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag en besteedt geen enkele aan-
dacht aan hetgeen het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het verdrag Nederland-Verenigd Ko-
ninkrijk 1980 bepaalt. Dat aanmerkelijkbelangvoorbehoud bevat weliswaar geen vestigingseis 
voor de vennootschap, maar ziet eveneens uitsluitend op binnen vijf jaar na emigratie gereali-
seerde aanmerkelijkbelangwinst. 

277. Uiteraard kan het motief om de Franse belastingheffing over aanmerkelijkbelangwinst te ont-
gaan, ook zonder terugkeer van de emigrant naar Frankrijk hebben voorgezeten, maar de tijde-
lijkheid van de (fiscaal ingegeven) emigratie is nu eenmaal door de Franse regering genoemd als 
reden voor de invoering van de heffing (zie r.o. 25 van het arrest).
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delijke uitzending of om welke reden dan ook binnen vijf jaar en na vervreemding
van zijn aandelen weer naar Frankrijk terugkeren. Het voorgestelde criterium van te-
rugkeer binnen vijf jaar houdt voorts verband met de uitoefening van de verdrags-
vrijheden zelf, zodat het volgens de jurisprudentie van het HvJ EG278 geen misbruik
van die vrijheden kan opleveren. Bovendien zullen ook in een dergelijke regeling ten
tijde van de emigratie maatregelen moeten worden getroffen om de latere inning
van de belasting mogelijk te maken. Het heffingsmoment zal logischerwijs bij emi-
gratie liggen (met invordering bij terugkeer binnen vijf jaar) en in ieder geval is een
beschikking bij emigratie nodig waarin de waardestijging van de aandelen op dat
moment wordt vastgesteld.279

Anders dan de A-G, onderzoekt het Hof vervolgens nog of de mogelijkheid van be-
talingsuitstel de regeling kan redden. Het Hof oordeelt dat dit niet het geval is van-
wege de aan het uitstel verbonden strikte voorwaarden, die zelf evenmin met het be-
lastingontwijkingsargument te rechtvaardigen zijn. Zoals besproken in paragraaf
7.1.2.2 heeft het Hof in r.o. 47 van het arrest al met zoveel woorden geoordeeld dat de
belemmerende werking van de emigratieheffing niet wordt opgeheven door het mo-
gelijke betalingsuitstel vanwege het voorwaardelijke karakter daarvan. Bij de behan-
deling van de rechtvaardiging als antimisbruikmaatregel oordeelt het Hof echter uit-
drukkelijk dat de regeling van het betalingsuitstel geen soelaas biedt, omdat het uit-
stel niet automatisch wordt verleend, maar aan strikte voorwaarden is verbonden
(r.o. 55-56).280 Dit roept de vraag op naar de verhouding tussen het oordeel dat de
regeling onvoldoende specifiek is als antimisbruikmaatregel (r.o. 50-53) en het oor-
deel over het betalingsuitstel. Uit de overwegingen in pt. 55-56 lijkt te kunnen wor-
den afgeleid dat een andere vormgeving van de regeling tot een andere slotsom had
kunnen voeren, zodat de Nederlandse regeling met haar automatische en onvoor-
waardelijke betalingsuitstel wellicht als antimisbruikmaatregel gerechtvaardigd zou
kunnen zijn. Ook het rekening houden met na emigratie ontstane verliezen is gun-
stig voor een mogelijke rechtvaardiging van de emigratieheffing als antimisbruik-
maatregel.281 Zonder regeling voor de aftrek van na-emigratieverliezen zou de emi-
gratieheffing mijns inziens disproportioneel zijn; in het kader van het bestrijden van
misbruik is er geen enkele reden om na emigratie ontstane waardedalingen niet in
aanmerking te nemen. Mijns inziens sluit echter het oordeel inzake de algemene
werking van de emigratieheffing een beroep op de rechtvaardigingsgrond van het te-
gengaan van belastingontwijking reeds uit, en zien de overwegingen inzake de
vormgeving van de emigratieheffing in wezen op de evenredigheid van de regeling.
Rechtvaardiging als antimisbruikmaatregel behoort naar mijn mening derhalve ook
voor de Nederlandse regeling niet tot de mogelijkheden.

278. Zie zaak C-436/00 (X en Y), r.o. 44 en zaak C-212/97 (Centros), r.o. 27.
279. Tenzij het HvJ EG bedoelt dat bij de terugkeer ook over de in het buitenland ontstane waardeaan-

groei wordt geheven. Dat zou echter mogelijkerwijs tot extraterritoriale heffing en dubbele be-
lasting leiden (en strijd met het belastingverdrag, aangezien artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag 
de heffing over in ieder geval de aldaar opgebouwde vermogenswinst toewijst aan de andere 
staat), hetgeen het Hof niet zal voorstaan.

280. De Franse tekst (procestaal) biedt hetzelfde beeld.
281. De kwijtschelding staat wel op gespannen voet met de aan de aanmerkelijkbelangregeling ten 

grondslag liggende territorialiteitsgedachte; zie hierna.
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2. Het behoud van de fiscale samenhang/verdeling van de heffingsbevoegdheid volgens
het territorialiteitsbeginsel.282 283 Het waarborgen van de fiscale coherentie is de
meest principiële rechtvaardigingsgrond voor de emigratieheffing. Naar mijn me-
ning moeten exitheffingen niet zozeer in het kader van het tegengaan van misbruik
worden geplaatst, maar meer in het kader van de gerechtvaardigde afrekening van
belastingclaims door de lidstaten. Zoals reeds opgemerkt liggen deze rechtvaardi-
gingen evenwel in elkaars verlengde; met de emigratieheffing wordt voorkomen dat
men de gerechtvaardigde afrekening over de Nederlandse aanmerkelijkbelangclaim
ontloopt. Aldus beschouwd had de benadering van het HvJ EG in de zaak Marks &

282. Hoewel niet als rechtvaardigingsgrond aangevoerd in de zaak De Lasteyrie, wijs ik nog op het mo-
gelijke argument van de compenserende voordelen. In paragraaf 7.1.2.2,c is in voetnoot 150 aan-
dacht besteed aan de vraag of het vooruitzicht van kwijtschelding na tien jaar afdoet aan de 
belemmerende werking van de conserverende aanslag, welke vraag door A-G Mischo ontkennend 
is beantwoord. Het argument dat sprake is van een compenserend voordeel dat het nadeel van de 
emigratieheffing opheft, kan daarnaast als rechtvaardigingsgrond dienen. Naar mijn mening faalt 
het ook als zodanig. Het voordeel van het mogelijke verval van de conserverende aanslag houdt 
weliswaar verband met het nadeel van de oplegging van die aanslag, maar geen direct verband 
zoals vereist voor de toepassing van het fiscale coherentiebeginsel. Het mogelijke voordeel is op 
het moment van vaststelling van de aanslag overigens nog volstrekt onzeker. Zoals besproken, 
wijst het HvJ EG een beroep op compenserende voordelen stelselmatig af.

283. Voorts kan ook nog als argument worden aangevoerd dat de nieuwe woonstaat aanmerkelijkbe-
langwinst niet belast dan wel een step-up of credit verleent, waardoor sprake is van een objectief 
verschil tussen de vergeleken gevallen; zie paragraaf 7.1.2.1, voetnoot 107. In dat kader wijs ik in 
de eerste plaats op het Fokusbank-arrest (zaak E-1/04) van het HvJ EVA, waarin een Noors impu-
tatiekrediet niet werd verleend aan buitenlandse aandeelhouders die Noors dividend ontvingen. 
Op de vraag van de verwijzende rechter of de mogelijkheid voor buitenlandse aandeelhouders om 
de Noorse dividendbelasting in hun woonstaat te verrekenen van belang was voor de beoordeling 
of het kapitaalverkeer was geschonden, antwoordde het HvJ EVA: ‘ 37. (...) it suffices to state that 
a restriction and discrimination, such as that resulting from the tax legislation at issue, can not be 
offset by advantages which shareholders may obtain in their countries of residence. As a general 
rule, and supposing that tax advantages do in fact exist, unfavourable tax treatment contrary to a 
fundamental freedom cannot be justified by the existence of such tax advantages (...). A Contrac-
ting Party cannot shift its obligation to comply with the EEA Agreement to another Contracting 
Party by relying on the latter to make good for discrimination and disadvantages caused by the 
former's legislation. Likewise, the principle of legal certainty would require that the granting, or 
not, of an imputation tax credit to a non-resident shareholder, may not depend on whether a tax 
credit is granted in his or her state of residence in respect of dividend payments.’
Een vergelijkbare vraag is het HvJ EG gesteld in de zaak Denkavit (C-170/05) inzake een Frans 
deelnemingsdividend uitbetaald aan een Nederlandse moedervennootschap, waarop – anders 
dan bij betaling aan een binnenlandse moeder – Franse dividendbelasting is ingehouden. Hierbij 
is tevens gevraagd of het uitmaakt dat de Franse bronbelasting feitelijk niet verrekenbaar zal zijn 
als gevolg van de toepassing in Nederland van de deelnemingsvrijstelling (waardoor het dividend 
niet tot de Nederlandse heffingsgrondslag behoort). A-G Geelhoed heeft op 27 april 2006 
(overeenkomstig zijn conclusie in zaak C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group 
Litigation) geconcludeerd dat de strijdigheid met het EG-recht inderdaad kan worden opgeheven, 
indien de toepassing van het verdrag Nederland-Frankrijk de dubbele belasting over het dividend 
feitelijk opheft (hetgeen in casu echter niet het geval is, zodat Frankrijk alsnog zijn dividendbe-
lasting moet verminderen). Dit vloeit volgens de A-G voort uit de omstandigheid dat de lidstaten 
onderling de heffingsbevoegdheid en de voorrang van belastingheffing – met inachtneming van 
het EG-recht – mogen verdelen door middel van belastingverdragen (zaak C-336/96, Gilly). →
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Spencer284, waarbij het Hof meerdere rechtvaardigingsgronden (waaronder het te-
gengaan van belastingontwijking en een fiscale samenhang-argument; zie paragraaf
7.1.3.1, onder ‘5. Fiscale territorialiteit’) tezamen neemt, hier goed dienst kunnen
doen.

Ter zake van het aanmerkelijk belang wordt, evenals bij winst uit onderneming,
belasting geheven over de vermogenswinst. Dit gebeurt niet door jaarlijks de latente
waardestijging te belasten, maar door pas op het moment van realisatie de gehele
waardevermeerdering in de heffing te betrekken. Deze belasting over de vermogens-
winst kan derhalve worden gezien als een combinatie van een vermogensaanwasbe-
lasting en het liquiditeitsbeginsel. Om de samenhang van een dergelijk systeem te
behouden, is noodzakelijkerwijs afrekening nodig bij gebeurtenissen waardoor de
claim verloren dreigt te gaan. Een dergelijke gebeurtenis is uiteraard emigratie,
waarbij de belastingplichtige immers uit de belastingjurisdictie verdwijnt.285 Zon-
der afrekening zou de emigratie leiden tot een territoriale mismatch: niet de staat
waarin de waardeaangroei heeft plaatsgevonden, maar die waarin deze na emigratie
wordt gerealiseerd, belast de vermogenswinst. Zulks zou zelfs kunnen leiden tot een
heffingsvacuüm ingeval de aankomststaat bij immigratie een step-up verleent. Zo-
lang de EU fiscaal geen unie is, maar elke lidstaat zijn eigen fiscale jurisdictie heeft,
kan men bij overschrijding van de jurisdictionele grenzen derhalve niet zonder com-
partimentering van inkomensbestanddelen.286 A-G Mischo voert in de zaak De Las-
teyrie aan dat de Franse emigratieheffing juist een inbreuk vormt op de fiscale sa-
menhang van het Franse stelsel, aangezien dat niet erop is gericht periodiek de waar-
deaangroei te belasten, maar slechts de daadwerkelijk gerealiseerde voordelen. Deze
stelling gaat mijns inziens niet op; aangezien de belastingclaim alleen dreigt te ver-
dampen ingeval de belastingplichtige de jurisdictie verlaat, is het coherent om emi-

284. Naar mijn mening zijn de in genoemde zaken besproken situaties niet vergelijkbaar met die van 
de emigratieheffing. In de eerste plaats gaat het hier niet om een verschil in behandeling van een 
niet-inwoner ten opzichte van een inwoner, maar om een exitheffing. Voorts is het verlenen door 
de nieuwe woonstaat van een step-up een andere kwestie dan de verrekening van dividendbelas-
ting door de woonstaat. Zulks biedt immers meteen compensatie van het geleden nadeel (het be-
talen van meer dividendbelasting dan in puur binnenlandse situaties), terwijl dit bij de verlening 
van een step-up niet het geval is; het kan jaren duren voor de step-up inderdaad tot een lagere 
belasting in de nieuwe woonstaat leidt. De nadelen van de exitheffing worden derhalve als zoda-
nig niet weggenomen door een step-up of credit, noch door het feit dat de nieuwe woonstaat ver-
mogenswinsten niet belast.

284. Zaak C-446/03 (Marks & Spencer).
285. Zie ook paragraaf 6.1.1.2. Hierbij zij opgemerkt dat Nederland buitenlandse belastingplicht kent 

voor het aanmerkelijk belang, zodat de aanmerkelijkbelangclaim bij emigratie niet steeds verlo-
ren gaat; zie hierna bij de bespreking van de interne samenhang.

286. Ik ben het niet eens met Van der Spek & Van der Linde 2004, blz. 751, waar zij opmerken dat het 
HvJ EG een beroep op de fiscale coherentie als rechtvaardigingsgrond mogelijkerwijs zal verwer-
pen met als argument dat een minder belemmerende maatregel denkbaar is in de vorm van een 
regeling op communautair niveau. Juist het ontbreken van een dergelijke regeling maakt dat er in 
beginsel ruimte bestaat voor de lidstaten om unilaterale belemmerende maatregelen, zoals 
exitheffingen, te treffen. Dat neemt niet weg dat een communautaire regeling die exitheffingen 
overbodig zou maken, uiteraard zeer gewenst is. Zie hierover paragraaf 7.4 hierna. 

→
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granten in tegenstelling tot blijvers te belasten voor de latente meerwaarde.287 Ook
A-G Kokott is blijkens pt. 106 van haar conclusie in de zaak N van mening dat de emi-
gratieheffing nodig is voor een samenhangende belastingheffing. In het arrest be-
handelt het HvJ EG alleen de verdeling van de heffingsbevoegdheid volgens het ter-
ritorialiteitsbeginsel, maar zoals gezegd vallen beide rechtvaardigingsgronden mijns
inziens in het onderhavige geval samen.

Interne samenhang/territorialiteit Nederlandse regeling
In het arrest De Lasteyrie oordeelt het Hof dat zijn vaststelling dat de Franse emigra-
tieheffing zich tegen tijdelijke emigratie om fiscale redenen keert en niet ten doel
heeft het belasten van de in de Franse periode van de aanmerkelijkbelanghouder
ontstane waardestijging, wordt ondersteund door het feit dat door de aankomststaat
geheven belasting over de gerealiseerde waardestijging in mindering komt op de
Franse conserverende aanslag. Dit doet afbreuk aan een eventuele samenhang, nu
daardoor ook de ‘Franse’ waardestijging mogelijkerwijs288 uiteindelijk niet door
Frankrijk wordt belast.

Uit dit oordeel van het HvJ EG volgt mijns inziens dat ook de Nederlandse kwijt-
schelding van de conserverende aanslag ingevolge artikel 26, lid 5, letter b, Inv.wet
1990 de coherentie/territorialiteit van de Nederlandse regeling verzwakt.289 Neder-

287. Zie in deze zin ook Terra & Wattel 2005, blz. 110; en Wattel in zijn noot onder het X en Y-arrest 
in BNB 2003/221, pt. 15.

288. Het is uiteraard denkbaar dat de aankomststaat de aanmerkelijkbelangwinst niet belast of een 
step-up verleent.

289. Anderzijds moet worden bedacht dat het HvJ EG in het na De Lasteyrie gewezen arrest Manninen 
(zaak C-319/02), r.o. 45, bij de behandeling van het fiscale coherentiebeginsel juist heeft overwo-
gen dat een maatregel waarin rekening werd gehouden met door het buitenland (bronland) ge-
heven belasting, gerechtvaardigd zou zijn. De Manninen-zaak betreft evenwel een imputatie-
regeling ter voorkoming van dubbele economische heffing over dividenden; gezien de ratio van 
voorkoming van dubbele belasting ligt het inderdaad voor de hand te bezien in hoeverre het bui-
tenland heft. Dit geldt eveneens voor de andere arresten waarin betekenis wordt toegekend aan 
het belastingstelsel van een andere lidstaat, zoals Schumacker (zaak C-279/93) en De Groot (zaak 
C-385/00), alsmede voor de zaak Marks & Spencer inzake grensoverschrijdende verliesverreke-
ning; in het licht van de ratio van een belastingregeling die persoonlijke tegemoetkomingen c.q. 
geleden verliezen in aanmerking neemt, bestaat daarvoor geen aanleiding ingeval deze reeds in 
de andere staat worden vergolden. Deze zaken betreffen ook alle een nadeliger behandeling van 
niet-inwoners in vergelijking met inwoners. De ratio van de emigratieheffing – als eindafrekening 
– is daarentegen het belasten van de op het Nederlandse territoir opgebouwde aanmerkelijkbe-
langclaim, in het licht van welke doelstelling de belastingheffing door de aankomststaat in begin-
sel irrelevant is. Ingeval uit het Manninen-arrest evenwel zou moeten worden afgeleid dat ook 
deze fiscale samenhang EG-breed moet worden bezien – de ratio van de Finse regeling was im-
mers ook slechts het voorkomen van nationale dubbele economische belasting – zou het niet van 
belang zijn of de latente aanmerkelijkbelangwinst uiteindelijk in Nederland wordt belast, maar of 
dat ergens binnen de EU het geval is. Zoals in Manninen het voordeel van de imputatie staat te-
genover het nadeel van de heffing van vennootschapsbelasting, staat bij de emigratieheffing het 
voordeel van het onbelast opbouwen van een waardestijging van het aanmerkelijk belang tegen-
over het nadeel van de heffing bij realisatie. Ook bij deze laatste heffing is het wellicht irrelevant 
waar die plaatsvindt, zodat Nederland slechts zou mogen heffen als de aankomststaat aanmerke-
lijkbelangwinst niet belast dan wel een step-up verleent. De kwijtschelding van buitenlandse →
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land verleent op grond van genoemde bepaling kwijtschelding voor zover het nieu-
we woonland ingevolge een verdrag belasting heft over de vervreemding van aan-
merkelijkbelangaandelen, en die belasting hetzelfde voordeel betreft als waarop de
conserverende aanslag betrekking heeft.290 In paragraaf 2.2.2.2,b is reeds betoogd
dat deze kwijtschelding niet past in de aanmerkelijkbelangregeling, gezien het daar-
aan ten grondslag liggende uitgangspunt van belastingheffing door Nederland als
woonstaat over de in Nederland geaccumuleerde meerwaarde van het aanmerkelijk
belang. Internationale dubbele heffing over de in de conserverende aanslag begre-
pen vervreemdingsvoordelen moet worden voorkomen door het opnemen van een
op de emigratieheffing toegesneden aanmerkelijkbelangvoorbehoud in belasting-
verdragen. Bij de aanpassing van de emigratieheffing aan het De Lasteyrie-arrest is
deze kwijtschelding echter welbewust overeind gehouden. De staatssecretaris heeft
weliswaar opgemerkt dat het oordeel van het HvJ EG meebrengt dat artikel 26, lid 5,
letter b, Inv.wet 1990 ‘in beginsel zou moeten vervallen’, maar er is voor gekozen de
bepaling te handhaven voor belastingverdragen met een aanmerkelijkbelangvoor-
behoud ‘oude stijl’, dat Nederland tot slechts vijf jaar na emigratie het heffingsrecht
over aanmerkelijkbelangwinst toekent.291 292 Zonder de kwijtscheldingsbepaling
bestaat immers de mogelijkheid dat zowel de nieuwe woonstaat als Nederland de
gerealiseerde aanmerkelijkbelangwinst belast, waarmee in strijd zou kunnen wor-
den gekomen met het internationale verdragenrecht.

De kwijtschelding na tien jaar op de voet van artikel 26, lid 2, Inv.wet 1990 doet
eveneens afbreuk aan het uitgangspunt van de Nederlandse aanmerkelijkbelangre-
geling dat de in de Nederlandse periode van de aanmerkelijkbelanghouder ontstane
waardestijging wordt belast. Zoals A-G Mischo opmerkt met betrekking tot de Franse
regeling, doet deze kwijtschelding veeleer vermoeden dat de Nederlandse emigra-
tieheffing zich in wezen slechts richt op het tegengaan van tijdelijke, fiscaal geïnspi-

290. belasting zou dan niet in strijd zijn met de fiscale samenhang, maar daarentegen de maatregel 
proportioneel maken. Hoe dit ook zij, in het arrest N gaat het Hof in het geheel niet in op de mo-
gelijke latere heffing over aanmerkelijkbelangwinst door het Verenigd Koninkrijk, noch op be-
doelde kwijtscheldingsbepaling. 

290. Ik wijs hierbij op de door A-G Kokott in pt. 103 van haar conclusie weergegeven opmerking van 
de Nederlandse en Duitse regering dat het de aankomststaat verboden zou zijn de vóór immigra-
tie ontstane winsten te belasten. De vraag rijst op grond waarvan dit de aankomststaat verboden 
zou zijn; in ieder geval niet op grond van het belastingverdrag, want dat staat het Verenigd 
Koninkrijk bij een vervreemding na vijf jaar na emigratie toe de volledige winst in de heffing te 
betrekken. De Nederlandse emigratieheffing houdt juist ook rekening met het eventuele heffings-
recht van de aankomststaat door te voorzien in een kwijtschelding van in overeenstemming met 
belastingverdragen geheven belasting.

291. Kamerstukken II 2003/04, 29 758, nr. 3, blz. 13.
292. In de nota naar aanleiding van het verslag onderkent de staatssecretaris dat de gewijzigde kwijt-

scheldingsbepaling ook toepassing kan vinden bij een aanmerkelijkbelangvoorbehoud conform 
het nieuwe verdragsbeleid; namelijk ingeval vervreemding plaatsvindt op een tijdstip waarop de 
tienjaarstermijn van het verdrag reeds verlopen is, maar die van de conserverende aanslag nog 
niet. Kamerstukken II 2004/05, 29 758, nr. 7, blz. 20-21. De tot 1 januari 2005 geldende oude re-
geling in artikel 26, lid 3, letter b, Inv.wet 1990 leidde overigens in verdragssituaties tot hetzelfde 
resultaat, aangezien ook onder die regeling slechts kwijtschelding werd verleend ingeval het ver-
drag de heffing aan de nieuwe woonstaat toekende; zie paragraaf 2.2.2.2,b.

→



Emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder 7.1.3

335

reerde emigratie. Volgens de oorspronkelijk voorgestelde regeling moest de conser-
verende aanslag in tien jaar worden betaald, maar uiteindelijk is gekozen voor de
kwijtscheldingsregeling om tegemoet te komen aan het bezwaar dat bij emigratie
geen liquiditeiten vrijkomen. Men had hiermee echter ook rekening kunnen houden
door de uitstelregeling niet in de tijd te beperken en bij latere realisatie steeds tot in-
vordering over te gaan. Het daaraan verbonden probleem van de uitvoerbaarheid
van de regeling weegt naar mijn mening niet op tegen de principiële bezwaren tegen
het laten vervallen van de conserverende aanslag na tien jaar.293 Gezien de uitspraak
van het HvJ EG in het arrest De Lasteyrie leek afschaffing van deze kwijtschelding on-
ontkoombaar als Nederland wil volhouden dat de emigratieheffing noodzakelijk is
voor het waarborgen van de fiscale samenhang van het Nederlandse belastingstelsel.
De kwijtscheldingsbepaling is bij de aanpassing van de regeling naar aanleiding van
het De Lasteyrie-arrest evenwel gehandhaafd. Hoewel de staatssecretaris erkende
dat deze beperking van de conserverende aanslag in de tijd ‘zich niet goed lijkt te
verhouden tot de door Nederland nagestreefde doelstelling’, is er ‘vanuit het oog-
punt van doelmatigheid’ voor gekozen de beperking van de volgperiode van de con-
serverende aanslag ‘vooralsnog’ te handhaven.294

Ten slotte gooit de per 11 maart 2004 ingevoerde kwijtschelding van artikel 25, lid
6, letter a, Inv.wet 1990 evenmin hoge ogen op fiscale samenhanggebied.295 Het in
aanmerking nemen van verliezen ontstaan na emigratie, is in strijd met het uit-
gangspunt dat de in Nederland ontstane waardeaangroei van het aanmerkelijk be-
lang uiteindelijk in de heffing moet worden betrokken.296 Vanuit de territorialiteits-
gedachte is het aan de nieuwe woonstaat om rekening te houden met de na immi-
gratie aldaar opgetreden waardedaling van het aanmerkelijk belang.297 Niettegen-
staande deze – ook door de staatssecretaris gedeelde – constatering is het De Lastey-

293. Zie paragraaf 2.2.2.2,b. Ook met het oog op de aan conserverende exitheffingen klevende uitvoe-
ringsproblemen verdient een regeling op Europees niveau overigens de voorkeur; zie voetnoot 
286 en paragraaf 7.4 hierna.

294. Kamerstukken II 2004/05, 29 758, nr. 7, blz. 21-22.
295. Voor de invloed van die uitbreiding op de verenigbaarheid van de emigratieheffing met belasting-

verdragen, verwijs ik naar paragraaf 6.1.2.2.
296. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de waardedaling van het aanmerkelijk belang dubbel 

wordt vergolden; namelijk ingeval de aankomststaat bij immigratie een step-up verleent. Mijns 
inziens zouden na emigratie gerealiseerde waardedalingen van het aanmerkelijk belang – evenals 
in de Duitse regeling het geval is – uitsluitend in aanmerking moeten worden genomen indien de 
aankomststaat dat niet doet. Blijkens het arrest N is een dergelijke clausule toegestaan. In die 
richting wees ook reeds het arrest Marks & Spencer, waarin het HvJ EG de staat van de moeder-
vennootschap alleen verplichtte de mogelijkheid te bieden verliezen van buitenlandse dochters 
over te brengen, indien deze in het buitenland niet verrekenbaar waren. Zie voorts het Manninen-
arrest, waarin het Hof zowel bij de beantwoording van de vraag of de door in het buitenland ge-
vestigde vennootschappen uitgekeerde dividenden vergelijkbaar zijn met dividenden uitgekeerd 
door in Finland gevestigde vennootschappen (r.o. 34), als bij de behandeling van het fiscale cohe-
rentiebeginsel (r.o. 46) betekenis toekende aan de belastingregeling van de staat waar de ven-
nootschap gevestigd was, en het rekening houden met die belastingregeling als oplossing zag. Zie 
nader paragraaf 7.1.3.1.

297. Zie nader paragraaf 2.2.2.2,b. Anders: Van Thiel 2001, blz. 160. 



7.1.3 Hoofdstuk 7 / De exitheffingen en de vestigingsplaatsficties en het EG-recht

336

rie-arrest juist de aanleiding geweest om de maatregel in te voeren. De staatssecre-
taris heeft hierover in de memorie van toelichting opgemerkt298:

‘De conserverende aanslag bij grensoverschrijding in het aanmerkelijk-
belangregime is gericht op het behoud van de gedurende het verblijf in
Nederland opgebouwde claim over de in het aandelenpakket begrepen
meerwaarde. Hoewel in de uitspraak van het Hof niet wordt ingegaan op de
Nederlandse systematiek – het betrof immers een Franse zaak met een an-
timisbruikdoelstelling – lijkt toch de hierboven beschreven Nederlandse
doelstelling te moeten worden genuanceerd. Het Hof overweegt immers in
zijn uitspraak dat slechts het daadwerkelijk gerealiseerde deel van het bij
de grensoverschrijding geconstateerde voordeel tot heffing mag leiden.’

Anders dan de staatssecretaris betoogt, kan uit r.o. 46 van het HvJ EG niet worden af-
geleid dat de Nederlandse doelstelling om de in de Nederlandse periode van de aan-
merkelijkbelanghouder opgebouwde claim te behouden, moet worden bijgesteld.
Bedoelde overweging heeft immers slechts betrekking op de vraag of de (Franse)
emigratieheffing een belemmering van het vrije verkeer oplevert. Daarmee is nog
niets gezegd over de vraag of een dergelijke belemmering eventueel kan worden ge-
rechtvaardigd. Het Hof heeft de Franse emigratieheffing – niettegenstaande het feit
dat daarin rekening wordt gehouden met na emigratie opgetreden waardedalingen
– aangemerkt als een belemmerende antimisbruikmaatregel en de daarvoor opge-
worpen rechtvaardigingsgronden verworpen. De Nederlandse regeling moet echter,
ook volgens de staatssecretaris299, worden gezien in het kader van een coherent be-
lastingsysteem dat is gebaseerd op het fiscale territorialiteitsbeginsel. De nu inge-
voerde regeling doet onmiskenbaar afbreuk aan een mogelijke rechtvaardiging van
de emigratieheffing op grond van de fiscale samenhang. De staatssecretaris heeft
evenwel benadrukt dat de maatregelen primair zijn gericht op ‘het wegnemen van
het mogelijk belemmerende karakter van de regeling zodat niet meer hoeft te wor-
den toegekomen aan een objectieve rechtvaardigingsgrond’.300

Het is opvallend dat juist de regelingen die de emigratieheffing minder bezwarend
en daarmee minder belemmerend maken – het verlenen van een bronstaatcredit, de
kwijtschelding na tien jaar en de kwijtschelding in geval van een gerealiseerd verlies
na emigratie – feitelijk afdoen aan de EG-rechtelijke houdbaarheid van de emigratie-
heffing. De door het HvJ EG aan de coherentie-rechtvaardiging gestelde eis van een
consistent systeem komt aldus haaks te staan op de doelstelling van de vestigings-
vrijheid. Het Hof lijkt zich inmiddels bewust geworden van die tegenstrijdigheid.
Recentelijk is het HvJ EG niet alleen in het algemeen minder streng geworden voor
de lidstaten, maar ook met betrekking tot de rechtvaardigingsgronden van het te-

298. Kamerstukken II 2003/04, 29 758, nr. 3, blz. 12.
299. Zie het weergegeven citaat uit de memorie van toelichting en voorts ook de opmerkingen van de 

staatssecretaris in het nader rapport: Kamerstukken II 2003/04, 29 758, nr. 4, blz. 12-13.
300. Kamerstukken II 2003/04, 29 758, nr. 4, blz. 13. Zie ook Kamerstukken I 2004/05, 29 758, C, blz. 5, 

alwaar de staatssecretaris tevens opmerkt dat naar zijn oordeel de oplegging van de conserveren-
de aanslag inderdaad niet meer kan worden gezien als een belemmering, en dat een beroep op de 
fiscale cohesie dan ook niet nodig zal zijn.
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gengaan van belastingontwijking en de fiscale samenhang. Met name in het arrest
Marks & Spencer valt de gecombineerde toepassing van meerdere argumenten (die
elk op zichzelf beschouwd zouden moeten falen gezien 's Hofs eerdere jurispruden-
tie301) op, waarbij het Hof in het kader van de evenredigheid bovendien een samen-
hangdoorbrekende maatregel voorstelt (zie nader paragraaf 7.1.3.1).

In de zaak N lijkt het Hof zijn strenge eis aan de samenhang van het nationale belas-
tingsysteem geheel te hebben laten varen. Het wijdt er geen woord aan. A-G Kokott
wel. Zij betoogt in pt. 108 van haar conclusie in de zaak N dat de Nederlandse kwijt-
schelding voor in het buitenland betaalde belasting niet afdoet aan de samenhang.
Haar opmerking dat het HvJ EG in de zaak De Lasteyrie bij zijn oordeel dat de verge-
lijkbare Franse kwijtschelding afbreuk deed aan de coherentie, het oog had op het
antimisbruikkarakter van de Franse emigratieheffing, klopt echter niet. Het HvJ EG
vond immers juist dat de kwijtschelding steun bood aan zijn oordeel dat de Franse
heffing niet gericht was op het belasten van de tijdens het verblijf van de aanmerke-
lijkbelanghouder in Frankrijk ontstane waardeaangroei, maar op het tegengaan van
belastingontwijking. Voorts is het oordeel van de A-G dat het een lidstaat vrijstaat
om in bepaalde situaties af te zien van belastingvorderingen, met name in een door
een verdrag geregelde ‘relatie van wederkerigheid’, moeilijk te rijmen met het be-
toog in pt. 101 van de conclusie dat de emigratieheffing tot doel heeft de Nederland-
se heffing overeenkomstig de in het belastingverdrag overeengekomen verdeling
van de heffingsbevoegdheid mogelijk te maken. Ook bij de slotzin van pt. 108 kun-
nen vraagtekens worden gezet. Ik zie niet in dat de kwijtschelding vanwege buiten-
landse belasting de belastingvordering niet ‘ter discussie’ zou stellen. Datzelfde geldt
voor de kwijtschelding wegens waardedaling na emigratie, die de A-G alleen bij de
evenredigheidstoets vermeldt. Bij de – in de conclusie geheel buiten beschouwing
gelaten – kwijtschelding na tien jaar kan van een ter discussie stellen niet eens meer
worden gesproken, aangezien de conserverende aanslag dan volledig vervalt. Voorts
valt op dat A-G Kokott bij de bespreking van de fiscale samenhang niet ingaat op de
merites van de buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijk belang, die echter de
vraag oproept of de emigratieheffing wel nodig is tot behoud van de Nederlandse
aanmerkelijkbelangclaim (zie hierna). Ik acht de behandeling van de fiscale coheren-
tie in de conclusie dan ook weinig bevredigend. Dat zou ook de reden kunnen zijn
waarom het Hof in het arrest uitsluitend ingaat op het territorialiteitsbeginsel. Daar-
bij treden echter exact dezelfde problemen op. Zowel de kwijtscheldingsbepalingen
als de buitenlandse belastingplicht maken immers inbreuk op de territorialiteit van
de regeling. Het HvJ EG lijkt zich evenwel niet te richten op de territorialiteit van de
regeling als zodanig, maar het uitsluitend over de boeg te gooien van de verdeling
van de heffingsbevoegdheid in belastingverdragen. Dat is – zonder nadere motive-
ring – echter evenmin overtuigend. In de eerste plaats is de emigratieheffing juist in
het leven geroepen om te voorkomen dat de Nederlandse aanmerkelijkbelangclaim
als gevolg van de toepassing van belastingverdragen verloren gaat. Voorts kan op
goede gronden worden betoogd dat de emigratieheffing niets van doen heeft (en
wellicht zelfs onverenigbaar is) met de verdeling van de heffingsbevoegdheid door

301. Zie daarover Wattel in pt. 14-16 van zijn noot in BNB 2006/72.
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artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag; dat artikel heeft immers als uitgangspunt toe-
wijzing van de heffingsbevoegdheid over vermogenswinsten aan de staat waarvan
de aanmerkelijkbelanghouder inwoner is op het moment van realisatie, terwijl com-
partimentering van de vermogenswinst (vergelijk de door het Hof in r.o. 46 genoem-
de ‘temporele component’) in ieder geval niet is beoogd (zie paragraaf 6.1.1.2 en ook
hierna onder ‘Externe samenhang’). Bovendien zou de emigratieheffing juist tot
dubbele belasting kunnen leiden indien de nieuwe woonstaat bij een latere ver-
vreemding de gerealiseerde vermogenswinst belast zonder een step-up te verlenen;
die dubbele belasting wordt weliswaar voorkomen door de in de regeling opgeno-
men bronstaatcredit, maar die behandelt het Hof niet.302 303 Al met al is het arrest
derhalve evenmin bevredigend.

Hoewel de verschillende kwijtscheldingsmogelijkheden afbreuk doen aan het be-
roep op de coherentierechtvaardiging, behoeven zij ook naar mijn mening nog niet
in de weg te staan aan het slagen van een dergelijk beroep. Uit de wetsgeschiedenis
blijkt immers dat de principiële strijdigheid met het territoriale uitgangspunt van de
aanmerkelijkbelangregeling is onderkend, maar dat de kwijtscheldingsbepalingen
op grond van andere overwegingen – voorkoming van dubbele belasting, doelmatig-
heid en het wegnemen van het belemmerende karakter van de emigratieheffing –
desalniettemin wenselijk worden geacht. Gesteld zou dus kunnen worden dat de co-
herentiegedachte achter de Nederlandse aanmerkelijkbelangregeling als zodanig
overeind blijft, en dat de kwijtscheldingsbepalingen zijn bedoeld om de samenhang
op evenredige wijze gestalte te geven. Hierbij kan overigens nog de vraag worden ge-
steld of de regeling voor wat betreft de kwijtschelding vanwege na emigratie gerea-
liseerde waardeverminderingen wel ver genoeg gaat. Het HvJ EG heeft het in r.o. 54
immers over het volledig rekening houden met die verminderingen, zodat de maxi-
mering van de kwijtschelding tot het bedrag van de conserverende aanslag wellicht
niet is toegestaan, en uitbetaling van 25% van het verlies voor zover dat boven dat be-
drag uitgaat, (voor gevallen waarin verrekening via de buitenlandse belastingplicht
geen oplossing biedt) mogelijk moet zijn.

De regeling dient mijns inziens voor wat betreft haar bezwarende aspecten wél
een strikte samenhang te kennen, in die zin dat niet meer wordt belast dan de aan-
merkelijkbelangwinst die is ontstaan in de periode waarin de aanmerkelijkbelang-

302. In r.o. 41 wordt nog wel opgemerkt dat de regeling volgens de Nederlandse regering ‘ook ten doel 
[heeft] dubbele belasting te voorkomen’ – waarmee de regering zal doelen op de bronstaatcredit 
– maar het HvJ EG gaat hierop verder niet in.

303. Het oordeel van het HvJ EG dat de emigratieheffing in overeenstemming is met het aan artikel 13, 
lid 5, OESO-modelverdrag ten grondslag liggende fiscale territorialiteitsbeginsel, roept de vraag 
op of het Hof wellicht tevens van oordeel is dat de aankomststaat een step-up dient te verlenen. 
Het Hof heeft naar mijn mening niet de bevoegdheid een dergelijke beslissing te nemen. Opge-
merkt zij dat uit het arrest Manninen – voor wat betreft de fiscale samenhang – juist zou kunnen 
worden afgeleid dat slechts van belang is dat het voordeel ergens wordt belast, zodat dan kwijt-
schelding door de vertrekstaat aangewezen zou zijn; zie nader voetnoot 289. De arresten N en de 
Lasteyrie bieden hiervoor echter geen enkel aanknopingspunt; in de zaak N gaat het Hof niet in 
op de reverse tax credit, terwijl het deze in De Lasteyrie in het kader van de fiscale samenhang 
expliciet verwerpt.
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houder inwoner van Nederland was. De regeling heeft op dit punt een sterke troef in
handen met de step-up bij immigratie. Als gevolg van de step-up wordt immers
slechts belasting geheven over waardestijgingen ontstaan vanaf het moment dat de
aandeelhouder inwoner van Nederland is geworden. Een belangrijk minpunt van de
regeling is echter dat een step-up veelal niet wordt verleend als de aanmerkelijk-
belanghouder vóór immigratie buitenlands belastingplichtig was; hetgeen evenwel
inherent is aan de keuze van de wetgever om de buitenlandse belastingplicht in het
aanmerkelijkbelangregime te handhaven.304 Die buitenlandse belastingplicht zelf is
naar mijn mening het minst coherente onderdeel van het Nederlandse aanmerkelijk-
belangsysteem. De buitenlandse belastingplicht is niet gebaseerd op het woon-
plaatsbeginsel, maar op het bronbeginsel; het fiscale aanknopingspunt is de (fictie-
ve) Nederlandse vestigingsplaats van de vennootschap.305 In een stelsel dat erop is
gericht de waardeaangroei ontstaan tijdens het inwonerschap van de aanmerkelijk-
belanghouder te belasten, past geen heffing over waardeaangroei die is ontstaan na
emigratie.306 In ieder geval zou met een beroep op de buitenlandse belastingplicht
kunnen worden betoogd dat de Nederlandse aanmerkelijkbelangheffing in wezen
niet gebaseerd is op het woonplaats-/territorialiteitsbeginsel, zodat de samen-
hangrechtvaardiging niet opgaat. Afrekening bij emigratie is niet nodig voor het be-
houd van de fiscale samenhang van een stelsel waarin aanmerkelijkbelanghouders
ook na emigratie belastingplichtig blijven.307 Bovendien zou kunnen worden gesteld
dat de verwezenlijking van de doelstelling van de emigratieheffing reeds gewaar-
borgd wordt door de regeling van de buitenlandse belastingplicht, en daarmee niet
wordt voldaan aan de evenredigheidstoets.308 Gelet hierop verdient de buitenlandse
belastingplicht voor aanmerkelijk belang heroverweging. Dat lijkt mij niet onoverko-
melijk, nu de aanmerkelijkbelangclaim onder de werking van een aanzienlijk aantal
belastingverdragen verloren gaat als de aandeelhouder Nederland metterwoon ver-
laat en de werkelijke leiding van de vennootschap naar het buitenland verplaatst, en

304. Bij een niet naar Nederlands recht opgerichte vennootschap wordt overigens wél een step-up 
verleend. Zie over de step-upregeling paragraaf 2.2.2.5.1,a.

305. De regeling van de buitenlandse belastingplicht is zelf overigens ook niet consistent: bij verplaat-
sing van de werkelijke leiding van de vennootschap uit Nederland dient te worden afgerekend 
(artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001), maar een step-up bij het ontstaan van buitenlandse belasting-
plicht door immigratie van de vennootschap ontbreekt; zie paragraaf 2.2.2.5.1,c.

306. Zie hierover uitgebreid paragraaf 2.3.3.4.
307. Ik wijs hierbij op de in pt. 103 van de conclusie in de zaak N weergegeven opmerking van de 

Nederlandse en Duitse regering dat de emigratieheffing een ongerechtvaardigd voordeel voor-
komt dat zou kunnen optreden omdat de vertrekstaat bij latere vervreemding geen greep meer 
heeft op de op zijn grondgebied ontstane waardevermeerdering. Dat is gezien de buitenlandse 
belastingplicht niet noodzakelijkerwijs het geval; juist het hier aan de orde zijnde belastingver-
drag met het Verenigd Koninkrijk 1980 biedt Nederland nog vijf jaar de kans aanmerkelijkbelang-
winst te belasten, ongeacht de vestigingsplaats van de vennootschap.

308. Hierbij past in de eerste plaats de kanttekening dat de belemmering door de buitenlandse belas-
tingplicht niet minder is, nu deze in beginsel tot internationale dubbele heffing leidt. Voorts geldt 
dat de doelstelling van de emigratieheffing niet wordt bereikt met de buitenlandse belasting-
plicht, aangezien de buitenlandse belastingplicht alleen ziet op een aanmerkelijk belang in een 
(fictief) in Nederland gevestigde vennootschap en de heffing overigens veelal niet exact de 
‘Nederlandse’ waardeaangroei zal betreffen.
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bovendien effectuering van de buitenlandse belastingplicht onder het huidige ver-
dragsbeleid ook niet meer wordt geambieerd. Het verdragsbeleid is erop gericht niet
méér heffingsrechten te claimen dan tot het bedrag van de conserverende aanslag;
de waardeaangroei na emigratie wordt ter heffing overgelaten aan de nieuwe woon-
staat.309 310 Een ander, minder in het oog springend, maar wel principieel punt ten
nadele van de interne samenhang is de passantenregeling van artikel 4.18 Wet IB
2001. Op grond van deze bepaling wordt de emigratieheffing niet toegepast ten aan-
zien van aanmerkelijkbelanghouders van buiten Nederland gevestigde vennoot-
schappen die hier slechts tijdelijk verblijven.311 Deze regeling past als zodanig niet
bij de territorialiteitsgedachte, aangezien zij bewerkstelligt dat ten aanzien van tijde-
lijke immigranten de in Nederland opgebouwde meerwaarde van het aanmerkelijk
belang – bij immigratie is immers veelal een step-up verleend – uiteindelijk niet
wordt belast. Het betreft slechts een uitzondering voor bijzondere gevallen op het
‘normale’ systeem, maar deze regeling maakt wel duidelijk dat het aanmerkelijk-
belangregime niet voor de volle honderd percent ten doel heeft de tijdens het verblijf
in Nederland opgebouwde claim in de heffing te betrekken. De uitzondering voor
passanten past meer bij de antimisbruik-idee; ten aanzien van passanten behoeft
geen belastingvlucht te worden gevreesd. Gelet ook op de overige aan de passanten-
regeling klevende nadelen312 verdient afschaffing van deze vreemde eend in de aan-
merkelijkbelang-bijt aanbeveling. In het arrest N heeft het HvJ EG echter de Neder-
landse emigratieheffing in haar huidige vormgeving feitelijk zijn fiat gegeven, zodat
de Nederlandse wetgever waarschijnlijk weinig lust zal gevoelen om de regeling op
deze punten aan te passen.

309. Zie nader paragraaf 2.3.3.3 en 2.3.3.4. Overigens heeft de Nederlandse regering in de zaak de Las-
teyrie met betrekking tot een voor Frankrijk mogelijke alternatieve anti-misbruikmaatregel op-
gemerkt dat de buitenlandse belastingplicht controle- en invorderingsproblemen oplevert: pt. 87 
van het rapport ter terechtzitting.

310. Betten 2004, blz. 155, komt tot een tegengestelde conclusie, die wordt gedeeld door Meussen in 
pt. 4 van zijn noot onder het De Lasteyrie-arrest in BNB 2004/258. Hij betoogt dat afschaffing van 
de emigratieheffing voor emigraties naar lidstaten van de EU en de EER slechts tot een gering ver-
lies van Nederlandse heffingsrechten leidt, namelijk ten aanzien van aanmerkelijk belangen in 
buiten Nederland gevestigde vennootschappen en na vijf jaar in geval van belastingverdragen 
met een vijfjaarstermijn. Aangezien: i) onder 27 belastingverdragen, alsmede de BRK het aanmer-
kelijkbelangvoorbehoud zodanig is geformuleerd dat Nederland zijn heffingsrecht verliest als de 
vennootschap zich in het buitenland bevindt; ii) onder een viertal verdragen met een afwijkend 
vermogenswinstartikel heffing (in dat geval) evenmin is toegestaan; en iii) onder een twaalftal 
recente verdragen uitsluitend toepassing van de emigratieheffing is toegestaan (zie paragraaf 
3.2.3.2), lijkt mij onder de meerderheid van de belastingverdragen het behoud van de Nederland-
se claim zonder de emigratieheffing (en zonder aanpassing van de belastingverdragen) illusoir.

311. Beoogd is uitzending naar en tijdelijk verblijf in Nederland niet te bemoeilijken; zie paragraaf 
2.2.1.2 en 2.2.2.6.

312. Zie de in de vorige voetnoot genoemde paragrafen, alsmede Peters 2002, paragraaf 4.6.1.2. Daar-
naast kan ook met betrekking tot de passantenregeling zelf worden betwijfeld of deze de Euro-
peesrechtelijke toets kan doorstaan; er wordt bij de toekenning van deze faciliteit immers 
onderscheid gemaakt naar de vestigingsplaats en het oprichtingsrecht van de vennootschap. Zie 
hierover paragraaf 7.3.1.2.
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Externe samenhang Nederlandse regeling
Ook met betrekking tot de externe fiscale samenhang geeft A-G Mischo de Franse
emigratieheffing een onvoldoende. Het belastingverdrag Frankrijk-België 1964 wijst
de heffingsbevoegdheid toe aan de woonstaat, zodat Frankrijk zijn coherentie op na-
tionaal niveau heeft opgegeven om coherentie op bilateraal niveau te bereiken. Het
HvJ EG gaat niet in op de mogelijke invloed van het belastingverdrag, maar gezien
het X en Y-arrest313 ligt het voor de hand dat het Hof in dezen het standpunt van de
A-G deelt. In dat arrest heeft het Hof immers erop gewezen dat een staat door middel
van bepalingen overeenkomstig artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag afziet van be-
lastingheffing over de meerwaarde van aandelen gehouden door in de andere staat
wonende aandeelhouders, en dat artikel 13, § 5, van het verdrag België-Zweden 1991
(vergelijkbaar met het aanmerkelijkbelangvoorbehoud van artikel 13, lid 5, NSV) be-
oogt het risico af te dekken van een definitieve verhuizing van de aandeelhouder
naar de andere staat. Naast de hierboven reeds aangegeven algemene gebreken van
de Wielockx-doctrine314, geldt voor dit geval nog het volgende. Het vermogens-
winstartikel in op het OESO-modelverdrag gebaseerde belastingverdragen wijst de
heffingsbevoegdheid inderdaad toe aan de woonstaat, maar het OESO-modelverdrag
bevat geen enkele aanwijzing dat is gedacht aan de mogelijkheid dat de vermogens-
winst gedeeltelijk is aangegroeid in een periode waarin de aandeelhouder inwoner
was van de andere staat. Belastingverdragen komen bij het toepassen van exitheffin-
gen in feite ook niet aan de orde, nu dergelijke heffingen worden opgelegd onmid-
dellijk voorafgaand aan emigratie, op welk moment nog geen sprake is van een ver-
dragssituatie.315 Bovendien moet worden betwijfeld of het OESO-modelverdrag in
de weg staat aan het toepassen van een emigratieheffing op de tijdens het inwoner-
schap van de aandeelhouder ontstane waardeaangroei.316 Anders dan het HvJ EG
blijkens het arrest X en Y van oordeel is, heeft Frankrijk zijn heffingsbevoegdheid ter
zake van emigrerende aandeelhouders derhalve niet opgegeven in zijn verdrag met
België. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud van artikel 13, lid 5, NSV ziet evenmin op
exitheffingen; het dateert ook van vóór de invoering van de emigratieheffing. Ook
het Nederlandse recht voorziet in afrekening voorafgaand aan emigratie, dus op een
tijdstip waarop nog geen verdrag van toepassing is waarbij iets zou kunnen worden
opgegeven. Het gangbare aanmerkelijkbelangvoorbehoud ziet slechts op de mogelij-
ke effectuering – beperking tot vijf jaar na emigratie – van de Nederlandse bepalin-
gen inzake de buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijk belang. Nederland
geeft met een vermogenswinstbepaling overeenkomstig het NSV derhalve hooguit
zijn heffingsrecht op ter zake van meer dan vijf jaar na emigratie behaalde vervreem-
dingsvoordelen. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’ is daarentegen
met zijn tienjaarstermijn en beperking tot de effectuering van de emigratieheffing
volledig toegesneden op het met ingang van 1 januari 1997 gewijzigde aanmerkelijk-
belangregime en met name op de per die datum ingevoerde emigratieheffing.317 Op

313. Zaak C-436/00 (X en Y); zie r.o. 53-56.
314. Zaak C-80/94 (Wielockx).
315. Zie in die zin ook A-G Kokott, voetnoot 57.
316. Zie hierover nader paragraaf 6.1.1.2.
317. Zie paragraaf 3.2.1.3.
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grond van deze bepalingen vormt de emigratieheffing een belangrijk onderdeel van
de samenhang op verdragsniveau.

Uit het arrest N moet mijns inziens worden afgeleid dat het HvJ EG op dit punt een
draai van 180 graden heeft gemaakt. In de zaak N is het aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd in het verdrag met het Verenigd Koninkrijk 1980 aan de orde. Opvallend is dat
A-G Kokott niet uitdrukkelijk aandacht besteedt aan de externe samenhang als zoda-
nig. Gezien haar oordeel in pt. 101 van de conclusie dat het doel van de emigratiehef-
fing is de in het verdrag neergelegde verdeling van de heffingsbevoegdheid mogelijk
te maken, zal zij van mening zijn dat het met de externe samenhang wel goed zit. Zo-
als hierboven uiteengezet, berust bedoeld oordeel echter op een misvatting. Het HvJ
EG lijkt evenwel dezelfde redenering als de A-G te volgen. Het oordeelt immers dat
het in overeenstemming is met het in artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag neergeleg-
de territorialiteitsbeginsel om bij daadwerkelijke realisatie de belasting over de Ne-
derlandse waardeaangroei van het aanmerkelijk belang in te vorderen. Derhalve een
volkomen afwijkende benadering van die in het arrest X en Y, waarin het Hof nog oor-
deelde dat een staat door middel van een bepaling als artikel 13, lid 5, OESO-model-
verdrag afziet van belastingheffing over vervreemdingsvoordelen behaald door in de
andere staat wonende aandeelhouders. Zonder nadere motivering is zijn oordeel in
de zaak N echter evenmin overtuigend; of artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag exit-
heffingen toestaat is geen uitgemaakte zaak. Het HvJ EG had mijns inziens in ieder ge-
val het verschil met zijn oordeel in het X&Y-arrest moeten verklaren, maar nog beter
was het geweest indien het Hof expliciet was terugkomen op de Wielockx-doctrine.

7.1.4 Samenvatting en conclusie emigratieheffing 

De emigrerende aanmerkelijkbelanghouder kan in voorkomende gevallen een be-
roep doen op het vrije werknemersverkeer of op de vestigingsvrijheid. Blijkens het
arrest N komt de aanmerkelijkbelanghouder met een 100%-belang steeds een be-
roep op de vrijheid van vestiging toe. In andere gevallen kan, indien de emigratie niet
in verband staat met grensoverschrijdende economische activiteiten, een beroep op
het vrije verkeer van de burgers worden gedaan; A-G Kokott acht dit blijkens haar
conclusie in de zaak N zonder meer mogelijk.

De emigratieheffing kan worden getypeerd als een niet naar nationaliteit discri-
minerende maatregel met onderscheid. Zij doet uitsluitend vanwege de overbren-
ging van de fiscale woonplaats naar het buitenland een belastingschuld ontstaan
over de waardeaangroei van het aanmerkelijk belang tot het emigratiemoment, ter-
wijl niet-emigranten pas worden belast bij daadwerkelijke realisatie van die waarde-
aangroei. Na het De Lasteyrie-arrest leed het geen twijfel meer dat de emigratiehef-
fing in haar oorspronkelijke vormgeving een belemmering van het vrije verkeer op-
leverde. Uitstel van betaling van de verschuldigde belasting was weliswaar mogelijk,
doch slechts onder de voorwaarde van zekerheidstelling, waardoor de emigrant niet
de vrije beschikking over zijn gehele vermogen had. Naar aanleiding van het De Las-
teyrie-arrest zijn evenwel wijzigingen in de regeling van de conserverende aanslag
aangebracht om het belemmerende karakter van de regeling weg te nemen. Met in-
gang van 11 maart 2004 wordt automatisch en onvoorwaardelijk uitstel van betaling
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verleend bij emigratie naar een andere lidstaat van de EU. Voorts wordt voortaan re-
kening gehouden met een gerealiseerd aanmerkelijkbelangverlies: bij vervreemding
van het aanmerkelijk belang binnen de tienjaarstermijn van de conserverende aan-
slag vindt invordering slechts plaats voor zover het in de conserverende aanslag be-
grepen voordeel ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Door deze combinatie van
maatregelen blijven als enige verschillen met niet-emigranten over het afwijkende
heffingstijdstip en de verplichting om aangifte te doen. Indien van deze verschillen al
een belemmerende werking zou uitgaan, lijkt mij die zo onzeker en indirect dat geen
sprake is van een verboden belemmering. Het HvJ EG heeft in de zaak N echter an-
ders geoordeeld.

Als rechtvaardigingsgronden komen, gelet op de (nu door de staatssecretaris be-
nadrukte) doelstelling van de regeling, met name het behoud van de fiscale samen-
hang dan wel de verdeling van de heffingsbevoegdheid volgens het fiscale territoria-
liteitsbeginsel in aanmerking. Dat beroep heeft in de zaak N ook daadwerkelijk suc-
ces geoogst bij het HvJ EG. Daar zag het na het arrest-De Lasteyrie nog niet naar uit.
Met name de verschillende kwijtscheldingsbepalingen – de bronstaatcredit, de tien-
jaarskwijtschelding en de kwijtschelding na waardedaling – doen afbreuk aan de in-
terne coherentie/territorialiteit van de regeling. De buitenlandse belastingplicht voor
aanmerkelijk belang past evenmin bij de huidige uitgangspunten van het aanmerke-
lijkbelangregime en zou bovendien tot de conclusie kunnen leiden dat de doelstel-
ling van de emigratieheffing reeds door de toepassing van de buitenlandse belasting-
plicht wordt bereikt, zodat de emigratieheffing faalt onder de evenredigheidstoets.
Het HvJ EG heeft echter geen enkele aandacht aan deze punten besteed en kortweg
geoordeeld dat de emigratieheffing in overeenstemming is met het aan artikel 13, lid
5, OESO-modelverdrag ten grondslag liggende fiscale territorialiteitsbeginsel.

7.2 Verplaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap 

In paragraaf 6.2 is de houdbaarheid van de zetelverplaatsingheffing van artikel 7.5,
lid 7, Wet IB 2001 onder belastingverdragen aan de orde gekomen. Met betrekking
tot vóór 1997 gesloten belastingverdragen is niet zeker of de zetelverplaatsinghef-
fing kan worden geëffectueerd, maar effectuering moet geenszins uitgesloten wor-
den geacht. Toepassing onder vanaf 1997 gesloten belastingverdragen levert geen
problemen op, behalve onder die verdragen met een aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd ‘nieuwe stijl’. Zo ziet het in het belastingverdrag Nederland-België 2001 opge-
nomen aanmerkelijkbelangvoorbehoud – niettegenstaande het daarin gehanteerde
ruime vervreemdingsbegrip – slechts op de emigratieheffing. In deze paragraaf zal
worden ingegaan op de vraag of de zetelverplaatsingheffing in de Europeesrechtelij-
ke context houdbaar is.

7.2.1 Toegang tot het EG-verdrag

Bij de beantwoording van de vraag of de zetelverplaatsingheffing inbreuk maakt op
de EG-verdragsvrijheden, moet ook hier eerst worden bezien of de desbetreffende
aanmerkelijkbelanghouder toegang heeft tot het EG-verdrag. Voor een algemene be-
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schouwing over de jurisprudentie van het HvJ EG met betrekking tot de toegang tot
de verdragsvrijheden verwijs ik naar paragraaf 7.1.1.

Een belangrijk verschil tussen de zetelverplaatsingheffing van artikel 7.5, lid 7,
Wet IB 2001 en de emigratieheffing van artikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB 2001, is dat
de eerste heffing uitsluitend geldt voor niet in Nederland wonende, buitenlands be-
lastingplichtige aanmerkelijkbelanghouders, terwijl de tweede heffing uitsluitend
voor inwoners relevant is. Daarnaast knoopt de zetelverplaatsingheffing aan bij de
verplaatsing van de werkelijke leiding van de aanmerkelijkbelangvennootschap uit
Nederland, terwijl de emigratieheffing de emigratie van de aanmerkelijkbelanghou-
der zelf betreft. Anders dan bij de emigratieheffing, speelt het vrije verkeer van de
burgers van de Unie bij de zetelverplaatsingheffing dan ook in beginsel geen rol. De
mogelijk inroepbare verdragsvrijheden zijn de vrijheid van vestiging en de vrijheid
van kapitaalverkeer.

Vrijheid van vestiging
Uit het arrest Baars318 volgt dat sprake is van uitoefening van het recht van vestiging
ingeval een aandeelhouder een zodanig pakket aandelen in een in een andere lid-
staat gevestigde vennootschap houdt, dat hij een bepalende invloed op de activitei-
ten van die vennootschap heeft. Een aanmerkelijkbelanghouder met een belang van
meer dan 50% zal die bepalende invloed in ieder geval bezitten. Bovendien is sprake
van een buitenlandse aandeelhouder met een aanmerkelijk belang in een in Neder-
land gevestigde vennootschap, zodat het grensoverschrijdende element aanwezig is.
Zoals besproken in paragraaf 7.1.1, hanteert het HvJ EG een ruime uitleg van het be-
grip economische activiteit, zodat veelal ook het houden van een belang in een ven-
nootschap die slechts aan eigen vermogensbeheer doet, als een economische activi-
teit zal worden aangemerkt. Een in het buitenland wonende aanmerkelijkbelang-
houder met activiteitsbepalende invloed in een in Nederland gevestigde vennoot-
schap, zal dan ook vrijwel steeds geacht moeten worden in Nederland het primaire
vestigingsrecht te hebben uitgeoefend. Mijns inziens verschaft reeds deze uitoefe-
ning van het recht van vestiging de aanmerkelijkbelanghouder toegang tot het EG-
verdrag, ook ten aanzien van de heffing bij verplaatsing van de werkelijke leiding van
de vennootschap uit Nederland. Vergelijk het arrest N319, waarin het HvJ EG oordeelt
dat zelfs een uit Nederland geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder van een in Ne-
derland gevestigde vennootschap zich met een beroep op de vestigingsvrijheid tegen
de emigratieheffing kan verweren op de enkele grond dat hij na emigratie houder is
van alle aandelen in een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap (r.o. 28). Het
vooruitzicht op de eventuele toepassing van de zetelverplaatsingheffing zou het uit-
oefenen van het vestigingsrecht in Nederland door middel van het houden van een
deelneming in een in Nederland gevestigde vennootschap kunnen belemmeren. Het
argument dat de zetelverplaatsingheffing veelal toepassing zal vinden ten aanzien
van een voorheen in Nederland gewoond hebbende aanmerkelijkbelanghouder
wiens aanmerkelijk belang in die Nederlandse periode is ontstaan, zodat van een
grensoverschrijdende uitoefening van het vestigingsrecht in wezen pas sprake is bij

318. Zaak C-251/98 (Baars).
319. Zaak C-470/04 (N).
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de verplaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap uit Nederland, gaat
mijns inziens dus niet op. Een en ander brengt mee dat ook bij een verplaatsing van
de feitelijke leiding van de vennootschap vanuit Nederland naar een niet-lidstaat een
beroep op de vrijheid van vestiging mogelijk zou zijn.

De verplaatsing van de feitelijke leiding zelf zal vrijwel steeds – ook als de mate-
riële onderneming van de vennootschap inmiddels is beëindigd – de uitoefening van
het recht van vestiging in een andere lidstaat impliceren. Dit geldt mijns inziens
evenzeer ingeval de aanmerkelijkbelanghouder eerst om privé-redenen uit Neder-
land is geëmigreerd, en de daaropvolgende zetelverplaatsing nauw verband houdt
met die emigratie.320 Ook indien de zetelverplaatsing slechts het sequeel is van de
emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder, derogeert artikel 18 EG blijkens het ar-
rest N niet aan artikel 43 EG.321 In situaties waarin de zetelverplaatsing wél zelfstan-
dige betekenis heeft, wordt deze (tweede) uitoefening van het vestigingsrecht door
de zetelverplaatsingheffing rechtstreeks belemmerd.322 De onder het Baars-crite-
rium vallende aanmerkelijkbelanghouder zal de zetelverplaatsingheffing voorts
kunnen aanvechten met het betoog dat de vennootschap zelf van verplaatsing van
haar feitelijke leiding en daarmee van uitoefening van de vestigingsvrijheid wordt
afgehouden vanwege de heffing die haar aanmerkelijkbelanghouder boven het
hoofd hangt. Deze stelling lijkt mij evenwel niet kansrijk in geval van kleinere aan-
merkelijkbelangpakketten – de belemmering is dan te onzeker en indirect – zodat de
aanmerkelijkbelanghouder zonder activiteitsbepalende invloed veelal zal uitkomen
bij een beroep op het kapitaalverkeer.

Vrijheid van kapitaalverkeer
Ingeval de aandeelhouder vanwege de grootte van zijn belang geen activiteitsbepa-
lende invloed bezit, komt de vrijheid van kapitaalverkeer in beeld. De deelname in

320. Vergelijk onderdeel 6.7-6.8 van de conclusie van Wattel bij BNB 2005/234.
321. Zie r.o. 26-28. Anders: pt. 36 van de conclusie van A-G Kokott; zie nader paragraaf 7.1.1, onder 

‘Mogelijk inroepbare verdragsvrijheden’.
322. In het kader van de toepassing van de vestigingsvrijheid wijs ik nog op het arrest Daily Mail (zaak 

81/87). In dat arrest heeft het Hof geoordeeld dat het EG-verdrag verschillende vennootschaps-
rechtelijke stelsels toelaat, en dat de vrijheid van vestiging niet aan naar het recht van een lidstaat 
opgerichte vennootschappen het recht verleent om hun centrale bestuurszetel en hun hoofdbe-
stuur naar een andere lidstaat te verplaatsen met behoud van rechtspersoonlijkheid (zie r.o. 20-
24). Niettegenstaande de kritiek op Daily Mail heeft het Hof dat arrest bevestigd in zaak C-208/00 
(Überseering) en zelfs aangescherpt door uitdrukkelijk te overwegen dat de voorwaarden voor 
zetelverplaatsing worden bepaald door de nationale wetgeving overeenkomstig welke de ven-
nootschap is opgericht. Het Hof lijkt aldus eindafrekening bij zetelverplaatsing te aanvaarden. 
Hoewel volgens het in het Daily Mail-arrest van toepassing zijnde Britse incorporatiestelsel ven-
nootschappen hun zetel zonder vennootschapsrechtelijk probleem konden verplaatsen en het ar-
rest dus onjuist lijkt, kan daaruit ook worden afgeleid dat het HvJ EG geen onderscheid wil maken 
tussen werkelijke zetelstelsels (waarbij zetelverplaatsing leidt tot ontbinding en liquidatie van de 
vennootschap en daarmee tot eindafrekening) en incorporatiestelsels. Zie pt. 13 van de conclusie 
van A-G Darmon bij het arrest; en Weber 2004, blz. 1262-1263. Zie voorts Terra & Wattel 2005, 
blz. 116-117. De zetelverplaatsingheffing betreft evenwel niet een eindafrekening van de ven-
nootschap, maar een heffing van de aandeelhouder. De overwegingen van het HvJ EG in Daily Mail 
zijn naar mijn mening dan ook zonder betekenis voor de zetelverplaatsingheffing.
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het kapitaal van een in Nederland gevestigde vennootschap door een buitenlandse
aandeelhouder valt als zodanig onder het kapitaalverkeer.323 Gelet op het arrest N is
deze constatering wellicht reeds voldoende om de zetelverplaatsingheffing met een
beroep op artikel 56 EG te kunnen bestrijden. Gesteld kan worden dat het bestaan
van de zetelverplaatsingheffing de investering in vennootschappen met feitelijke lei-
ding in Nederland minder aantrekkelijk kan maken, zodat er van die heffing (indirec-
te324) invloed uitgaat op kapitaalbewegingen tussen de lidstaten.

Anders dan hierboven betoogd ten aanzien van de vestigingsvrijheid, valt mijns
inziens de verplaatsing van de feitelijke leiding van de vennootschap als zodanig niet
onder de vrijheid van kapitaalverkeer, nu daarbij geen concrete kapitaalbeweging
valt te constateren. Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 7.1.1, blijven de aandelen in
dezelfde hand en wordt er in beginsel geen kapitaal overgemaakt. De omstandigheid
dat de vennootschap haar kapitaal en vermogensbestanddelen na zetelverplaatsing
vanuit het buitenland beheert, houdt naar mijn mening geen kapitaalverkeer in. Het
is natuurlijk mogelijk dat naast het overgaan van de werkelijke leiding naar het bui-
tenland ook kapitaalbewegingen plaatsvinden, zoals het overgaan van bankrekenin-
gen of effecten. Die kapitaalbewegingen zijn evenwel niet inherent aan de zetelver-
plaatsing, zodat onderscheid zou kunnen worden gemaakt tussen de verplaatsing
van de werkelijke leiding van de vennootschap als zodanig, die onder de vestigings-
vrijheid valt, en de daarmee eventueel gepaard gaande kapitaalbewegingen, waar-
voor een beroep op de vrijheid van kapitaalverkeer mogelijk is.325 Dergelijke bijko-
mende kapitaalbewegingen zullen overigens de vennootschap betreffen en niet de
desbetreffende aanmerkelijkbelanghouder. Om de zetelverplaatsingheffing te be-
strijden met een beroep op de vrijheid van kapitaalverkeer, moet de aanmerkelijk-
belanghouder het derhalve hebben van het hierboven gehouden betoog dat die hef-
fing de investering door buitenlandse aandeelhouders in in Nederland gevestigde
vennootschappen minder aantrekkelijk maakt en daarmee ook zodanige vennoot-
schappen belemmert in het aantrekken van buitenlands kapitaal (zie nader onder
paragraaf 7.2.2 hierna). Een beroep op de vrijheid van kapitaalverkeer lijkt daarmee
niet uitgesloten, zodat de buiten het Baars-criterium vallende buitenlandse aanmer-
kelijkbelanghouder niet buiten de Europeesrechtelijke boot behoeft te vallen.326 327

Indien de zetelverplaatsing slechts een uitvloeisel is van de emigratie van de aan-

323. Zie zaak C-35/98 (Verkooijen), r.o. 28-30, en de rubrieken I en II van de nomenclatuur van het 
kapitaalverkeer bij Richtlijn 88/361/EEG, Pb.EG 1988, L 178/5.

324. Het kapitaalverkeer wordt niet rechtstreeks geraakt; vergelijk pt. 47 van de conclusie van A-G 
Alber in de zaak Baars.

325. Zie onderdeel 4.3 van de conclusie van A-G Van Ballegooijen bij HR 12 augustus 2005, BNB 2006/
18. Vergelijk ook de arresten Trummer en Mayer (zaak C-222/97), r.o. 24 en Verkooijen, r.o. 28-
30, waarin is geoordeeld dat de vestiging van een hypotheek, respectievelijk de ontvangst van 
dividend onlosmakelijk verbonden is met een kapitaalbeweging.

326. Zie in die zin ook Van der Spek & Van der Linde 2004, blz. 749-750.
327. Overigens zou de niet-Nederlandse aanmerkelijkbelanghouder zich ook op artikel 294 EG kunnen 

beroepen, dat de lidstaten voorschrijft nationale behandeling te verlenen aan financiële deelne-
ming door onderdanen van andere lidstaten in vennootschappen. De bepaling geeft daarmee na-
dere inhoud aan het discriminatieverbod van artikel 12 EG. Aangezien deze bepaling geen 
verdergaande bescherming biedt dan artikel 56 EG, wordt deze bepaling hier verder buiten be-
schouwing gelaten. Zie nader over artikel 294 EG: Wouters 1996, blz. 267-274.
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merkelijkbelanghouder, behoeft dit ook hier nog niet te betekenen dat de vrijheid
van kapitaalverkeer ondergeschikt is aan de uitoefening van de vrijheid van artikel
18 EG.

7.2.2 Beperking van het vrije verkeer

De zetelverplaatsingheffing kan naar mijn mening worden aangemerkt als een maat-
regel met onderscheid. Zoals besproken in paragraaf 7.1.2.1 hiervóór, gaat het daarbij
om (indirect) naar nationaliteit discriminerende maatregelen en maatregelen die
aankopen bij het gebruik maken van het vrije verkeer. De zetelverplaatsingheffing
zou kunnen worden aangemerkt als een indirect naar nationaliteit discriminerende
maatregel. Zij wordt immers uitsluitend toegepast op niet-inwoners; een onder-
scheid dat in het algemeen onderdanen van andere lidstaten treft. Het is evenwel in
de eerste plaats de vraag of de zetelverplaatsingheffing ook tot resultaat heeft dat de
buitenlandse aanmerkelijkbelanghouders minder gunstig worden behandeld. In Ne-
derland wonende aanmerkelijkbelanghouders worden immers in de heffing betrok-
ken ongeacht de vestigingsplaats van de vennootschap. Aldus beschouwd, is er
slechts een nadeliger behandeling te onderkennen voor zover de aanmerkelijkbe-
langheffing ten aanzien van de buitenlandse zetelverplaatsende aanmerkelijkbelang-
houder wordt vervroegd. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de mogelijke belemmering
die de zetelverplaatsingheffing oplevert, zie hieronder. Voorts ligt het bij de zetelver-
plaatsingheffing, niettegenstaande het in beginsel verdachte onderscheid naar woon-
plaats, voor de hand dat deze juist vaker Nederlandse onderdanen zal treffen. Het zul-
len namelijk veelal uit Nederland geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders zijn die
met de buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijk belang te maken krijgen.

De zetelverplaatsingheffing kan in ieder geval worden aangemerkt als een maat-
regel die aanknoopt bij het gebruik maken van het vrije verkeer; zij is in de eerste
plaats slechts van toepassing bij verplaatsing van de werkelijke leiding van de ven-
nootschap naar een andere staat en voorts slechts op in het buitenland wonende
aandeelhouders met een grensoverschrijdend aanmerkelijk belang. Als gevolg van
deze heffing wordt het minder aantrekkelijk om de werkelijke leiding van de ven-
nootschap uit Nederland te verplaatsen; dit leidt immers tot afrekening over een nog
ongerealiseerde waardeaangroei van het aanmerkelijk belang, terwijl niet-zetelver-
plaatsende aanmerkelijkbelanghouders slechts bij realisatie van de aanmerkelijk-
belangvervreemdingsvoordelen in de heffing worden betrokken. Aldus wordt door
de zetelverplaatsingheffing het gebruik maken van de vestigingsvrijheid door de
buitenlandse aanmerkelijkbelanghouder328 ontmoedigd. Ook het gebruik maken
van het vrije kapitaalverkeer zou door de zetelverplaatsingheffing (indirect) kunnen
worden belemmerd, als ervan wordt uitgegaan dat het investeren in een deelneming
in een in Nederland gevestigde vennootschap door het bestaan van deze heffing
minder aantrekkelijk wordt gemaakt329, respectievelijk in Nederland gevestigde

328. Eventueel ook door de vennootschap zelf; zie paragraaf 7.2.1 hiervóór bij de bespreking van de 
vestigingsvrijheid.

329. Reeds een afschrikkend effect op investeringen is een belemmering van het kapitaalverkeer; zie 
bijvoorbeeld zaak C-484/93 (Svensson), r.o 10; en zaak C-315/02 (Lenz), r.o. 20.
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vennootschappen worden belemmerd in het aantrekken van buitenlands kapi-
taal.330 Hierbij moet worden bedacht dat iedere (potentiële) belemmering, ook een
geringe, een beperking van het vrije verkeer oplevert, tenzij de belemmering te on-
zeker en indirect is.331

De vraag of de zetelverplaatsingheffing daadwerkelijk een beperking van het vrije
verkeer oplevert, moet mijns inziens na het arrest in de zaak N332 bevestigend wor-
den beantwoord. Evenals in paragraaf 7.1.2.2,c is geconcludeerd voor de emigratie-
heffing, was de regeling bij zetelverplaatsing zoals die gold tot 11 maart 2004, in ie-
der geval belemmerend, omdat de aanmerkelijkbelanghouder als gevolg van de ver-
eiste zekerheidstelling niet de vrije beschikking had over zijn vermogen. Met ingang
van 11 maart 2004 wordt evenwel automatisch en onvoorwaardelijk uitstel van be-
taling verleend voor conserverende aanslagen; ook voor die bij zetelverplaatsing,
mits de werkelijke leiding van de vennootschap wordt verplaatst naar een andere
lidstaat van de Europese Unie. Voorts wordt, evenals bij de emigratieheffing, de con-
serverende aanslag bij vervreemding binnen de tienjaarstermijn slechts ingevorderd
voor zover het daarin begrepen voordeel daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Naar
mijn mening vormt de zetelverplaatsingheffing als gevolg van de met ingang van 11
maart 2004 aangebrachte wijzigingen, evenals de emigratieheffing, in beginsel geen
belemmering meer voor het vrije verkeer.333 Het HvJ EG is evenwel van oordeel dat
de emigratieheffing van artikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB 2001 wél een belemmering
oplevert vanwege zowel de formalisering van de belastingschuld bij emigratie als de
aangifteverplichting (zie nader paragraaf 7.1.2.2,b). Beide aspecten kleven evenzeer
aan de zetelverplaatsingheffing.

330. Vergelijk bijvoorbeeld het arrest Verkooijen, r.o. 34-35.
331. Zie paragraaf 7.1.2.1 en de daar aangehaalde jurisprudentie.
332. Zaak C-470/04 (N).
333. Zie de uitgebreide motivering in paragraaf 7.1.2.2,c. Mijn conclusie dat geen sprake is van een be-

lemmering, zou overigens niet opgaan in geval van zetelverplaatsing door een in een andere lid-
staat wonende aanmerkelijkbelanghouder naar een derde land. Het automatische en 
onvoorwaardelijke betalingsuitstel geldt namelijk uitsluitend ingeval de werkelijke leiding wordt 
verplaatst naar een andere lidstaat van de Europese Unie; zie artikel 2, lid 1, aanhef en letter c, 
Uitv.reg. Inv.wet 1990 (de achtergrond van deze beperking is niet nader toegelicht, maar waar-
schijnlijk werd verondersteld dat alleen dan de verdragsvrijheden in het geding zijn; invorde-
ringsmoeilijkheden zullen geen rol hebben gespeeld, aangezien Nederland zich in de verhouding 
met de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder op de Invorderingsrichtlijn kan beroepen). 
Bij zetelverplaatsing naar een derde land kan een belemmering van de vestigingsvrijheid worden 
aangenomen ingeval de zetelverplaatsingheffing reeds geacht zou kunnen worden de vestiging in 
Nederland te belemmeren. Voor de zetelverplaatsing als zodanig kan geen beroep worden gedaan 
op de vestigingsvrijheid, aangezien die niet van toepassing is in de verhouding tot derde landen. 
Dezelfde redenering kan worden toegepast voor het vrije kapitaalverkeer. Aangezien de vrijheid 
van kapitaalverkeer mijns inziens niet van toepassing is op de zetelverplaatsing als zodanig, is de 
toepasselijkheid van het kapitaalverkeer in de verhouding met derde landen in dezen niet rele-
vant.
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7.2.3 Rechtvaardigingsgronden 

Evenals voor de emigratieheffing van artikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB 2001, komen
voor de rechtvaardiging van de zetelverplaatsingheffing de argumenten van het te-
gengaan van belastingontwijking en het behoud van de fiscale samenhang van het
Nederlandse belastingsysteem in aanmerking. Blijkens de geschiedenis van tot-
standkoming van de zetelverplaatsingheffing is deze ingevoerd om de aanmerkelijk-
belangclaim bij zetelverplaatsing veilig te stellen: voor de toepassing van het aan-
merkelijkbelangvoorbehoud in belastingverdragen is veelal de plaats van de feitelij-
ke leiding van de vennootschap beslissend, zodat de buitenlands belastingplichtige
aanmerkelijkbelanghouder de aanmerkelijkbelangheffing kan ontgaan door vóór
vervreemding van zijn aandelen de feitelijke leiding van de vennootschap uit Neder-
land te verplaatsen. De vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 heeft
dan geen effect.334 Aldus lijkt de ratio van de heffing zowel het tegengaan van belas-
tingontwijking als het behoud van de fiscale coherentie te zijn. In een later stadium
van het totstandkomingsproces kwam de staatssecretaris evenwel tot de conclusie
dat de zetelverplaatsingheffing niet kan worden toegepast in verdragssituaties. Het
belang van de heffing werd toen juist voor niet-verdragssituaties benadrukt; zonder
verdrag zouden na verplaatsing van de feitelijke leiding uit Nederland de mogelijk-
heden voor feitelijke honorering van de aanmerkelijkbelangclaim gering zijn.335

Vanwege deze wisselende ratio voor de zetelverplaatsingheffing is de precieze ach-
tergrond daarvan niet duidelijk. In de Europese context is, gezien de met de mede-
lidstaten gesloten belastingverdragen, uitsluitend de oorspronkelijke redengeving
relevant, zodat ik hieronder de misbruik- en coherentie-rechtvaardigingsgrond zal
bespreken. Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 7.1.3.2,c, hiervóór, is het overheersen-
de beginsel dat aan de aanmerkelijkbelangregeling ten grondslag ligt, naar mijn me-
ning het beginsel van de fiscale samenhang. De regeling is er immers in algemene zin
op gericht de waardeaangroei te belasten die is ontstaan in de periode dat een rele-
vante band met Nederland bestond; het motief voor verbreking van de band is niet
van belang. In het kader van de zetelverplaatsingheffing bestaat die band in de aan-
wezigheid van de vennootschap in Nederland. Aangezien de regeling van de zetel-
verplaatsingheffing op dezelfde wijze is vormgegeven als de emigratieheffing, zijn
ook in die regeling elementen aanwijsbaar die meer in overeenstemming zijn met
het bestrijden van belastingvlucht. Bij de mogelijke rechtvaardiging in het kader van
de fiscale coherentie of de bestrijding van belastingontwijking zij overigens opge-
merkt dat het HvJ EG blijkens het arrest De Lasteyrie336 bij de rechtvaardiging van
belemmerende maatregelen scherp let op de daaraan ten grondslag liggende doel-
stelling. Een beroep op bovengenoemde rechtvaardigingsgronden zou dus reeds
kunnen stranden omdat de oorspronkelijke doelstelling van de zetelverplaatsinghef-
fing in een latere fase van het wetgevingsproces is gewijzigd.

334. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, blz. 83-84. Zie nader paragraaf 2.2.2.3,a en 2.3.2.
335. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 7, blz. 26-27. Zie nader paragraaf 2.2.2.3,a en 2.3.2.
336. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).
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1. Het voorkomen van belastingontwijking. Met betrekking tot deze rechtvaardigings-
grond geldt voor de zetelverplaatsingheffing hetzelfde als voor de emigratieheffing;
zie paragraaf 7.1.3.2,c. De heffing wordt bij iedere zetelverplaatsing toegepast en
werkt derhalve generiek. Het verplaatsen van de werkelijke leiding uit Nederland
behoeft als zodanig evenwel geenszins het ontgaan van de belasting te impliceren.
Naar mijn mening is de regeling derhalve onvoldoende specifiek om als antimis-
bruikmaatregel gerechtvaardigd te zijn. Voorts houdt het gebruikte criterium van de
verplaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap verband met de uitoefe-
ning van de verdragsvrijheden zelf (vestiging in een andere lidstaat), zodat reeds
daarom geen sprake kan zijn van misbruik.

2. Het behoud van de fiscale samenhang/verdeling van de heffingsbevoegdheid volgens
het territorialiteitsbeginsel. De zetelverplaatsingheffing kan worden beschouwd als
een in de buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijk belang passende eindafre-
kening. Evenals ten aanzien van de in Nederland wonende aanmerkelijkbelanghou-
der, vindt ook ten aanzien van de buitenlands belastingplichtige aanmerkelijk-
belanghouder geen jaarlijkse heffing over de waardestijging van het aanmerkelijk
belang plaats, maar wordt die waardestijging eerst bij realisatie belast. Voor het be-
houd van de samenhang van dit stelsel is heffing bij het verloren gaan van het fiscale
aanknopingspunt met Nederland noodzakelijk. Evenals bij de emigratieheffing val-
len de fiscale samenhang en het territorialiteitsbeginsel hier samen; ook de zetelver-
plaatsingheffing beoogt de aan het Nederlandse territoir toerekenbare waardestij-
ging van het aanmerkelijk belang te belasten. Het aanknopingspunt is hierbij even-
wel de vestigingsplaats van de aanmerkelijkbelangvennootschap (de bron) in plaats
van de woonplaats van de aanmerkelijkbelanghouder.

Voor wat betreft de interne samenhang geldt ook voor de zetelverplaatsingheffing
dat de kwijtscheldingsmogelijkheden voor door het buitenland geheven belasting,
voor gerealiseerde aanmerkelijkbelangverliezen en na afloop van de tienjaarsperio-
de, afbreuk doen aan de coherentiegedachte. A-G Kokott heeft in haar conclusie in de
zaak N evenwel betoogd dat eerstgenoemde kwijtscheldingsbepaling niet afdoet aan
de samenhang, en het HvJ EG gaat in zijn arrest in het geheel niet op de kwijtschel-
dingsbepalingen in. Zie nader paragraaf 7.1.3.2,b. De samenhangrechtvaardiging lijdt
voor zetelverplaatsingheffing evenwel al eerder schipbreuk. Nog afgezien van de
vraag of de buitenlandse belastingplicht als zodanig wel past binnen het aanmerke-
lijkbelangsysteem (zie hierover nader paragraaf 2.3.3.4 en 7.1.3.2,c, onder ‘Interne sa-
menhang Nederlandse regeling’), ontbreekt het de regeling van de buitenlandse be-
lastingplicht sec reeds aan interne samenhang/territorialiteit. De regeling verleent
namelijk geen step-up in geval een buitenlandse aanmerkelijkbelanghouder de wer-
kelijke leiding van zijn vennootschap naar Nederland verplaatst. Onder de Wet IB
1964 bestond op grond van een besluit van de staatssecretaris nog de mogelijkheid
een step-up in de wacht te slepen, maar die mogelijkheid is met ingang van 2001
vervallen; zie paragraaf 2.2.2.5.1,c. Het ontbreken van een step-up heeft tot gevolg
dat Nederland een claim legt op waardeaangroei die is ontstaan in een periode waar-
in de aanmerkelijkbelanghouder geen enkele relevante fiscale band had met Neder-
land. Deze claim op buiten Nederland opgekomen winstreserves kan worden be-
schouwd als een importheffing. De interne samenhang/territorialiteit wordt hier-
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door geweld aangedaan, aangezien de regeling niet uitsluitend de in de Nederlandse
periode van de vennootschap ontstane waardeaangroei in de heffing betrekt. Een an-
der fenomeen dat de interne samenhang verzwakt – en waar de aanmerkelijkbe-
langhouder in de praktijk vaker tegenaan zal lopen – is de vestigingsplaatsfictie van
artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001. Op grond van deze fictie wordt immers de buitenlandse
belastingplicht van aanmerkelijkbelanghouders wier vennootschap uit Nederland is
verplaatst, ingeval de werkelijke leiding zich ten minste vijf jaar in Nederland heeft
bevonden, verlengd tot tien jaar na zetelverplaatsing. Deze verlengde buitenlandse
belastingplicht past niet bij het uitgangspunt van de buitenlandse belastingplicht
van heffing over de waardeaangroei ontstaan in de periode dat de vennootschap in
Nederland gevestigd was. Afrekening bij verplaatsing van de werkelijke leiding is
niet nodig in een stelsel waarin de aanmerkelijkbelanghouder ook na zetelverplaat-
sing nog belastingplichtig blijft. Het argument dat de vestigingsplaatsfictie geen ef-
fect heeft onder veel belastingverdragen en dus niet tot een effectieve verlengde be-
lastingplicht leidt, gaat niet op: het gaat om de vormgeving van de aanmerkelijk-
belangregeling als zodanig en die is niet coherent.

De zetelverplaatsingheffing scoort evenmin hoog op het punt van de externe sa-
menhang volgens de aloude Wielockx-doctrine. Onder veel Nederlandse belasting-
verdragen komt Nederland geen heffingsrecht toe ingeval de aanmerkelijkbelang-
vennootschap buiten Nederland is gevestigd (zie hoofdstuk 3 en 4). Nederland wordt
dan geacht zijn heffingsrecht te hebben opgegeven bij vestiging van de vennoot-
schap in het buitenland, hetgeen aan de coherentierechtvaardiging in de weg staat.
Belangrijke uitzonderingen in Europees verband zijn de verdragen met het Verenigd
Koninkrijk 1980 (voor toepassing van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud is geen
Nederlandse vestigingsplaats van de vennootschap vereist) en – voor gevallen waar-
in de vennootschap ten minste vijf jaar in Nederland gevestigd is geweest – met Bel-
gië 2001 en Portugal 1999 (aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’ met door-
werking van de vestigingsplaatsfictie). Voor een juichen op dit punt is evenwel geen
plaats, aangezien de zetelverplaatsingheffing zelf in ieder geval onder de belasting-
verdragen met België en Portugal337 niet kan worden toegepast.

Het is echter de vraag of het HvJ EG de zetelverplaatsingheffing op deze punten zou
laten sneuvelen. Het Hof heeft in het arrest N met betrekking tot de emigratieheffing
in ieder geval geen aandacht besteed aan het na emigratie ontstaan van buitenlandse
belastingplicht. De verklaring daarvoor is wellicht dat het Hof in de zaak N niet in-
gaat op de fiscale samenhang/territorialiteit van de regeling als zodanig, maar zich
uitsluitend richt op de verdeling van de heffingsbevoegdheid in belastingverdragen.
Veel hoop biedt dat evenwel niet voor de zetelverplaatsingheffing. De wijze waarop
het Hof in de zaak N de rechtvaardigingsgrond van de verdeling van de heffings-
bevoegdheid volgens het territorialiteitsbeginsel toepast, is in ieder geval niet bruik-
baar voor de zetelverplaatsingheffing. Deze heffing valt immers niet in te passen in
de verdeling van de heffingsbevoegdheid krachtens artikel 13, lid 5, OESO-modelver-

337. Onder het verdrag met Portugal 1999 lijkt effectuering van de zetelverplaatsingheffing overigens 
wél mogelijk ingeval de aanmerkelijkbelanghouder vóór 1997 uit Nederland geëmigreerd is. Zie 
nader paragraaf 6.2.2.
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drag: dat artikel wijst de met de vervreemding van aandelen behaalde winst toe aan
de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder en niet aan de staat waar de ven-
nootschap is gevestigd.338 Een overeenkomstige redenering zou overigens wel mo-
gelijk zijn met betrekking tot de verdeling van de heffingsbevoegdheid krachtens het
aanmerkelijkbelangvoorbehoud van artikel 13, lid 5, NSV. Het is echter de vraag of
het HvJ EG daartoe zou overgaan gezien het arrest N, waarin in de eerste plaats in r.o.
45 het belang van de internationale praktijk en met name het OESO-modelverdrag
wordt benadrukt, en in de tweede plaats geen enkele aandacht wordt besteed aan
het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het toepasselijke verdrag. Het aanmerkelijk-
belangvoorbehoud staat voorts ook niet uitdrukkelijk de zetelverplaatsingheffing
toe.

7.2.4 Samenvatting en conclusie zetelverplaatsingheffing 

De zetelverplaatsingheffing van artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001 maakt het minder aan-
trekkelijk om de werkelijke leiding van de aanmerkelijkbelangvennootschap uit
Nederland te verplaatsen. Dat heeft immers afrekening over de nog ongerealiseerde
waardeaangroei van het aanmerkelijk belang tot gevolg. Het arrest De Lasteyrie bood
grond voor de veronderstelling dat de zetelverplaatsingheffing als gevolg van de met
ingang van 11 maart 2004 aangebrachte wijzigingen in de regeling van de conserve-
rende aanslag geen belemmering meer oplevert bij zetelverplaatsing naar een ande-
re lidstaat; het HvJ EG heeft evenwel in de zaak N geoordeeld dat de op dezelfde wij-
ze vormgegeven emigratieheffing belemmerend is.

Als rechtvaardigingsgronden komen, evenals bij de emigratieheffing, met name
het behoud van de fiscale samenhang en de verdeling van de heffingsbevoegdheid
volgens het territorialiteitsbeginsel in aanmerking. Op het punt van het behoud van
de fiscale samenhang scoort de zetelverplaatsingheffing echter slecht. In de eerste
plaats kan worden gewezen op de vormgeving van de conserverende aanslag met
haar kwijtscheldingsmogelijkheden, maar volgens A-G Kokott doet in ieder geval de
kwijtschelding wegens buitenlandse belasting niet af aan de samenhang, en het HvJ
EG is niet ingegaan op deze kwestie. Er zijn evenwel ook bezwarende aspecten die af-
breuk doen aan de interne samenhang. Zo wordt geen step-up verleend in het omge-
keerde geval waarin een in het buitenland wonende aanmerkelijkbelanghouder de
werkelijke leiding van zijn vennootschap naar Nederland verplaatst. Voorts kan wor-
den gewezen op het bestaan van de vestigingsplaatsfictie, waardoor afrekening bij
verplaatsing van de werkelijke leiding overbodig is. Voor wat betreft de externe fis-
cale samenhang kan de zetelverplaatsingheffing aanlopen tegen de Wielockx-doc-
trine. Veel belastingverdragen staan Nederland immers niet toe te heffen indien de
aanmerkelijkbelangvennootschap haar feitelijke vestigingsplaats buiten Nederland
heeft. Ook de wijze waarop het HvJ EG in het arrest N de rechtvaardiging van de ver-
deling van de heffingsbevoegdheid op basis van het territorialiteitsbeginsel heeft

338. Voor zover de werkelijke leiding naar een derde land wordt verplaatst, en derhalve geen automa-
tisch en onvoorwaardelijk betalingsuitstel wordt verleend, voldoet de zetelverplaatsingheffing – 
ook als een rechtvaardigingsgrond aanwezig zou zijn – in ieder geval niet aan de evenredigheids-
toets.
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toegepast, biedt geen uitkomst voor de zetelverplaatsingheffing. Deze is immers niet
in overeenstemming met het aan artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag ten grondslag
liggende fiscale territorialiteitsbeginsel (toewijzing van de heffingsbevoegdheid aan
de staat waarvan de aanmerkelijkbelanghouder gedurende de rijping van de aan-
merkelijkbelangwinst inwoner was).

Geconcludeerd kan worden dat de zetelverplaatsingheffing waarschijnlijk in
strijd is met het EG-recht. Voorts is het Nederlandse verdragsbeleid niet erop gericht
de aanmerkelijkbelangclaim ingevolge de buitenlandse belastingplicht te behou-
den.339 Dit laatste, gevoegd bij de opvatting van de staatssecretaris dat de zetelver-
plaatsingheffing onder de belastingverdragen niet kan worden toegepast, doet de
vraag rijzen waarom die heffing nog steeds niet is geschrapt. Bij de aanpassing van de
regeling van de conserverende aanslagen naar aanleiding van het De Lasteyrie-arrest
is geen nadere aandacht aan de zetelverplaatsingheffing geschonken.

7.3 De vestigingsplaatsficties

7.3.1 Vestigingsplaatsfictie verkrijgingsprijs en passantenregeling

In paragraaf 2.2.1.2 en 2.2.2.5 is onderzocht in hoeverre de vestigingsplaatsfictie van
artikel 4.35 Wet IB 2001 voldoet aan haar doelstelling. Geconcludeerd is dat dit met
name als gevolg van de regeling in het Uitv.besl. IB 2001 veelal het geval zal zijn voor
gevallen van immigratie en remigratie. Toegepast op de passantenregeling van arti-
kel 4.18 Wet IB 2001 leidt de vestigingsplaatsfictie evenwel tot willekeurige resulta-
ten.340 In deze paragraaf zal de verenigbaarheid van de vestigingsplaatsfictie met het
EG-recht worden onderzocht. Het onderzoek wordt beperkt tot de regeling bij immi-
gratie (paragraaf 7.3.1.1) en de passantenregeling (paragraaf 7.3.1.2).

7.3.1.1 Immigratie 

Toegang tot het EG-verdrag
Een aanmerkelijkbelanghouder die zijn woonplaats vanuit een lidstaat van de Euro-
pese Unie naar Nederland verlegt, krijgt te maken met de regeling voor de bepaling
van de verkrijgingsprijs bij het ontstaan van binnenlandse belastingplicht. Artikel
4.25, lid 1, Wet IB 2001 bepaalt dat de verkrijgingsprijs op de waarde in het economi-
sche verkeer op het immigratietijdstip wordt gesteld. Ingevolge het derde lid van ge-
noemd artikel, in samenhang met de vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB
2001, wordt de immigrant evenwel een step-up onthouden indien sprake is van een
feitelijk buiten Nederland gevestigde, naar Nederlands recht opgerichte vennoot-
schap. Anders dan bij de emigratieheffing van artikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB 2001
is Nederland hier niet de vertrekstaat, maar de aankomststaat. Voor wat betreft de

339. Zie paragraaf 2.3.3.3 en 2.3.3.4.
340. De passantenregeling kan in samenhang met de vestigingsplaatsfictie leiden tot een ongerecht-

vaardigde ongelijke behandeling van vóór immigratie niet-buitenlands belastingplichtige hou-
ders van een aanmerkelijk belang in een naar Nederlands recht opgerichte, maar feitelijk buiten 
Nederland gevestigde vennootschap; zie Peters 2002, blz. 454-458.
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mogelijk inroepbare verdragsvrijheden geldt voor immigratie in wezen hetzelfde als
bij emigratie. De immigrant kan zich bij kwalificerende activiteiten in Nederland be-
roepen op de vrijheid van werknemersverkeer of op de vestigingsvrijheid. Een be-
roep op de vrijheid van vestiging ter zake van het aanmerkelijk belang zelf is in ieder
geval mogelijk indien de aanmerkelijkbelanghouder voldoet aan het Baars-crite-
rium341, ongeacht of de feitelijke leiding van de vennootschap eveneens naar Neder-
land wordt verplaatst. Er is immers hetzij voorafgaand aan immigratie reeds sprake
van een grensoverschrijdende situatie (vennootschap in Nederland) hetzij sinds de
immigratie (vennootschap in de vertrekstaat); vergelijk het arrest N342 (r.o. 26-28).
Indien de aanmerkelijkbelanghouder niet voldoet aan het Baars-criterium, kan hij
een beroep doen op het vrije verkeer van de burgers van de Unie. Een beroep op het
kapitaalverkeer is niet mogelijk, aangezien de immigratie van de aanmerkelijk-
belanghouder geen kapitaalbeweging inhoudt. Voor een en ander zij verwezen naar
paragraaf 7.1.1.

Beperking van het vrije verkeer
De regeling ex artikel 4.25 jo. 4.35 Wet IB 2001 zou tot een tweetal beperkingen kun-
nen leiden. Ten eerste zou sprake kunnen zijn van een belemmerende maatregel met
onderscheid ten opzichte van aanmerkelijkbelanghouders die steeds in Nederland
woonden; de interne situatie zou dan gunstiger worden behandeld dan de situatie
waarin een aanmerkelijkbelanghouder van zijn verdragsvrijheden gebruik maakt en
immigreert.343 Dat is echter niet het geval: aanmerkelijkbelanghouders die steeds
inwoner van Nederland waren, zijn belastingplichtig voor inkomen uit aanmerkelijk
belang ongeacht het oprichtingsrecht van hun vennootschap, en voor hen geldt
eveneens de historische verkrijgingsprijs.344

In de tweede plaats zou ten aanzien van de immigrerende aanmerkelijkbelang-
houder van een naar Nederlands recht opgerichte, feitelijk in het buitenland geves-
tigde vennootschap sprake kunnen zijn van afgeleide discriminatie. Er wordt immers
onderscheid gemaakt naar nationaliteit van de vennootschap, hetgeen ten opzichte
van de aanmerkelijkbelanghouder kan worden aangemerkt als een belemmering en
ten opzichte van de vennootschap als discriminatie naar nationaliteit.345 Deze im-
migrant wordt anders behandeld dan de immigrerende aanmerkelijkbelanghouder
van een naar buitenlands recht opgerichte, feitelijk in het buitenland gevestigde ven-
nootschap. Aangezien het oprichtingsrecht van de vennootschap niet van belang is
bij de bepaling van de (buitenlandse) belastingplicht voor aanmerkelijk belang, zijn
de gevallen van een naar Nederlands en een naar buitenlands recht opgerichte ven-

341. Zaak C-251/98 (Baars).
342. Zaak C-470/04 (N).
343. Vergelijk zaak C-365/02 (Lindfors), r.o. 34-35.
344. Om die reden kan naar mijn mening ook geen sprake zijn van indirecte discriminatie; immigran-

ten zullen vaak onderdanen van andere lidstaten zijn, maar van nadeliger behandeling ten op-
zichte van Nederlanders is geen sprake.

345. Zie nader paragraaf 7.1.2.1.
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nootschap vergelijkbaar.346 De nadeliger behandeling bestaat uit het onthouden van
een step-up, waardoor, ingeval voorafgaand aan immigratie geen buitenlandse be-
lastingplicht voor aanmerkelijk belang bestond, een claim wordt gelegd op de in het
buitenland ontstane meerwaarde van het aanmerkelijk belang. Op grond van de re-
geling ex artikel 4.25 jo. 4.35 Wet IB 2001 sec zou zich deze belemmering naar mijn
mening inderdaad voordoen. Als gevolg van de in artikel 16 Uitv.besl. IB 2001 getrof-
fen regeling is de nadeliger behandeling evenwel opgeheven. Niet het oprichtings-
recht van de vennootschap, maar uitsluitend het al dan niet aanwezig zijn van bui-
tenlandse belastingplicht voorafgaand aan de immigratie, is beslissend voor de toe-
kenning van een step-up.347 De vraag of de buitenlandse belastingplicht als zodanig
wel in het aanmerkelijkbelangsysteem past, heeft naar mijn mening geen betekenis
voor de vraag naar het discriminerende of belemmerende karakter van de verkrij-

346. De aanmerkelijkbelanghouder is binnenlands belastingplichtig indien hij zelf inwoner van Neder-
land is, ongeacht de vestigingsplaats of het oprichtingsrecht van de vennootschap. Voor de bui-
tenlandse belastingplicht wordt aangeknoopt bij de vestigingsplaats van de vennootschap: deze 
dient feitelijk dan wel fictief in Nederland te liggen; bij de bepaling van de fictieve vestigings-
plaats speelt het oprichtingsrecht van de vennootschap sinds 1997 geen enkele rol meer. De ver-
gelijkbaarheid wordt mijns inziens niet verminderd doordat naar Nederlands recht opgerichte 
lichamen binnenlands belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting (artikel 2, lid 4, Wet 
Vpb 1969) of inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting (artikel 1, lid 3, Wet Div.bel. 1965). 
Deze regelingen gelden niet voor de inkomstenbelasting, en er bestaat geen direct verband tussen 
de regeling voor inkomen uit aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting en de belastingplicht 
voor lichamen in de vennootschapsbelasting respectievelijk de inhoudingsplicht in de dividend-
belasting. Ten eerste gaat het hier om een heffing van de aanmerkelijkbelanghouder, waar de ven-
nootschap waarin het aanmerkelijk belang gehouden wordt, buiten staat. Voorts is met de 
herziening in 1997 de strekking van het aanmerkelijkbelangregime gewijzigd. Sindsdien staat de 
gelijkenis van de aanmerkelijkbelanghouder met een IB-ondernemer voorop en wordt diens 
winst in beginsel subjectief bepaald, zodat de band met de winstreserves van de vennootschap 
naar de achtergrond is verschoven; zie paragraaf 2.1. Bovendien is voor de aanmerkelijkbelang-
regeling niet relevant of de vennootschap al dan niet belastingplichtig is in Nederland. Aan de ver-
gelijkbaarheid wordt evenmin afgedaan door de in artikel 17, lid 3, letter b, Wet Vpb 1969 in het 
leven geroepen buitenlandse belastingplicht voor niet hier te lande gevestigde rechtspersonen 
met een niet tot het ondernemingsvermogen behorend aanmerkelijk belang in een in Nederland 
gevestigde vennootschap; voor zover deze regeling verband houdt met de buitenlandse belas-
tingplicht voor aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting, zou ook daarvoor de vestigings-
plaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 moeten gelden (zie nader paragraaf 2.2.1.1, onder 
‘Buitenlandse belastingplicht in de Wet Vpb 1969’).

347. Immigrerende aanmerkelijkbelanghouders van naar buitenlands recht opgerichte vennootschap-
pen waarvan de werkelijke leiding vóór 1997 naar het buitenland is verplaatst, zouden in strijd 
met het doel van de regeling een step-up kunnen verkrijgen (zie paragraaf 2.2.2.5.1,b; zie ook de 
aldaar beschreven ontgaansmogelijkheid van de immigratieregeling door inbreng in een andere 
vennootschap). Dit is echter een zeer uitzonderlijk geval en alleen toe te schrijven aan de over-
gang in 1997 naar een nieuw aanmerkelijkbelangregime. Deze mogelijkheid maakt de regeling 
mijns inziens hoe dan ook niet discriminerend, maar hooguit gedeeltelijk ongeschikt om het be-
oogde doel te bereiken – vergelijk zaak C-436/00 (X en Y), r.o. 63 – maar die kwestie speelt pas in 
het kader van het onderzoek van eventuele rechtvaardigingsgronden, dus nadat er een beperking 
van het vrije verkeer is geconstateerd.



7.3.1 Hoofdstuk 7 / De exitheffingen en de vestigingsplaatsficties en het EG-recht

356

gingsprijs-vestigingsplaatsfictie.348 De vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB
2001 heeft feitelijk geen invloed op de beslissing van de buitenlandse aanmerkelijk-
belanghouder om al dan niet van de verdragsvrijheden gebruik te maken. De conclu-
sie luidt dan ook dat er met ingang van 2001 geen belemmerende werking meer uit-
gaat van de vestigingsplaatsfictie in samenhang met de regeling van de verkrijgings-
prijs bij immigratie.

7.3.1.2 Passantenregeling 

Toegang tot het EG-verdrag 
De passantenregeling van artikel 4.18 Wet IB 2001 is relevant voor immigranten die
slechts tijdelijk in Nederland verblijven. Indien de immigrant binnen acht jaar weer
uit Nederland vertrekt en hij de laatste 25 jaar niet meer dan tien jaar in Nederland
heeft gewoond, blijft de emigratieheffing van artikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB 2001
achterwege. Deze faciliteit vindt echter geen toepassing in geval van een in Neder-
land gevestigde vennootschap, waaronder ingevolge de vestigingsplaatsfictie van ar-
tikel 4.35 Wet IB 2001 ook een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap moet
worden verstaan. Voor wat betreft de passantenregeling is Nederland achtereenvol-
gens zowel aankomst- als vertrekstaat. Reeds vanwege zijn immigratie zal de pas-
sant vrijwel steeds onder de werkingssfeer van het EG-recht vallen. Aangezien het bij
de passantenregeling een aanmerkelijk belang in een feitelijk in het buitenland ge-
vestigde vennootschap betreft, ontstaat door immigratie een grensoverschrijdende
situatie voor de toepassing van de vestigingsvrijheid; zie paragraaf 7.3.1.1. Daarnaast
zal ook de emigratie van de passant leiden tot het gebruik maken van in ieder geval
artikel 18 EG. Een beroep op het kapitaalverkeer is wellicht ook mogelijk; het aan-
houden van een grensoverschrijdende deelneming in een naar Nederlands recht op-
gerichte vennootschap wordt immers nadeliger behandeld349; zie hierna.

Beperking van het vrije verkeer
De passantenregeling in samenhang met de vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35
Wet IB 2001 leidt tot een ongelijke behandeling van passanten met een belang in een
feitelijk in het buitenland gevestigde, naar Nederlands recht opgerichte vennoot-
schap, ten opzichte van passanten met een eveneens feitelijk in het buitenland ge-
vestigde, naar buitenlands recht opgerichte vennootschap. Aangezien het oprich-
tingsrecht van de vennootschap waarin het aanmerkelijk belang wordt gehouden,
zonder betekenis is voor de bepaling van de (buitenlandse) belastingplicht voor aan-
merkelijk belang, is sprake van gelijke gevallen. Het gebruikte criterium is de natio-
naliteit van de vennootschap, hetgeen ten opzichte van de aanmerkelijkbelanghou-
der kan worden gezien als afgeleide discriminatie en daarmee als een belemmering,

348. Wél voor de verkrijgingsprijsregeling als geheel: ingeval de verlengde buitenlandse belasting-
plicht op grond van de vestigingsplaatsfictie in strijd met het EG-recht zou zijn, lijkt het mij even-
zeer EG-rechtelijk verboden bij immigratie door het weigeren van een step-up die regeling 
indirect alsnog toe te passen. 

349. Vergelijk paragraaf 7.2.1, onder ‘Vrijheid van kapitaalverkeer’.
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en ten opzichte van de vennootschap zelf als discriminatie naar nationaliteit.350 De
nadeliger behandeling bestaat uit het onthouden van de faciliteit van de passanten-
regeling aan aanmerkelijkbelanghouders van naar Nederlands recht opgerichte ven-
nootschappen, zodat deze met de emigratieheffing te maken krijgen. Voor de aan-
merkelijkbelanghouders van naar buitenlands recht opgerichte vennootschappen
eindigt de binnenlandse belastingplicht daarentegen zonder afrekenverplichting.
Opgemerkt zij dat ook indien het HvJ EG in de zaak N zou hebben geoordeeld dat de
emigratieheffing zelf geen belemmering van het vrije verkeer oplevert, van het ont-
houden van de passantenregeling wél een belemmerende werking uitgaat. De rege-
ling van de emigratieheffing kan er immers toe leiden dat na emigratie daadwerke-
lijk belasting moet worden betaald. De emigrant die de dans van de emigratieheffing
ontspringt, verdwijnt daarentegen zonder afrekening uit de Nederlandse belasting-
jurisdictie en ontsnapt daarmee definitief aan afrekening over de aanmerkelijkbe-
langwinst.351 Als gevolg hiervan zou, in strijd met de doelstelling van de regeling, de
passant met een belang in een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap – be-
halve van emigratie na zijn verblijf – ook reeds kunnen worden afgeschrikt van een
tijdelijk verblijf in Nederland.

Rechtvaardigingsgronden
Voor de toepassing van de vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 in het
kader van de passantenregeling komt mijns inziens alleen de rechtvaardigingsgrond
van het behoud van de fiscale samenhang van het Nederlandse belastingsysteem in
aanmerking. Over de achtergrond van de passantenregeling is weinig te vinden in de
wetsgeschiedenis; beoogd is om door uitschakeling van de emigratieheffing de uit-
zending van buitenlandse werknemers naar en tijdelijk verblijf in Nederland niet te
bemoeilijken.352 De wetsgeschiedenis rept evenwel geheel niet van de achtergrond
van de beperking van de faciliteit tot feitelijk buiten Nederland gevestigde vennoot-
schappen, noch van de bij de Wet IB 2001 teweeggebrachte toepassing van de vesti-
gingsplaatsfictie op de passantenregeling. Zoals opgemerkt in paragraaf 2.2.1.2, kan
worden aangenomen dat bedoeld is de faciliteit alleen te verlenen aan passanten die
vóór hun komst naar Nederland niet buitenlands belastingplichtig waren – waar-
schijnlijk omdat de emigratieheffing met name voor die passanten aan een verblijf in
Nederland in de weg zou kunnen staan – en dat men met het toepassen van de op-
richtingsrecht-vestigingsplaatsfictie aan heeft willen sluiten bij de regeling van de
buitenlandse belastingplicht, waarin oorspronkelijk dezelfde vestigingsplaatsfictie
was opgenomen.

350. Zie nader paragraaf 7.1.2.1.
351. Tenzij na emigratie buitenlandse belastingplicht ontstaat voor het aanmerkelijk belang – hetgeen 

mogelijk is vanwege het uiteenlopen van beide vestigingsplaatsficties; zie paragraaf 2.2.2.6 – en 
die belastingplicht op grond van het toepasselijke belastingverdrag ook geëffectueerd kan wor-
den. 

352. Hierbij zal wellicht ook hebben meegespeeld dat ten aanzien van passanten geen belastingvlucht 
behoeft te worden gevreesd. Het bestrijden van belastingontwijking kan als een doelstelling van 
de emigratieheffing worden beschouwd, maar ligt mijns inziens niet ten grondslag aan de beper-
king van de passantenregeling tot niet (fictief) in Nederland gevestigde vennootschappen.
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Naar mijn mening zal een beroep op de fiscale samenhang/verdeling van de hef-
fingsbevoegdheid volgens het territorialiteitsbeginsel niet slagen. Gesteld zou in de
eerste plaats kunnen worden dat de passantenregeling juist een inbreuk op de fisca-
le coherentie/territorialiteit van de aanmerkelijkbelangregeling vormt. De regeling
strekt immers ertoe de in de Nederlandse periode van de aanmerkelijkbelanghouder
ontstane waardeaangroei van het aanmerkelijk belang in de heffing te betrekken.
Het afzien van deze heffing bij passanten – die bij immigratie veelal een step-up zul-
len hebben verkregen – kan dus worden beschouwd als een uitzondering op de co-
herentie van het systeem. Zie ook paragraaf 7.1.3.2,c. Bovendien is de regeling door
de toepassing van de vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 in plaats van
die van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 niet sluitend en daarmee ongeschikt om het be-
oogde doel te bereiken. De doelstelling om gevallen van voorafgaande buitenlandse
belastingplicht van de passantenregeling uit te sluiten, wordt bereikt bij feitelijk in
Nederland gevestigde vennootschappen, maar bij de fictief ex artikel 7.5, lid 6, Wet IB
2001 in Nederland gevestigde vennootschappen slechts voor zover deze naar Neder-
lands recht zijn opgericht. Toepassing van de passantenregeling is dus in strijd met
haar doelstelling mogelijk ten aanzien van aanmerkelijk belangen in naar buiten-
lands recht opgerichte vennootschappen, waarvoor voorafgaand aan immigratie bui-
tenlandse belastingplicht bestond.353 Bovendien bestaat de mogelijkheid dat pas-
santen met een aanmerkelijk belang in een naar Nederlands recht opgerichte ven-
nootschap de faciliteit van de passantenregeling wordt onthouden, niettegenstaande
de omstandigheid dat zij vóór immigratie niet buitenlands belastingplichtig waren.
De regeling gaat aldus verder dan nodig is om het beoogde doel te bereiken en vol-
doet derhalve ook op die grond niet aan de evenredigheidstoets.

7.3.2 Vestigingsplaatsfictie buitenlandse belastingplicht 

In deze paragraaf wordt de heffing ingevolge de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5,
lid 6, Wet IB 2001 tegen het Europese licht gehouden. Hierbij moet wel worden be-
dacht dat die heffing in de verhouding tot de EU-landen weinig om het lijf heeft. Het
aanmerkelijkbelangvoorbehoud in de belastingverdragen met de meeste (belangrij-
ke) medelidstaten vereist namelijk dat de vennootschap in verdragszin in Nederland
is gevestigd, en de vestigingsplaatsfictie wordt ‘opzijgezet’ door de in de woonplaats-
bepaling van het verdrag opgenomen tiebreakbepaling (ook in de meeste trilaterale
verdragssituaties geldt de vennootschap niet als inwoner onder het verdrag met de
woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder; zie paragraaf 4.1.1.4). Europese uit-
zonderingen zijn het verdrag met het Verenigd Koninkrijk 1980, dat niet als voor-
waarde stelt dat de vennootschap in Nederland is gevestigd, en de verdragen met
Denemarken 1996, Estland 1997, Finland 1995, Hongarije 1986, Letland 1994, Litou-
wen 1999, Slowakije 1974, Tsjechië 1974 en Zweden 1991, die vereisen dat de ven-
nootschap volgens de Nederlandse wetgeving inwoner is van Nederland. In het ver-
drag Nederland-België 2001 is de vestigingsplaatsfictie opgenomen als onderdeel
van de verdragsdefinitie van een vennootschap die inwoner is van Nederland. In feite
heeft de vestigingsplaatsfictie onder dit verdrag echter geen effect, aangezien het

353. Vergelijk zaak C-436/00 (X en Y), r.o. 63.
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aanmerkelijkbelangvoorbehoud slechts betrekking heeft op de emigratieheffing.
Hetzelfde geldt voor de verdragen met Portugal 1999 en Polen 2002, zij het dat deze
nog een zeer beperkte mogelijkheid bieden voor heffing ingevolge de vestigings-
plaatsfictie (zie paragraaf 7.3.2.3 hierna).

7.3.2.1 Toegang tot het EG-verdrag 

De vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 roept buitenlandse belas-
tingplicht gedurende tien jaar in het leven voor de buiten Nederland wonende hou-
der van een aanmerkelijk belang in een feitelijk buiten Nederland gevestigde ven-
nootschap, die ten minste vijf jaar in Nederland gevestigd is geweest. Buitenlandse
belastingplicht op grond van de vestigingsplaatsfictie kan ontstaan in de volgende
gevallen:
– de emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder en de zetelverplaatsing vinden

plaats op hetzelfde moment;
– de aanmerkelijkbelanghouder emigreert eerst en vervolgens vindt zetelverplaat-

sing plaats;
– eerst wordt de zetel van de vennootschap verplaatst en vervolgens emigreert de

aanmerkelijkbelanghouder;
– de aanmerkelijkbelanghouder woonde altijd al in het buitenland en de zetel van

de vennootschap wordt verplaatst.

Evenals de zetelverplaatsingheffing is de vestigingsplaatsfictie uitsluitend relevant
voor niet in Nederland wonende aanmerkelijkbelanghouders, en is voor de toepas-
sing ervan vereist dat de werkelijke leiding van de aanmerkelijkbelangvennootschap
uit Nederland is verplaatst. Ook bij de vestigingsplaatsfictie ligt een beroep op het
vrije verkeer van de burgers van de Unie niet voor de hand. Betoogd zou kunnen
worden dat de in Nederland wonende aanmerkelijkbelanghouder die de werkelijke
leiding van zijn vennootschap uit Nederland heeft verplaatst, door het bestaan van
de vestigingsplaatsfictie wordt weerhouden van emigratie uit Nederland. Het enige
gevolg van emigratie is echter het ontstaan van buitenlandse belastingplicht en op
grond daarvan wordt de emigrant niet anders behandeld dan ingeval hij in Neder-
land was blijven wonen. De emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder zelf wordt
dus niet belemmerd door de vestigingsplaatsfictie. De mogelijk inroepbare verdrags-
vrijheden (ook door de niet voorheen uit Nederland geëmigreerde aanmerkelijk-
belanghouder) zijn de vestigingsvrijheid en de vrijheid van kapitaalverkeer. Ingeval
de aanmerkelijkbelanghouder voldoet aan het Baars354-criterium, komt hem een
beroep op de vestigingsvrijheid toe. Het grensoverschrijdende element is in ieder ge-
val aanwezig, aangezien de werkelijke leiding van de vennootschap uit Nederland is
verplaatst. De aanmerkelijkbelanghouder die vanwege de omvang van zijn belang
geen activiteitsbepalende invloed bezit, zou een beroep op het vrije kapitaalverkeer
kunnen doen. Naar mijn mening vormt de verplaatsing van de werkelijke leiding
geen kapitaalverkeer (zie paragraaf 7.2.1), maar het grensoverschrijdend aanhouden
van een deelneming in een vennootschap valt als zodanig onder het kapitaalverkeer.

354. Zaak C-251/98 (Baars).
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7.3.2.2 Beperking van het vrije verkeer

Evenals de zetelverplaatsingheffing geldt de buitenlandse belastingplicht uitslui-
tend voor niet-inwoners. Aangezien dat een onderscheid is dat in het algemeen ziet
op onderdanen van andere lidstaten, zou kunnen worden gedacht aan indirecte dis-
criminatie naar nationaliteit. Zoals reeds is opgemerkt ten aanzien van de zetelver-
plaatsingheffing in paragraaf 7.2.2, is hiervan evenwel geen sprake. Buitenlandse
aanmerkelijkbelanghouders worden in vergelijking tot in Nederland wonende colle-
gae niet ongunstiger behandeld, nu de laatste belastingplichtig zijn ongeacht de
plaats van werkelijke leiding van de vennootschap. Voorts zullen het juist vaker Ne-
derlandse onderdanen zijn die met de toepassing van de vestigingsplaatsfictie te
maken krijgen, aangezien de buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijk belang
veelal uit Nederland geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders zal treffen. De vesti-
gingsplaatsfictie maakt voorts, anders dan de vestigingsplaatsfictie voor de verkrij-
gingsprijs bij immigratie, geen onderscheid naar nationaliteit van de vennootschap.
Met ingang van 1997 wordt immers niet meer naar oprichtingsrecht onderscheiden,
maar wordt daarentegen een neutraal criterium toegepast. Van discriminatie naar
nationaliteit is derhalve geen sprake.355

De buitenlandse belastingplicht op grond van de vestigingsplaatsfictie kan mijns
inziens, evenals de zetelverplaatsingheffing, worden aangemerkt als een maatregel
die aanknoopt bij het gebruik maken van het vrije verkeer. Zij komt uitsluitend aan
de orde voor buitenlandse aandeelhouders wier vennootschap, na vijf jaar feitelijke
vestiging in Nederland, naar het buitenland is verplaatst. Anderzijds mist zij het ken-
merk van maatregelen met onderscheid dat de situatie van grensoverschrijding min-
der gunstig wordt behandeld dan de interne situatie. Aanmerkelijkbelanghouders
(zowel binnenlands belastingplichtige als buitenlands belastingplichtige) met een
feitelijk in Nederland gevestigde vennootschap worden immers steeds in de heffing
betrokken.356 Bedacht moet echter worden dat aanmerkelijkbelanghouders zonder
enige band met Nederland in de vorm van inwonerschap of feitelijke vestigings-
plaats van de vennootschap, niet vergelijkbaar zijn met aanmerkelijkbelanghouders
die wel een feitelijke band met Nederland bezitten. Op grond van de vestigings-
plaatsfictie wordt voor de eersten een fictieve vestigingsplaats geschapen, zodat

355. Overigens ligt het voor de hand dat de vestigingsplaatsfictie in de praktijk veelal van toepassing 
zal zijn op naar Nederlands recht opgerichte vennootschappen. 

356. Ingeval de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 van toepassing is, worden, 
naast behaalde vervreemdingsvoordelen, ook aan de buitenlands belastingplichtige aanmerke-
lijkbelanghouder uitgekeerde dividenden in de heffing betrokken. Dit zogenoemde outbound di-
vidend wordt hetzelfde behandeld als aan inwoners uitgedeeld aanmerkelijkbelangdividend. Het 
wordt belast als inkomen uit aanmerkelijk belang, derhalve onder aftrek van kosten (artikel 7.5, 
lid 1, jo. 4.12, aanhef en letter a, Wet IB 2001) en onder verrekening van ingehouden dividendbe-
lasting (artikel 9.2, lid 1, aanhef en letter b, jo. lid 8, Wet IB 2001). Problemen als in zaak C-234/01 
(Gerritse), waarin buitenlands belastingplichtigen door middel van een bronbelasting op bruto-
basis belast werden terwijl binnenlands belastingplichtigen hun kosten in aftrek konden brengen, 
met een mogelijk hogere belastingdruk voor buitenlands belastingplichtigen als gevolg, doen zich 
dus niet voor. Voor de EG-rechtelijke aspecten van de heffing op basis van de vestigingsplaatsfic-
tie geldt voor reguliere voordelen in wezen hetzelfde als voor vervreemdingsvoordelen. De regu-
liere voordelen worden derhalve niet afzonderlijk behandeld.
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toch op een fiscaal relevant aanknopingspunt met Nederland kan worden gewezen.
Naar mijn mening verzet het EG-recht zich in beginsel niet tegen het hanteren van
dergelijke woonplaats- of vestigingsplaatsficties, zolang zij niet in strijd met het vrije
verkeer komen. De aan het hanteren van dergelijke ficties inherente mogelijkheid
van dubbele belasting zou evenwel als een met de vestigingsvrijheid en het vrije
kapitaalverkeer strijdige belemmering kunnen worden aangemerkt.357 Het meest
opvallend is het onderscheid dat de maatregel maakt tussen buitenlandse aanmer-
kelijkbelanghouders met niet feitelijk in Nederland gevestigde vennootschappen; af-
hankelijk van het aantal jaren dat hun vennootschap feitelijk in Nederland gevestigd
is geweest, is de vestigingsplaatsfictie al dan niet van toepassing.358 Als gevolg van
het gehanteerde vijfjaarscriterium zou kunnen worden gesteld dat het minder aan-
trekkelijk wordt om de feitelijke leiding van de vennootschap gedurende vijf jaar of
langer in Nederland te vestigen359 en tevens om de feitelijke leiding na een vestiging
van ten minste vijf jaar in Nederland, uit Nederland te verplaatsen. Dat leidt immers
tot een (mogelijk) ontstaan van buitenlandse belastingplicht op grond van de vesti-
gingsplaatsfictie, terwijl aanmerkelijkbelanghouders wier vennootschap minder
dan vijf jaar in Nederland gevestigd is geweest, na zetelverplaatsing (en emigratie)
buiten het bereik van de Nederlandse aanmerkelijkbelangregeling zijn. Het gebruik
maken van de vestigingsvrijheid door de (in het buitenland wonende) aanmerkelijk-
belanghouder360 wordt dus ook in die zin ontmoedigd. Dit geldt ook voor de vrijheid
van kapitaalverkeer. Het aanhouden van een deelneming in een vennootschap die
ten minste vijf jaar in Nederland gevestigd is geweest, brengt immers het nadeel van
(mogelijke) buitenlandse belastingplicht met zich. Ook bij zetelverplaatsing naar een
derde land is het kapitaalverkeer mijns inziens van toepassing. Voor zover het vesti-
gen van de feitelijke leiding van een aanmerkelijkbelangvennootschap gedurende
ten minste vijf jaar in Nederland reeds zou worden belemmerd door het bestaan van
de vestigingsplaatsfictie, zou bij zetelverplaatsing naar een derde land tevens een
beroep op de vestigingsvrijheid kunnen worden gedaan.

7.3.2.3 Rechtvaardigingsgronden

Ook met betrekking tot deze tot het aanmerkelijkbelangregime behorende regeling
zijn de in aanmerking komende rechtvaardigingsgronden het tegengaan van belas-
tingontwijking en het behoud van de fiscale coherentie van het Nederlandse belas-
tingsysteem. De achtergrond van de oorspronkelijke vestigingsplaatsfictie uit 1995

357. In deze zin ook Van Thiel 2001, blz. 164-165.
358. Het aannemen van een onderscheid ten opzichte van aanmerkelijkbelanghouders wier vennoot-

schap nimmer in Nederland gevestigd is geweest, lijkt mij weinig zinvol, aangezien voor hen 
überhaupt geen buitenlandse belastingplicht aan de orde komt.

359. Vergelijk r.o. 46 van het arrest in zaak C-513/03 (Van Hilten-Van der Heijden); de vestigings-
plaatsfictie van artikel 3 SW 1956 kan in Nederland wonende Nederlanders niet ervan weerhou-
den investeringen te doen in het buitenland, noch geëmigreerde Nederlandse onderdanen doen 
afzien van investeringen in Nederland.

360. En eventueel ook van de vennootschap zelf. Deze zou ook van een en ander kunnen worden afge-
houden vanwege de mogelijke buitenlandse belastingplicht die het gevolg is voor haar aanmer-
kelijkbelanghouder.
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voor de buitenlandse belastingplicht, op grond waarvan naar Nederlands recht opge-
richte vennootschappen als in Nederland gevestigd werden beschouwd, is blijkens
de wetsgeschiedenis het veiligstellen van de belastingheffing ter zake van aanmer-
kelijkbelangaandelen na emigratie.361 Vóór de invoering van de vestigingsplaatsfic-
tie ontstond uitsluitend buitenlandse belastingplicht bij feitelijke vestiging van de
vennootschap in Nederland, en was de aanmerkelijkbelanghouder na emigratie en
verplaatsing van de feitelijke vestigingsplaats van de vennootschap naar het buiten-
land gevrijwaard van Nederlandse aanmerkelijkbelangheffing. Bij de herziening van
de aanmerkelijkbelangregeling met ingang van 1997 is de vestigingsplaatsfictie eerst
uitgebreid tot lichamen die ten minste vijf jaar in Nederland gevestigd zijn geweest.
Hiermee is een gelijke behandeling in de buitenlandse belastingplicht beoogd van
een aanmerkelijk belang in een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap, res-
pectievelijk in een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap die een aantal ja-
ren haar feitelijke leiding in Nederland had.362 Vervolgens is de uitbreiding van de
fictie beperkt tot een periode van tien jaar na verplaatsing van de werkelijke leiding
uit Nederland en is het oprichtingscriterium geschrapt. Dit laatste is blijkens de toe-
lichting gedaan ‘uit een oogpunt van evenwicht’.363 Vanwege de geringe effectiviteit
van de vestigingsplaatsfictie in verdragssituaties is per 1 januari 1997 tevens de hef-
fing bij verplaatsing van de werkelijke leiding uit Nederland van artikel 7.5, lid 7, Wet
IB 2001 geïntroduceerd.364 De vestigingsplaatsfictie is daarbij evenwel gehandhaafd.
In de Wet IB 2001 is de vestigingsplaatsfictie inhoudelijk ongewijzigd gebleven.

De aan de vestigingsplaatsfictie ten grondslag liggende doelstelling van het veilig-
stellen van de aanmerkelijkbelangclaim bij emigratie kan zowel zien op het tegen-
gaan van belastingontwijking als op het behoud van de fiscale samenhang. Zoals
reeds besproken in paragraaf 7.1.3.2,c, en 7.2.3, ligt aan de met ingang van 1997 her-
ziene aanmerkelijkbelangregeling met name het beginsel van de fiscale samenhang
ten grondslag. Uitgangspunt van de regeling is het in de heffing betrekken van de
meerwaarde van het aanmerkelijk belang die is ontstaan in de periode waarin een
relevant aanknopingspunt met Nederland aanwezig was, waarbij de reden van het
wegvallen van dat aanknopingspunt irrelevant is. Evenals voor de zetelverplaatsing-
heffing kan voor de buitenlandse belastingplicht op basis van de vestigingsplaatsfic-
tie als relevant aanknopingspunt worden gewezen op de feitelijke vestiging van de
vennootschap in Nederland. Voor de vestigingsplaatsfictie geldt daarbij als additio-
neel vereiste dat de vennootschap haar feitelijke vestigingsplaats ten minste vijf jaar
in Nederland heeft gehad.

1. Het voorkomen van belastingontwijking. In de eerste plaats kan ten aanzien van
deze rechtvaardigingsgrond worden opgemerkt dat niet duidelijk is welk misbruik
bestreden zou worden door de vestigingsplaatsfictie. Naar nationaal recht is immers

361. Kamerstukken II 1994/95, 23 940, nr. 3, blz. 3. Zie nader over de achtergrond van de vestigings-
plaatsfictie paragraaf 2.2.1.1.

362. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 8, blz. 16.
363. Kamerstukken II 1996/97, 24 761, nr. 9, blz. 4.
364. Zie nader paragraaf 7.2.3, alsmede paragraaf 2.2.2.3,a.
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in alle mogelijke gevallen waarin de vestigingsplaatsfictie aan de orde kan komen
(zie hierboven onder 7.1.2.1), voorafgaand aan de buitenlandse belastingplicht reeds
afgerekend over de in de Nederlandse periode van aanmerkelijkbelanghouder en
vennootschap aangegroeide aanmerkelijkbelangclaim. Aangezien na toepassing van
de emigratieheffing en/of de zetelverplaatsingheffing de verkrijgingsprijs van het
aanmerkelijk belang op de waarde in het economische verkeer wordt gesteld, kan
een ontgaan van de Nederlandse aanmerkelijkbelangheffing niet aan de orde zijn
(zie de bespreking van de fiscale samenhang hierna). Indien toepassing van de zetel-
verplaatsingheffing in strijd met belastingverdragen zou zijn365, zou de vestigings-
plaatsfictie in een beperkt aantal gevallen – ingeval de zetelverplaatsing na emigra-
tie van de aanmerkelijkbelanghouder plaatsvond of in geval van zetelverplaatsing
door een altijd al buiten Nederland wonende aanmerkelijkbelanghouder – kunnen
leiden tot het alsnog in aanmerking nemen van in de Nederlandse periode van de
vennootschap ontstane waardeaangroei. Hierbij past in de eerste plaats de kantteke-
ning dat het bereik van de vestigingsplaatsfictie zelf in verdragssituaties ook beperkt
is, en voorts dat Nederland ten aanzien van niet-voormalige inwoners geen heffings-
recht over inkomen uit aanmerkelijk belang nastreeft in verdragssituaties.366 Hoe
dit ook zij, het antimisbruikargument maakt naar mijn mening reeds geen kans van
slagen vanwege het generieke karakter van de maatregel. De vestigingsplaatsfictie
geldt voor elk door een niet-inwoner gehouden aanmerkelijk belang in een vennoot-
schap die ten minste vijf jaar in Nederland gevestigd is geweest. De verplaatsing van
de werkelijke leiding van een zodanige vennootschap uit Nederland houdt evenwel
op zichzelf niet reeds het ontgaan van belasting in. Een algemeen vermoeden van be-
lastingontwijking kan hierop derhalve niet worden gebaseerd en kan dus geen recht-
vaardigingsgrond zijn.

2. Het behoud van de fiscale samenhang/verdeling van de heffingsbevoegdheid volgens
het territorialiteitsbeginsel. Het idee achter de buitenlandse belastingplicht op basis
van de vestigingsplaatsfictie is het behoud van de Nederlandse aanmerkelijkbelang-
claim na emigratie en zetelverplaatsing. Bij de invoering van de oorspronkelijke ves-
tigingsplaatsfictie in 1995 kon de vestigingsplaatsfictie, vanuit het nationale recht
bezien, gedeeltelijk voldoen aan die doelstelling. Bij een vervreemding van het aan-
merkelijk belang na emigratie en zetelverplaatsing bezat Nederland naar nationaal
recht de bevoegdheid de gerealiseerde aanmerkelijkbelangwinst te belasten, welke
winst in ieder geval voor een gedeelte op de in Nederland gerijpte waardeaangroei
kon zien. In 1997 zijn de exitheffingen ingevoerd, omdat de vestigingsplaatsfictie
niet goed bleek te werken in verdragssituaties. De bedoeling is de waardeaangroei te
belasten die is opgebouwd in de periode van inwonerschap van de aanmerkelijk-
belanghouder en/of van feitelijke vestiging van de aanmerkelijkbelangvennootschap
hier te lande. Deze heffingen zijn veel zuiverder dan de heffing op grond van de ves-
tigingsplaatsfictie, aangezien de exitheffingen exact aansluiten bij de in de Neder-

365. Zie hierover paragraaf 6.2.
366. Zie paragraaf 2.3.3.3.
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landse periode ontstane aanmerkelijkbelangclaim.367 Na afrekening wordt een step-
up verleend. De vestigingsplaatsfictie kan vervolgens uitsluitend leiden tot het be-
lasten van waardeaangroei toerekenbaar aan de buitenlandse periode van de aan-
merkelijkbelanghouder en/of de vennootschap; extraterritoriale heffing derhal-
ve.368 369 Aldus leidt de buitenlandse belastingplicht op basis van de vestigings-
plaatsfictie juist niet tot heffing over aan het Nederlandse territoir toerekenbare
waardeaangroei en vormt zij een inbreuk op de fiscale samenhang van de aanmerke-
lijkbelangregeling. Het naast elkaar bestaan van met name de heffing bij zetelver-
plaatsing en de vestigingsplaatsfictie is dus niet in overeenstemming met het doel
van de regeling, waardoor het de regeling reeds ontbreekt aan interne fiscale samen-
hang. Het betoog dat de zetelverplaatsingheffing in verdragssituaties wellicht niet
toepasbaar is, zodat zij niet werkelijk tot afrekening leidt370, is niet relevant. De in-
terne samenhang wordt immers bepaald door de vormgeving van de nationale rege-
ling als zodanig.

Voor wat betreft de externe fiscale samenhang geldt dat veel belastingverdragen Ne-
derland geen heffingsbevoegdheid verlenen over aanmerkelijkbelangwinst ingeval
de vennootschap haar feitelijke vestigingsplaats buiten Nederland heeft (zie para-
graaf 3.2.1 en 4.1). De vestigingsplaatsfictie heeft vaak geen effect als de vennoot-
schap in de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder dan wel in een derde staat
is gevestigd. In zoverre kan dus worden vastgesteld dat Nederland krachtens de Wie-
lockx-leer van het HvJ EG geacht wordt zijn interne fiscale samenhang te hebben in-
geruild voor samenhang op bilateraal niveau. Die vaststelling is evenwel van gering
belang voor de gevallen waarin de buitenlandse belastingplicht op basis van de ves-
tigingsplaatsfictie reeds door een belastingverdrag wordt doorkruist. Zoals reeds
vermeld in de inleiding van paragraaf 7.3.2, heeft de vestigingsplaatsfictie effect on-
der het verdrag met het Verenigd Koninkrijk 1980 (een feitelijke vestigingsplaats in
Nederland is niet vereist) en de verdragen met Denemarken 1996, Estland 1997, Fin-
land 1995, Hongarije 1986, Letland 1994, Litouwen 1999, Slowakije 1974, Tsjechië
1974 en Zweden 1991, die vereisen dat de vennootschap volgens de Nederlandse
wetgeving inwoner is van Nederland. Onder de belastingverdragen met België 2001,

367. Afgezien van de mogelijke kwijtscheldingen in het invorderingstraject en het ontbreken van een 
step-up bij verplaatsing door een niet in Nederland wonende aanmerkelijkbelanghouder van de 
feitelijke vestigingsplaats van de vennootschap naar Nederland. Zie omtrent een en ander para-
graaf 7.1.3.2,c en 7.2.3.

368. Na kwijtschelding na tien jaar van de ter zake van emigratie en/of zetelverplaatsing opgelegde 
conserverende aanslagen wordt de ophoging van de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk be-
lang ingevolge artikel 7.6, lid 3, Wet IB 2001 jo. 21, lid 2, Uitv.besl. IB 2001 teruggenomen. De ves-
tigingsplaatsfictie zal ook in dat geval echter niet leiden tot heffing over de waardeaangroei van 
de aandelen gedurende de jaren waarin de vennootschap haar feitelijke vestigingsplaats in Ne-
derland had. Met betrekking tot vanaf 2006 opgelegde conserverende aanslagen kan dit overigens 
wel het geval zijn, omdat na kwijtschelding van de conserverende aanslag de buitenlandse belas-
tingplicht nog tot ten hoogste een jaar doorloopt; zie paragraaf 2.2.2.4 en 2.3.3.2.

369. Zie over de problematische internationaalrechtelijke aspecten van de heffing op grond van de 
vestigingsplaatsfictie: paragraaf 2.3.3.2.

370. Zie hierboven bij de bespreking van de rechtvaardigingsgrond van het tegengaan van belasting-
ontwijking.
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Polen 2002 en Portugal 1999 komt de vestigingsplaatsfictie eveneens betekenis toe.
Voorwaarde voor de toepassing van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het ver-
drag met België 2001 is echter dat de emigratieheffing is toegepast en dat op de con-
serverende aanslag nog een bedrag openstaat. Bovendien blijkt uit de gezamenlijke
toelichting dat het aanmerkelijkbelangvoorbehoud niet ziet op voordelen ontstaan
in de periode van buitenlandse belastingplicht. Hiermee heeft de vestigingsplaats-
fictie dus geen effect in haar eigenlijke buitenlandse belastingplicht-functie. Dit
geldt ook voor de belastingverdragen met Polen 2002 en Portugal 1999 voor zover bij
de emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder een conserverende aanslag is opge-
legd; heffing is dan uitsluitend toegestaan indien en voor zover er nog een bedrag op
die aanslag openstaat.371 Voor alle genoemde verdragen geldt voorts dat het aan-
merkelijkbelangvoorbehoud alleen toepassing vindt ingeval de aanmerkelijkbelang-
houder in de afgelopen vijf jaar (de verdragen met België 2001, Polen 2002 en Portu-
gal 1999 kennen een tienjaarstermijn) inwoner van Nederland is geweest. Toepas-
sing van de vestigingsplaatsfictie is dus slechts voor ten hoogste de helft van het in
de fictie voorziene aantal jaren mogelijk.

Voor zover toepassing van de vestigingsplaatsfictie ingevolge het toepasselijke be-
lastingverdrag mogelijk is, kan nog de vraag worden gesteld of een dergelijke verde-
ling van de heffingsbevoegdheid geen Europeesrechtelijk bezwaar ontmoet. In het
Gilly-arrest372 heeft het HvJ EG geoordeeld:

‘30. Ofschoon het nationaliteitscriterium als zodanig in artikel 14, lid 1,
tweede zin, [van het verdrag Frankrijk-Duitsland; FP] wordt gebezigd met
het oog op de verdeling van de fiscale bevoegdheid, kunnen dergelijke on-
derscheidingen niet worden geacht een door artikel 48 van het Verdrag
verboden discriminatie op te leveren. Nu tot dusver op het niveau van de
Gemeenschap geen unificatie- of harmonisatiemaatregelen, met name ter
uitvoering van artikel 220, tweede streepje, van het Verdrag, zijn vastge-
steld, zijn zij immers een uitvloeisel van de bevoegdheid van de overeen-
komstsluitende partijen om, teneinde dubbele belastingen af te schaffen,
de criteria ter verdeling van de heffingsbevoegdheid vast te stellen. 
31. Met het oog op die verdeling van de fiscale bevoegdheid is het ook niet
onredelijk, dat de lidstaten zich laten leiden door de internationale praktijk
en het door de OESO opgestelde modelverdrag (...).’

Hieruit volgt in ieder geval dat de lidstaten bij de verdeling van de heffingsbevoegd-
heid in belastingverdragen het OESO-modelverdrag mogen volgen.373 Zie ook r.o.

371. Heffing ingevolge de vestigingsplaatsfictie kan dus aan de orde komen indien de aanmerkelijk-
belanghouder vóór 1997 uit Nederland is geëmigreerd. Onder het verdrag met Polen 2002 voorts 
ook in geval van emigratie na 1997 waarbij geen conserverende aanslag is opgelegd omdat de 
aanmerkelijkbelanghouder op dat moment nog geen aanmerkelijk belang bezat. Zie nader para-
graaf 3.2.1.3, onder ‘Overige recente belastingverdragen’.

372. Zaak C-336/96 (Gilly).
373. Zie ook r.o. 24, 32 en 41 van het Gilly-arrest.
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42-46 van het arrest N.374 Duidelijk is dat de doorwerking van de vestigingsplaats-
fictie op grond van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in de genoemde verdragen
niet is gebaseerd op het OESO-modelverdrag. De heffing ingevolge de vestigings-
plaatsfictie is voorts niet gebaseerd op een internationaal aanvaard aanknopings-
punt; er is geen sprake van heffing op grond van het bronland- of oorsprongbeginsel.
De vestigingsplaatsfictie knoopt weliswaar aan bij het gedurende langere tijd in Ne-
derland feitelijk gevestigd zijn geweest van de verplaatste vennootschap, maar de
aanmerkelijkbelangaandelen zijn na de zetelverplaatsing op de waarde in het econo-
mische verkeer gesteld. De heffing op grond van de vestigingsplaatsfictie ziet derhal-
ve uitsluitend op waardeaangroei ontstaan na vestiging van de vennootschap in het
buitenland. Van belang is voorts dat het bronbeginsel, dat ten grondslag ligt aan de
buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijk belang, als zodanig reeds niet inter-
nationaal aanvaard is ten aanzien van (aanmerkelijkbelang-)aandelen. Vermogens-
winsten op aandelen worden ingevolge artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag immers
toegewezen aan de woonstaat.375 Uit r.o. 30 van het Gilly-arrest lijkt echter een rui-
mere bevoegdheid te kunnen worden afgeleid om de verdelingscriteria in belasting-
verdragen vast te stellen, waarbij zelfs het nationaliteitscriterium mag worden toe-
gepast.376 377 In zoverre zie ik geen bezwaar in sanctionering van de vestigings-
plaatsfictie in een belastingverdrag, niettegenstaande haar internationaal zeer uit-
zonderlijke aanknopingspunt. Dit geldt mijns inziens temeer nu het aanknopings-
punt dat de vestigingsplaatsfictie hanteert, anders dan het in het Gilly-arrest aan de
orde zijnde nationaliteitscriterium, in beginsel EG-rechtelijk onverdacht is.

7.3.3 Samenvatting en conclusie vestigingsplaatsficties 

De vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 leidt niet tot EG-rechtelijke
problemen voor zover het de vaststelling van de verkrijgingsprijs bij immigratie be-

374. Zaak C-470/04 (N). Vergelijk voorts het arrest Van Hilten-Van der Heijden (zaak C-513/03), r.o. 48, 
inzake het OESO-modelverdrag inzake successie en schenking.

375. Gewezen kan overigens wel worden op het uit 1968 daterende voorontwerp van een Europese 
multilaterale overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting (niet gepubliceerd; op te vra-
gen bij de Europese Commissie). Het voorontwerp volgt voornamelijk het OESO-modelverdrag 
van 1963, maar kent in artikel 13, lid 4, de bronstaat een heffingsrecht toe ten aanzien van door 
een voormalige inwoner (tot vijf jaar na emigratie) behaalde winst met de vervreemding van een 
aanmerkelijk belang in een in die staat gevestigde vennootschap. Artikel 23, lid 2, verplicht de 
nieuwe woonstaat tot het verlenen van een full credit voor de door de bronstaat geheven belas-
ting. Het modelverdrag is evenwel nimmer de status van voorontwerp ontgroeid.

376. Vergelijk ook HR 12 augustus 2005, BNB 2006/29. De Hoge Raad doet belanghebbendes betoog 
dat artikel 13 § 5, verdrag Nederland-België 1970 leidt tot een ongerechtvaardigde discriminatie 
tussen personen met de Nederlandse nationaliteit en die met een andere nationaliteit, af met toe-
passing van artikel 81 Wet RO onder verwijzing naar het Gilly-arrest.

377. Een ruimere bevoegdheid tot bilaterale verdeling van de heffingsrechten ter voorkoming van 
dubbele belasting lijkt mij overigens ook wenselijk. Bedacht moet worden dat de in het OESO-
modelverdrag opgenomen criteria ontleend zijn aan de reeds lang bestaande verdragspraktijk. 
Die criteria doen echter in veel gevallen (nog) geen recht aan de in de laatste jaren sterk toegeno-
men mobiliteit, met mogelijkerwijs een grote inkomensverschuiving tussen lidstaten tot gevolg. 
Dit geldt met name voor pensioenen en aanmerkelijkbelangwinst. Zie Lang 2005 A, blz. 294-295.
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treft. Op zichzelf beschouwd levert deze vestigingsplaatsfictie, die onderscheid
maakt naar de nationaliteit van de vennootschap, een beperking van de uitoefening
van de verdragsvrijheden op. De immigrerende aanmerkelijkbelanghouder van een
feitelijk in het buitenland gevestigde vennootschap komt immers niet in aanmerking
voor een step-up ingeval die vennootschap naar Nederlands recht is opgericht. In het
Uitv.besl. IB 2001 is evenwel een regeling getroffen die de nadeliger behandeling op-
heft. De regeling bewerkstelligt dat voor de toekenning van een step-up bij immigra-
tie uitsluitend van belang is of de aanmerkelijkbelanghouder voorafgaand aan immi-
gratie al dan niet buitenlands belastingplichtig was. De vestigingsplaatsfictie van ar-
tikel 4.35 Wet IB 2001 heeft derhalve geen invloed op de keuze van de aanmerkelijk-
belanghouder om al dan niet zijn woonplaats naar Nederland te verleggen en levert
voor wat betreft de regeling van de verkrijgingsprijs bij immigratie geen belemme-
ring op.

Diezelfde vestigingsplaatsfictie levert daarentegen wel een beperking op in sa-
menhang met de passantenregeling. Een passant met een aanmerkelijk belang in
een feitelijk in het buitenland gevestigde, naar Nederlands recht opgerichte vennoot-
schap wordt de faciliteit van de passantenregeling onthouden – hetgeen neerkomt
op toepassing van de emigratieheffing – terwijl zijn collega met een zodanige, naar
buitenlands recht opgerichte vennootschap aanspraak kan maken op de faciliteit en
niet behoeft af te rekenen. Er is dus sprake van (afgeleide) discriminatie naar natio-
naliteit van de vennootschap. Een rechtvaardigingsgrond is niet aanwijsbaar. In aan-
merking komt slechts het behoud van de fiscale samenhang, maar de passantenrege-
ling vormt in de eerste plaats juist een inbreuk op de fiscale coherentie van de aan-
merkelijkbelangregeling als geheel, aangezien de passantenregeling bewerkstelligt
dat de in Nederland ontstane waardeaangroei niet in de heffing wordt betrokken.
Voorts is de regeling niet geschikt om haar (veronderstelde) doel te bereiken en
bovendien disproportioneel: niet alle gevallen van voorafgaande buitenlandse belas-
tingplicht worden van toepassing van de passantenregeling uitgesloten, terwijl pas-
santen met een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap die vóór immigratie
niet buitenlands belastingplichtig waren, buiten de boot kunnen vallen.

De vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 maakt onderscheid tussen
in het buitenland wonende aanmerkelijkbelanghouders met een feitelijk buiten Ne-
derland gevestigde vennootschap: uitsluitend voor aanmerkelijkbelanghouders
waarvan de vennootschap ten minste vijf jaar feitelijk in Nederland gevestigd is ge-
weest, ontstaat buitenlandse belastingplicht. Als gevolg van het gehanteerde vijf-
jaarscriterium is het minder aantrekkelijk om de feitelijke leiding van de vennoot-
schap vijf jaar of langer in Nederland te vestigen of om deze vervolgens uit Neder-
land te verplaatsen. Voor deze beperking van de verdragsvrijheden komt een tweetal
rechtvaardigingsgronden in aanmerking. De rechtvaardigingsgrond van het voorko-
men van belastingontwijking gaat niet op, reeds omdat sprake is van een generieke
maatregel die gelijkelijk geldt voor elke buiten Nederland wonende aanmerkelijkbe-
langhouder met een kwalificerende vennootschap, ongeacht het motief van de zetel-
verplaatsing. Een beroep op het behoud van de fiscale samenhang/verdeling van de
heffingsbevoegdheid volgens het territorialiteitsbeginsel faalt evenzeer. Het ont-
breekt de regeling namelijk aan interne samenhang/territorialiteit, nu de vestigings-
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plaatsfictie – als gevolg van het verlenen van een step-up na toepassing van de emi-
gratieheffing en/of de zetelverplaatsingheffing – in strijd met haar ratio uitsluitend
kan leiden tot heffing over de in het buitenland ontstane waardeaangroei van het
aanmerkelijk belang. Voor wat betreft de externe samenhang is van belang dat in die
gevallen waarin het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in een belastingverdrag ver-
wijst naar de Nederlandse wetgeving en de vestigingsplaatsfictie derhalve effectief
is, het EG-recht naar mijn mening niet in de weg staat aan een dergelijke verdeling
van de heffingsbevoegdheid. Het HvJ EG heeft immers in het Gilly-arrest een ruime
bevoegdheid toegekend tot het vaststellen van verdelingscriteria in belastingverdra-
gen, en het in de vestigingsplaatsfictie neergelegde nationaliteitsneutrale aankno-
pingspunt is als zodanig EG-rechtelijk onverdacht.

Geconcludeerd kan worden dat de EG-rechtelijke problemen waartoe de vestigings-
plaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 met haar nationaliteitscriterium leidt, be-
perkt blijven tot de bijzondere regeling van de passantenregeling. Verrassend is de
conclusie dat bij de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001, niette-
genstaande haar nationaliteitsneutrale aanknopingspunt, meer EG-rechtelijke
vraagtekens kunnen worden gezet.

7.4 Mogelijke Europese oplossingen

Zoals reeds vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk, leidt de totstandkoming van
de gemeenschappelijke markt paradoxaal genoeg tot het opwerpen van allerlei bar-
rières door de lidstaten om hun eigen fiscale jurisdicties af te schermen. De Neder-
landse wetgever doet hieraan voluit mee en heeft met name in de inkomstenbelas-
ting talrijke afrekenverplichtingen bij emigratie ingevoerd. Dit is op zichzelf be-
schouwd begrijpelijk. De staat waar de onbelaste opbouw van de meerwaarde in
aanmerkelijkbelangaandelen – en daarnaast ook van pensioenen, lijfrentekapitaal,
en reserves en goodwill in ondernemingsvermogen – heeft plaatsgevonden, is dik-
wijls niet de staat waarin de gerechtigde de desbetreffende meerwaarde uiteindelijk
(belast) realiseert. De veronderstelling dat de verschuivingen in belastinginkomsten
tussen de lidstaten elkaar per saldo min of meer opheffen378, lijkt onjuist. Nog afge-
zien van de verschillen tussen de belastingstelsels van de lidstaten, die niet alle aan-
merkelijkbelangwinst belasten en waarin de fiscale behandeling van de genoemde
categorieën niet eender is, is het een gegeven dat met name de groep emigranten
met aanmerkelijk belangen en pensioenkapitalen zich richting het zuiden van Euro-
pa begeeft.379 Anderzijds doen deze door de lidstaten gecreëerde fiscale grenzen ui-
teraard afbreuk aan de ongestoorde uitoefening van de verdragsvrijheden door de
Europese burgers. Uit de voorafgaande paragrafen volgt voorts dat aan de wijze
waarop de Nederlandse wetgever heeft gepoogd de aanmerkelijkbelangclaim in
grensoverschrijdende situaties te behouden, de nodige haken en ogen zitten.

Vooralsnog heeft de Europese eenwording op fiscaal gebied voornamelijk plaats-
gevonden door middel van de rechtspraak van het HvJ EG. Duidelijk is evenwel dat

378. Zie Betten 2004, blz. 155.
379. Zie Wattel 2002, blz. 415-416. Zie ook Lang 2005 A, blz. 294-295.
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deze zogenoemde negatieve Europese integratie geen structurele oplossing biedt.
Zonder positieve harmonisatie van wetgeving blijft voor de lidstaten onzekerheid
bestaan. Hoe zorgvuldig zij hun wetgeving ook vormgeven, steeds blijft het risico be-
staan van afbraak door het HvJ EG, waarna zij deze moeten aanpassen, met het risico
dat de nieuwe maatregelen wederom niet houdbaar blijken. De uitspraken van het
HvJ EG gelden ook slechts voor de concreet voorgelegde casus. Een weinig gestructu-
reerde aanpak derhalve die niet zal leiden tot coherentie binnen het gehele ‘Europe-
se’ belastingsysteem. Een gecoördineerde aanpak door de instellingen van de EG ver-
dient veruit de voorkeur. Zeker ook vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voor de
Europese burger, over wiens rug de negatieve integratie tenslotte plaatsvindt. Overi-
gens is ook de staatssecretaris van mening dat de Nederlandse heffingsbevoegdheid
niet slechts op unilateraal niveau door middel van de conserverende aanslag moet
worden verzekerd. In de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel
Overige Fiscale Maatregelen 2005 geeft hij aan op dit punt een driesporenbeleid te
volgen: de door Nederland gewenste verdeling van de heffingsbevoegdheid in de
sfeer van het aanmerkelijk belang en de pensioen- en lijfrentesfeer wordt nage-
streefd door middel van zowel de unilaterale oplossing als oplossingen op bilateraal
niveau (belastingverdragen) en Europees niveau.380 Zoals ook de staatssecretaris op-
merkt, is evenwel een gezamenlijke Europese oplossing voor onder meer het pro-
bleem van de ongerealiseerde vermogenswinsten op aanmerkelijkbelangaandelen
nog ver weg. In deze paragraaf passeren enkele mogelijkheden voor oplossingen op
Europees niveau de revue. Beoogd is slechts enkele mogelijkheden aan te stippen; er
zijn uiteraard meer opties denkbaar.

7.4.1 Re-entry charge

Het eerste hier besproken alternatief betreft in wezen geen oplossing op Europees
niveau, maar een door het HvJ EG voorgestelde unilaterale maatregel. Het HvJ EG
heeft in het arrest De Lasteyrie381, in navolging van A-G Mischo, een voorzet gegeven
voor een maatregel die het door de Franse emigratieheffing nagestreefde doel van
het tegengaan van belastingontwijking op minder belemmerende wijze kan berei-
ken: Frankrijk zou emigranten kunnen belasten die na een relatief kort verblijf in een
andere lidstaat en na realisatie van de meerwaarde in het aanmerkelijk belang naar
Frankrijk terugkeren.

Het Verenigd Koninkrijk kent een dergelijke maatregel in de vorm van de zoge-
noemde re-entry charge.382 Het Verenigd Koninkrijk heft vermogenswinstbelasting
van zijn inwoners. Het kent geen exitheffingen of een vorm van verlengde belasting-
plicht, behalve de re-entry charge. Een natuurlijke persoon die emigreert en binnen
vijf jaar weer naar het Verenigd Koninkrijk terugkeert, is in het jaar van terugkeer

380. Kamerstukken II 2004/05, 29 758, nr. 7, blz. 22. Zie ook Kamerstukken I 2004/05, 29 758, C, blz. 5.
381. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).
382. Zie voor een uitgebreide bespreking Baker 2002, blz. 562-567.
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vermogenswinstbelasting verschuldigd over vervreemding van vermogensbestand-
delen383 tijdens zijn buitenlandse verblijf.384

De door het HvJ EG voorgestelde maatregel heeft in de eerste plaats als nadeel dat
zij alleen betekenis lijkt te hebben voor de Franse emigratieheffing. Door de Franse
regering was immers aangegeven dat het doel van de emigratieheffing is te voorko-
men dat belastingplichtigen met het oog op belastingontwijking tijdelijk hun fiscale
woonplaats verleggen. Voor de Nederlandse emigratieheffing – en voor vergelijkbare
exitheffingen in het algemeen – die ten doel hebben de heffing te verzekeren over de
op Nederlands grondgebied aangegroeide meerwaarden, biedt die maatregel geen
oplossing.385 Voor het overige geldt dat aan de voorgestelde maatregel de nodige na-
delen kleven; zie nader paragraaf 7.1.3.2,c. Deze mogelijkheid is mijns inziens dus
geen optie.

7.4.2 Heffingsrecht vertrekstaat bij realisatie en wederzijdse bijstand

De tweede hier besproken oplossing gaat uit van de introductie van een Europese
richtlijn of verordening386 die de staat op wiens grondgebied de meerwaarde in het
aanmerkelijk belang is gerijpt387, een heffingsrecht verleent op het moment waarop
de aanmerkelijkbelangwinst daadwerkelijk is gerealiseerd. De nieuwe woonstaat
belast slechts het aldaar aangegroeide deel van de meerwaarde.388 Daarnaast kan
een dergelijk heffingsrecht ook worden verleend in een bepaling in een Europees
multilateraal belastingverdrag of in een Europees modelverdrag.389 In geval van een
EU-modelverdrag zouden de lidstaten, anders dan onder het OESO-modelverdrag,
moeten worden verplicht de bepalingen van het EU-modelverdrag op te nemen in

383. Het gaat daarbij met name om vermogensbestanddelen die de emigrant reeds vóór emigratie be-
zat: Baker 2002, blz. 563.

384. Uiteraard met inachtneming van het bepaalde in belastingverdragen; zie Baker (DTC’s), Article 13, 
paragraaf 13B.07. Eenzijdige voorkoming van dubbele belasting wordt alleen verleend indien de 
door de andere staat geheven belasting ziet op vermogensbestanddelen die zich in die staat be-
vinden: Baker 2002, blz. 565 en 567.

385. Anders: Betten 2004, blz. 155, die het invoeren van een Nederlandse re-entry charge in overwe-
ging geeft.

386. Het voordeel van een verordening boven een richtlijn is dat deze rechtstreekse werking heeft en 
derhalve ook zonder omzetting doorwerkt in de tussen de lidstaten gesloten belastingverdragen.

387. Het ligt voor de hand hierbij slechts het inwonerschap van de aanmerkelijkbelanghouder als aan-
knopingspunt te hanteren, aangezien moet worden vermeden dat zowel de woonstaat van de 
aanmerkelijkbelanghouder als de vestigingstaat van de vennootschap een heffingsrecht wordt 
toebedeeld. De eis van vestiging van de vennootschap in de woonstaat van de aandeelhouder zou 
niet moeten worden gesteld (hooguit zou vestiging in dezelfde staat kunnen worden vereist tij-
dens het inwonerschap van de aanmerkelijkbelanghouder).

388. Bij een waardedaling van het aanmerkelijk belang na emigratie of reeds daarvóór, moet deze wor-
den toegerekend aan de lidstaat waar het verlies is ontstaan. Ingeval de aankomststaat aanmer-
kelijkbelangwinst evenwel niet belast en na emigratie een waardedaling is opgetreden, lijkt het 
redelijk de oorspronkelijke vertrekstaat hiermee rekening te laten houden.

389. Zie voor een beschouwing over deze opties als instrumenten in het kader van harmonisatie (ten-
einde de belastingverdragen in overeenstemming te brengen met het EG-recht): Pistone 2002, 
blz. 222-233.



Mogelijke Europese oplossingen 7.4.2

371

hun bilaterale belastingverdragen.390 Met een dergelijke verplichting is de harmoni-
serende werking van de EU-modelverdragbepaling vergelijkbaar met die van een
richtlijn.391 Zowel onder de eventuele richtlijn of verordening als onder de model-
verdragbepaling zal de vertrekstaat met zijn heffing moeten wachten tot de aanmer-
kelijkbelanghouder de vermogenswinst realiseert; ter wille van de uitvoerbaarheid
en de rechtszekerheid verdient een vaststelling bij beschikking van de waarde van
het aanmerkelijk belang bij emigratie overigens aanbeveling.392 De vertrekstaat zal
zijn claim met het oog op de heffing moeten volgen binnen de jurisdictie van de aan-
komststaat. Hierbij zal gebruik kunnen worden gemaakt van de Heffingsrichtlijn.393

Overwogen zou ook kunnen worden de aanmerkelijkbelanghouder te verplichten
jaarlijks opgave te doen (eventueel onder controle en goedkeuring door de aan-
komststaat) van de actuele stand van zijn aanmerkelijk belang.394 Voorts is de ver-
trekstaat voor de inning van zijn claim afhankelijk van de medewerking van de aan-
komststaat, voor wie geen financieel belang bestaat bij het verlenen van die mede-
werking. Voor de inning van de claim zal moeten worden teruggevallen op de Invor-
deringsrichtlijn.395 396 Deze inlichtingen- en invorderingsproblematiek wordt extra
gecompliceerd ingeval de aanmerkelijkbelanghouder zijn woonplaats vanuit de aan-
komststaat naar een volgende lidstaat verlegt, en wordt welhaast onoverkomelijk bij
dooremigratie naar een niet-lidstaat. Voor gevallen van dooremigratie buiten de EU
zal een voorziening moeten worden getroffen in de vorm van een emigratieheffing –
eventueel met een conserverend karakter indien de aanmerkelijkbelanghouder vol-
doende zekerheid stelt – toegepast door de oorspronkelijke woonstaat.397 De vraag
is hierbij wel hoe groot het realiteitsgehalte is van de oplegging van een dergelijke
aanslag. Op het moment dat de oorspronkelijke woonstaat via de inlichtingenbij-

390. Zie Pistone 2002, blz. 232.
391. Betten 1998, blz. 103-104, heeft een voorstel gedaan voor een vergelijkbare ‘gewone’ bilaterale 

verdragsbepaling. De eerste twee leden luiden als volgt: 
‘(1) The gains of a resident of one state, accrued whilst the taxpayer was resident in the other state 
(emigration state), may be taxed by the last mentioned state.
(2) The first-mentioned state shall accept as the tax base of the property of the immigrated tax-
payer the economic value at the moment of the immigration.’

392. Een administratief minder bewerkelijke oplossing is de uiteindelijk gerealiseerde aanmerkelijk-
belangwinst te verdelen aan de hand van de lengte van het verblijf van de aanmerkelijkbelanghou-
der in de betrokken staten. Deze oplossing is natuurlijk wel minder zuiver dan het verdelen van 
het heffingsrecht naar rato van de in iedere staat daadwerkelijk gerijpte winst.

393. Richtlijn 77/799/EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/93/EG.
394. Een dergelijke jaarlijkse opgave is opgenomen in de wet SEStEG tot wijziging van de Duitse emi-

gratieheffing; zie paragraaf 8.2.3 en 8.2.4.
395. Richtlijn 76/308/EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/44/EG, V-N 2002/5.33.
396. Een vergelijkbare maatregel is geopperd door de Europese Commissie in het kader van mogelijke 

verbetering van de Fusierichtlijn in geval van grensoverschrijdende fusie waarbij alle vermogens-
bestanddelen uit de lidstaat van de overdragende vennootschap verdwijnen; zie het rapport 
‘Company Taxation in the Internal Market’, COM(2001)582 def., paragraaf 6.3.1. Daarbij wordt 
ook de mogelijkheid genoemd van ‘specific declarations requirements’ om na te gaan of de ver-
mogensbestanddelen niet zijn vervreemd, eventueel zelfs met controle door de staat van de ont-
vangende vennootschap, en wordt ook gewezen op de noodzaak van wederzijdse heffings- en 
invorderingsbijstand.

397. Vergelijk lid 5 van het door Betten voorgestelde emigratieartikel; Betten 1998, blz. 104.
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stand op de hoogte raakt van de dooremigratie buiten de EU, zal het veelal te laat
zijn. Invorderingsbijstand door de laatste EU-woonstaat is na de dooremigratie niet
meer aan de orde en of het desbetreffende derde land mee zal willen werken is maar
zeer de vraag.398

Het aantrekkelijke van deze optie is dat een aanpassing van de nationale belas-
tingstelsels van de lidstaten niet nodig is; zij bepalen zelf of zij al dan niet van de hen
toegekende heffingsrechten gebruik maken. Een nadeel is echter dat de lidstaten
hun claim jarenlang moeten volgen, afhankelijk zijn van de Heffingsrichtlijn en de
Invorderingsrichtlijn, en dat bij dooremigratie naar derde landen weinig effectief kan
worden opgetreden.

7.4.3 Cessie belastingclaims met clearing systeem

Een andere oplossing zou kunnen zijn het opstellen van een richtlijn of verordening
op grond waarvan de aankomststaat de claim van de vertrekstaat op de aanmerke-
lijkbelanghouder overneemt. Met name Wattel heeft zich hiervoor sterk gemaakt.399

In het door hem voorgestane systeem wordt bij de overname van de claim op de no-
minale waarde daarvan een aantal correcties toegepast. De claim zal op de contante
waarde moeten worden gesteld, aangezien in ieder geval rekening dient te worden
gehouden met het tijdsverloop tot realisatie van de meerwaarde (en dus onder meer
met de leeftijd van de aanmerkelijkbelanghouder op het emigratietijdstip). Daar-
naast zouden ook tal van andere onzekere factoren waaraan de aanmerkelijkbelang-
claim onderhevig is, kunnen worden verdisconteerd, zoals het debiteurenrisico, de
kans dat de claim nooit gerealiseerd wordt als gevolg van waardedaling van de aan-
delen na emigratie, en mogelijke belastingontduiking.400 Ingeval bij emigratie spra-
ke is van een latent aanmerkelijkbelangverlies, dient de vertrekstaat een bedrag te
betalen aan de aankomststaat voor de overname van de claim. Het meest praktisch
zal zijn alle overgenomen claims tussen twee lidstaten aan het eind van het belas-
tingjaar te salderen en het saldo uit te keren aan de staat met de hoogste claim, even-
tueel onder vergoeding van het rentenadeel.

De voordelen van een dergelijk systeem waarin de aanmerkelijkbelangclaim als
het ware meereist met de aanmerkelijkbelanghouder, zijn evident. De aanmerkelijk-
belanghouder behoeft niet af te rekenen bij emigratie, noch zekerheid te stellen en
wordt dus niet belemmerd in de uitoefening van de verdragsvrijheden; uiteraard
dient hij na emigratie dezelfde verkrijgingsprijs aan te houden als daarvóór. De ver-

398. Een alternatief zou kunnen zijn dat de lidstaat van waaruit de emigratie naar het derde land 
plaatsvindt, een emigratieheffing oplegt (mede) ten behoeve van de oorspronkelijke woonstaat, 
maar daarvoor is (naast een bilaterale bevoegdheid in de relatie tot het derde land) wel nodig dat 
de nationale wetgeving van de lidstaten in een dergelijke heffings- en verdelingsmogelijkheid 
voorziet, hetgeen niet kan worden geregeld in een (model)belastingverdrag, maar wel in een 
richtlijn of verordening.

399. Zie onder meer Wattel 2002, blz. 420-423; en Terra & Wattel 2005, blz. 119-120.
400. Zie Wattel 2002, blz. 420.
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trekstaat heeft zijn belastingclaim bij emigratie direct (gedeeltelijk) gerealiseerd401

en blijft de rompslomp en onzekerheid van het volgen en innen van de aanmerkelijk-
belangclaim in de aankomststaat (en mogelijke volgende aankomststaten) bespaard.
De aankomststaat verkrijgt een belastingclaim en zal deze eventueel tegen een ho-
ger bedrag kunnen verwezenlijken dan is verdisconteerd bij de overname ervan. Ui-
teraard is het omgekeerde ook mogelijk, maar een juiste berekening van de waarde
van de aanmerkelijkbelangclaim bij de cessie zal ertoe moeten leiden dat deze kan-
sen elkaar in evenwicht houden.402

Het probleem van dooremigratie van de aanmerkelijkbelanghouder naar een der-
de staat zou het hoofd kunnen worden geboden door in dat geval de laatste EU-
woonstaat een exitheffing te laten toepassen met onmiddellijke afrekening of met
een conserverend karakter inclusief zekerheidstelling.403 Naar mijn mening komt
een dergelijke exitheffing voor aanmerkelijkbelanghouders niet in strijd met het
vrije kapitaalverkeer.404 Het verdient uiteraard de voorkeur een dergelijke emigra-
tieheffing vast te leggen in bilaterale belastingverdragen met derde landen. Door-
emigratie binnen de EU levert geen problemen op, aangezien dan hetzelfde kan ge-
schieden als bij de eerste emigratie.

Deze oplossing veronderstelt wel enige harmonisatie op Europees niveau, het-
geen meteen ook een van de belangrijkste nadelen is. De belastingstelsels van de lid-
staten verschillen onderling sterk; ook op het punt van de aanmerkelijkbelanghef-
fing. Zo betrekt bijvoorbeeld België aanmerkelijkbelangwinst (tenzij het de ver-
vreemding van een aanmerkelijk belang in een in België gevestigd lichaam aan een
niet in België gevestigd lichaam betreft) niet eens in de heffing. België zal niet willen
betalen voor een Nederlandse belastingclaim die het zelf niet te gelde kan maken.
Een min of meer vergelijkbaar systeem in de lidstaten op het punt van aanmerkelijk-
belangwinst verdient dan ook aanbeveling bij een dergelijk clearingstelsel. De ver-
onderstelling lijkt gerechtvaardigd dat dit vooralsnog een brug te ver zal blijken te
zijn. Volstaan zou echter ook kunnen worden met een vorm van minimum-harmoni-
satie: ingeval een staat aanmerkelijkbelangwinst niet belast, zou het een bepaling
moeten opnemen op grond waarvan hij dit wél doet ten aanzien van een geïmmi-
greerde aanmerkelijkbelanghouder op wie een belastingclaim is overgenomen. Van-
wege de tariefsverschillen tussen de lidstaten zou de verrekening kunnen plaatsvin-

401. Hierbij moet worden bedacht dat Nederland onder zijn eigen unilaterale regeling van de conser-
verende aanslag in veel gevallen niets van de aanmerkelijkbelangclaim zal realiseren vanwege de 
kwijtschelding na tien jaar. Voorts bestaat nog steeds onzekerheid of de emigratieheffing wel ge-
oorloofd is in het kader van belastingverdragen.

402. Zie Wattel 2002, blz. 421.
403. De met ingang van 11 maart 2004 aangepaste Nederlandse emigratieheffing kent geen voorzie-

ning voor dooremigratie naar een niet-EU-staat. Nederland zal moeten terugvallen op de bepalin-
gen inzake wederzijdse bijstand bij invordering in het desbetreffende bilaterale belastingverdrag 
of in het multilaterale WABB-verdrag (Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in 
belastingzaken, Straatsburg 25 januari 1988, Trb. 1991,4).

404. Het vrije kapitaalverkeer is mijns inziens niet van toepassing bij de emigratie van de aanmerke-
lijkbelanghouder; zie paragraaf 7.1.1, onder ‘Mogelijk inroepbare verdragsvrijheden’. Daarnaast 
kan worden gewezen op artikel 57, lid 2, EG, dat beperking van het vrije kapitaalverkeer met der-
de landen door middel van het gemeenschapsrecht toestaat.
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den tegen een uniform, gemiddeld tarief of zou een bandbreedte voor het tarief kun-
nen worden vastgesteld. Een ander nadeel is dat het voor aanmerkelijkbelanghou-
ders in een dergelijk systeem wel heel eenvoudig wordt om naar de lidstaat met de
laagste heffing te vertrekken. Aldus beschouwd zullen de landen met een substanti-
ele aanmerkelijkbelangheffing wellicht niet warm lopen voor een dergelijk voorstel.
Dat laatste geldt echter minstens zozeer voor de (zuidelijke) immigratielanden; voor
het afschudden van aanmerkelijkbelangclaims (en vergelijkbare belastingclaims)
wordt emigratie naar die landen immers hoe dan ook minder interessant.

7.4.4 Clearing systeem na realisatie aanmerkelijkbelangwinst (revenue sharing)

In dit systeem, dat is voorgesteld door Betten405, worden geen exitclaims verhandeld
tussen de lidstaten. De aankomststaat belast de vermogenswinst bij realisatie en
deelt vervolgens de opbrengst met de vertrekstaat. Het clearing systeem treedt in
Betten’s variant dus pas na realisatie van de aanmerkelijkbelangwinst in werking.406

Ook hier is een richtlijn of verordening nodig op grond waarvan lidstaten vermo-
genswinsten op aanmerkelijk belangen op een vergelijkbare wijze belasten. Daar-
naast is vereist dat bij elke emigratie de waarde van het aanmerkelijk belang op het
emigratiemoment wordt bepaald.407 Ten slotte dient in een richtlijn of verordening
te worden geregeld dat bij realisatie van de aanmerkelijkbelangwinst belasting is
verschuldigd in de actuele woonstaat, en dat elke vorige woonstaat zijn aandeel in
die winst ontvangt. Bij emigratie naar een derde land dient de laatste woonstaat een
exitheffing toe te passen, eventueel met een conserverend karakter inclusief zeker-
heidstelling. 

Dit systeem heeft voor de emigrerende aanmerkelijkbelanghouder dezelfde voor-
delen als het systeem van verhandeling van exitclaims. Voor de betrokken lidstaten
heeft het echter als nadeel dat het administratief veel bewerkelijker is. De lidstaten
moeten de emigranten immers steeds blijven volgen en bij uiteindelijke realisatie
van de aanmerkelijkbelangwinst de belastingopbrengst over alle betrokken staten
verdelen. De verdeling van (latente) aanmerkelijkbelangverliezen zou daarbij ook
nog problemen kunnen opleveren. Ingeval uiteindelijk een aanmerkelijkbelangver-
lies wordt geleden, zal dit mijns inziens moeten worden gedragen door de lidstaten
op wier grondgebied het verlies is ontstaan. Ingeval uiteindelijk een aanmerkelijk-
belangwinst wordt behaald, zal bij de verdeling daarvan naar mijn mening niet een

405. Betten 1998, blz. 108-109 en 182-183.
406. Pistone 2002, blz. 295-296, heeft een voorzet gegeven voor een bepaling in een EU-modelverdrag 

met een vergelijkbare inhoud: ‘Where capital gains have accrued in one EU Member State but 
realised in another Member State, taxing rights shall be divided accordingly, despite being levied 
only at the time of alienation by the country of immigration. Tax authorities shall cooperate with 
each other by having reference to the Directive 77/799/EEC for the purpose of determining the 
exact proportion of revenue due to each Member State in respect of such capital gains.’
Een verdragsbepaling lijkt mij overigens minder geschikt dan een richtlijn of verordening, aange-
zien er méér dient te worden geregeld dan alleen de verdeling van de heffingsbevoegdheid.

407. Tenzij wordt gekozen voor de reeds genoemde optie om de uiteindelijk gerealiseerde vermogens-
winst te verdelen naar rato van de lengte van de perioden van verblijf van de aanmerkelijkbelang-
houder in de desbetreffende lidstaten.
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voormalige woonstaat moeten worden betrokken waaruit de aanmerkelijkbelang-
houder emigreerde met een latent aanmerkelijkbelangverlies.

7.4.5 Conclusie 

Een oplossing op Europees niveau voor de exitheffingenproblematiek dient zoveel
mogelijk te voldoen aan de volgende uitgangspunten:
1. het vrije verkeer binnen de Europese Unie moet niet worden belemmerd;
2. de claim van de staat op wiens grondgebied de meerwaarde in het aanmerkelijk

belang is ontstaan, moet (grotendeels) worden behouden; en
3. de oplossing moet zo min mogelijk uitvoeringsproblemen opleveren.

Hiervan uitgaande voldoet de door het HvJ EG voorgestelde re-entry charge niet.
Deze leidt niet tot behoud van de fiscale claim en belemmert mijns inziens voorts op
ongerechtvaardigde wijze het gebruik maken van de verdragsvrijheden. Het voorstel
om de vertrekstaat een heffingsrecht op het moment van realisatie te verlenen, vol-
doet evenmin. De aanmerkelijkbelanghouder kan ongestoord emigreren en de claim
blijft behouden, maar de doelmatigheid is onder de maat. De claim blijft jarenlang
bestaan en moet eventueel nog over meerdere landsgrenzen heen worden gevolgd.
Een uitgebreide uitwisseling van inlichtingen is noodzakelijk, en dooremigratie naar
derde landen levert serieuze problemen op. Mijn voorkeur gaat uit naar het door
Wattel voorgestelde systeem van verhandeling van exitclaims met onmiddellijke
clearing. Het voldoet aan alle uitgangspunten. Het systeem van Betten – clearing na
realisatie van de aanmerkelijkbelangwinst en heffing in de actuele woonstaat – vol-
doet ook aan beide eerste uitgangspunten, maar is voor de lidstaten bewerkelijker
dan het door Wattel voorgestelde systeem. Een oplossing met directe verrekening bij
emigratie verdient mijns inziens de voorkeur. De belastingclaim verdwijnt nog in
hetzelfde jaar, zodat het tot in lengte van jaren volgen van aanmerkelijkbelangclaims
wordt vermeden, en de noodzaak tot uitgebreide uitwisseling van inlichtingen zo-
veel mogelijk wordt beperkt. Vanuit een oogpunt van politieke haalbaarheid lijkt de
oplossing van Wattel evenwel vooralsnog te ambitieus. Het verlenen van een hef-
fingsrecht bij realisatie aan de staat waar een claim is opgebouwd, gaat aanzienlijk
minder ver en zal daarom wellicht een realistischer optie zijn. Bedacht moet evenwel
worden dat met name de zuidelijke lidstaten zonder emigratieheffing en met veel
emigranten uit de noordelijke regionen, weinig belang hebben bij een oplossing voor
de exitproblematiek op Europees niveau en derhalve waarschijnlijk weinig enthou-
siasme zullen kunnen opbrengen voor welke optie dan ook.408

408. Zie in dit kader ook het verzet van de Middel- en Oost-Europese lidstaten tegen een door Duits-
land voorgesteld concept voor een uniforme Europese oplossing; zie paragraaf 8.2.3, voetnoot 52.
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7.5 Conclusie exitheffingen en vestigingsplaatsficties en het EG-recht

Uit de arresten De Lasteyrie409 en met name ook N410 volgt dat de heffing door een
lidstaat over op diens grondgebied opgebouwde meerwaarden als zodanig Euro-
peesrechtelijk geen principiële bezwaren ontmoet. Problematisch is slechts de nade-
liger behandeling van emigranten ten opzichte van blijvers in de vorm van een hef-
fing bij emigratie over niet-gerealiseerde meerwaarden. Het is zaak de regeling aldus
in het vat te gieten dat de belemmering zo gering mogelijk is en als evenredig aan het
nagestreefde doel kan worden beschouwd. De Nederlandse emigratieheffing is naar
aanleiding van het arrest De Lasteyrie aangepast. Vanaf 11 maart 2004 wordt het uit-
stel van betaling van de conserverende aanslag automatisch en onvoorwaardelijk
verleend bij emigratie binnen de Europese Unie, en wordt bovendien rekening ge-
houden met na emigratie gerealiseerde aanmerkelijkbelangverliezen. De resterende
verschillen in behandeling met niet-emigrerende aanmerkelijkbelanghouders zijn
zo miniem dat de emigratieheffing naar mijn mening geen belemmering van het
vrije verkeer meer oplevert. Uit het arrest N volgt echter dat de regeling nog steeds
belemmerend is. Nederland heeft zich ter rechtvaardiging van de emigratieheffing
beroepen op de fiscale samenhang en de verdeling van de heffingsbevoegdheid vol-
gens het fiscale territorialiteitsbeginsel. Naar mijn mening doen de verschillende
kwijtscheldingsmogelijkheden en in het bijzonder de buitenlandse belastingplicht
afbreuk aan de interne fiscale samenhang/territorialiteit van de regeling. Op grond
van het huidige verdragsbeleid lijkt de externe fiscale samenhang daarentegen in
orde te zijn. Het HvJ EG heeft zich in het arrest N echter niet gericht op de territoria-
liteit/samenhang van de regeling als zodanig, maar ingezoomd op de verdeling van
de heffingsbevoegdheid in belastingverdragen. Uit het oordeel van het Hof volgt dat
de emigratieheffing in haar huidige vormgeving in overeenstemming is met het in
artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag besloten liggende fiscale territorialiteitsbegin-
sel, verbonden met de ‘temporele component’ van het verblijf op Nederlands grond-
gebied gedurende de periode van aangroei van de aanmerkelijkbelangwinst. Dat
oordeel is zonder nadere motivering weinig bevredigend, gezien de uiteenlopende
opvattingen over de verenigbaarheid van de emigratieheffing met belastingverdra-
gen en het feit dat de Nederlandse emigratieheffing juist is ingevoerd om het uit be-
lastingverdragen voortvloeiende claimverlies te voorkomen. Voor de Nederlandse
wetgever telt echter dat de Nederlandse emigratieheffing in haar huidige vormge-
ving met vlag en wimpel geslaagd kan worden geacht voor de EG-rechtelijke toets.
Het arrest N maakt immers duidelijk dat de naar aanleiding van De Lasteyrie aange-
brachte versoepelingen in de regeling van de conserverende aanslag voor de nodige
evenredigheid hebben gezorgd, terwijl de aangifteverplichting daaraan niet afdoet.

Deze versoepelingen lijken voor wat betreft de zetelverplaatsingheffing geen
vruchten af te werpen. De zetelverplaatsingheffing had alleen kunnen worden ge-
sauveerd indien het HvJ EG in het arrest N zou hebben geoordeeld dat de conserve-
rende aanslag geen belemmering meer oplevert. Anders dan de emigratieheffing,
kan de zetelverplaatsingheffing namelijk naar mijn mening niet worden gerecht-

409. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).
410. Zaak C-470/04 (N).
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vaardigd. Een beroep op de fiscale samenhang komt vanwege een gebrek aan zowel
interne als externe samenhang niet in aanmerking, terwijl de door het Hof voor de
emigratieheffing gebezigde rechtvaardiging op grond van het fiscale territorialiteits-
beginsel niet opgaat voor de zetelverplaatsingheffing; deze is niet in overeenstem-
ming met het door het Hof aan artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag toegeschreven
uitgangspunt van toewijzing van de heffingsbevoegdheid aan de staat waarvan de
aanmerkelijkbelanghouder gedurende de waardeaangroei van de aandelen inwoner
was.

De vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 levert voor wat betreft de
vaststelling van de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang bij immigratie geen
beperking op van de uitoefening van de verdragsvrijheden. Dit is anders voor wat be-
treft de toepassing van de passantenregeling. In dat kader is sprake van (afgeleide)
discriminatie naar nationaliteit van de aanmerkelijkbelangvennootschap, waarvoor
geen rechtvaardigingsgrond kan worden aangewezen.

De vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 ten slotte belemmert
als gevolg van het gehanteerde vijfjaarscriterium zowel de vestiging van de feitelijke
leiding voor langere tijd in Nederland als de verplaatsing van de feitelijke leiding uit
Nederland na een aanwezigheid van ten minste vijf jaar. Deze beperking van de ver-
dragsvrijheden kan niet worden gerechtvaardigd. Een beroep op het tegengaan van
belastingontwijking faalt reeds vanwege het generieke karakter van de maatregel.
Een beroep op de fiscale samenhang dan wel de verdeling van de heffingsbevoegd-
heid volgens het territorialiteitsbeginsel gaat evenmin op, aangezien de regeling in-
terne samenhang ontbeert en geenszins op het territorialiteitsbeginsel gestoeld is.
De vestigingsplaatsfictie kan namelijk – in combinatie met de emigratieheffing en de
zetelverplaatsingheffing – in feite slechts leiden tot extraterritoriale heffing, hetgeen
in strijd is met de aan die fictie ten grondslag liggende doelstelling. 

De emigratieheffing is in haar huidige vorm feitelijk door het HvJ EG van zijn fiat
voorzien. De andere Nederlandse maatregelen ter behoud van de aanmerkelijk-
belangclaim in grensoverschrijdende situaties, met name de voor de buitenlandse
belastingplicht relevante vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 en
de zetelverplaatsingheffing, hebben Europeesrechtelijk geen beste papieren. De ze-
telverplaatsingheffing kan niet worden gerechtvaardigd. De vestigingsplaatsfictie
van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 blijkt, niettegenstaande haar neutrale aankno-
pingspunt, eveneens tot EG-rechtelijke problemen te leiden. Daarnaast kan zij reeds
naar nationaal recht niet aan haar doelstelling voldoen en is zij in verdragssituaties
vaak niet effectief. Het Nederlandse verdragsbeleid is ook niet gericht op het behoud
van de aanmerkelijkbelangclaim ter zake van de buitenlandse belastingplicht, zoals
wel blijkt uit de in recente belastingverdragen opgenomen aanmerkelijkbelangvoor-
behouden ‘nieuwe stijl’. Afschaffing van deze vestigingsplaatsfictie en de zetelver-
plaatsingheffing verdient dan ook aanbeveling. Het lot van de vestigingsplaatsfictie
van artikel 4.35 Wet IB 2001 is daarmee ook bezegeld, ook al komt deze vestigings-
plaatsfictie niet in strijd met het EG-recht voor zover het haar eigenlijke functie ter
bepaling van de verkrijgingsprijs bij immigratie betreft. Uiteindelijk blijft dan de
emigratieheffing over als enige effectieve en EG-rechtelijk geoorloofde maatregel.
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Dat neemt niet weg dat een oplossing op Europees niveau voor het behoud van de
aanmerkelijkbelangclaim veruit de voorkeur geniet. Als meest geëigende oplossing
moet mijns inziens het systeem van verhandeling van exitclaims met onmiddellijke
clearing worden beschouwd. Het garandeert de belastingplichtigen een ongestoorde
uitoefening van de verdragsvrijheden, leidt tot verwezenlijking van de claim van de
staat op wiens grondgebied de aanmerkelijkbelangwinst is gerijpt en is relatief wei-
nig bewerkelijk. De claims worden direct na emigratie afgewikkeld, zodat geen
noodzaak bestaat om de claim jarenlang en eventueel over meerdere grenzen heen
te volgen, noch om uitgebreid informatie uit te wisselen tussen de betrokken staten.
Ik twijfel echter aan de politieke haalbaarheid van deze optie. Een alternatief is het
verlenen van een heffingsrecht bij realisatie van de aanmerkelijkbelangwinst aan de
staat waar de claim is opgebouwd. Op het punt van de uitvoerbaarheid wordt dan
wel ingeleverd, aangezien de claims tot hun realisatie moeten worden gevolgd, en
een uitgebreide informatievoorziening noodzakelijk is. Het voordeel van dit alterna-
tief is echter dat het beduidend minder vergaand is dan het voorstel tot verhandeling
van exitclaims met clearing, zodat het meer kans zal maken daadwerkelijk te wor-
den ingevoerd.
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HOOFDSTUK 8 

De Duitse 
aanmerkelijkbelangregeling 

Bij de invoering van de Nederlandse emigratieheffing wees de staatssecretaris ter
rechtvaardiging van deze heffing met het oog op de mogelijke strijdigheid met Euro-
pees recht, onder meer op het feit dat enkele andere EG-lidstaten eveneens een emi-
gratieheffing kennen voor aanmerkelijkbelanghouders. Hij wees daarbij op Duits-
land, Denemarken en Oostenrijk.1 Deze omstandigheid kan uiteraard geen recht-
vaardiging opleveren voor de Nederlandse regeling. Bestudering van buitenlands be-
lastingrecht is evenwel nuttig om de Nederlandse regeling in een breder perspectief
te plaatsen en eventuele aantrekkelijker alternatieven op het spoor te komen. In dit
hoofdstuk komt de aanmerkelijkbelangregeling van buurland Duitsland aan bod. De
Duitse inkomstenbelasting vertoont veel gelijkenis met de Nederlandse inkomsten-
belasting (met name met de Wet op de inkomstenbelasting 1964); ook op het punt
van de belastingheffing over inkomen uit aanmerkelijk belang. Juist vanwege de ge-
lijkenis zijn eventuele verschillen tussen de regelingen interessant en kunnen deze
op waarde worden geschat.2 Duitsland kent al sinds 1972 een aanmerkelijkbelang-
emigratieheffing. Bovendien is de Duitse regeling van de emigratieheffing sinds een
aanschrijving door de Commissie naar aanleiding van het arrest De Lasteyrie3 volop
in beweging.

Bij de bestudering van het Duitse rechtsstelsel wordt – naast een bespreking van
de aanmerkelijkbelangregeling in het algemeen en de buitenlandse belastingplicht
(beide beperkt tot vervreemdingsvoordelen) – met name gefocust op de emigratie-
heffing. In paragraaf 8.1 zal de huidige wettelijke vormgeving van de emigratiehef-
fing worden besproken. Vervolgens zal worden bezien welke maatregelen Duitsland
naar aanleiding van het De Lasteyrie-arrest heeft genomen om de Duitse emigratie-
heffing in overeenstemming te brengen met het EG-recht (paragraaf 8.2). Daarbij zal
ook een kort uitstapje worden gemaakt naar Oostenrijk, dat het De Lasteyrie-arrest
heeft aangegrepen om zijn exitheffingen in zowel de aanmerkelijkbelang- als de on-

1. Kamerstukken II 1995/96, 24 761, nr. 3, p. 19-20.
2. Vergelijk Van Dijck 2003, blz. 1963-1964: ‘Ik ben tot de paradoxaal klinkende conclusie gekomen 

dat de relevantie van rechtsvergelijking groter wordt naarmate het bewuste rechtstelsel ons meer 
nabij is. Rechtsvergelijking met het nagenoeg gelijke belastingsysteem van Duitsland is voor mij 
(...) uitermate zinvol geweest. Alleen indien men zich in de ander kan inleven, kan de verwonde-
ring over de verschillen een plaats krijgen.’

3. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).



8.1 Hoofdstuk 8 / De Duitse aanmerkelijkbelangregeling 

380

dernemingssfeer aan te passen. Aandacht wordt ten slotte besteed aan de vraag of en
hoe Duitsland in bilaterale belastingverdragen zijn aanmerkelijkbelangheffing heeft
veiliggesteld en internationale dubbele belastingheffing als gevolg van de emigratie-
heffing voorkomt (paragraaf 8.3). Aan het eind van de verschillende paragrafen wor-
den telkens de verschillen met de Nederlandse situatie belicht, en wordt aangegeven
of de Duitse regeling elementen bevat die een verbetering zouden kunnen opleveren
voor de Nederlandse aanmerkelijkbelangregeling. Afgesloten zal worden met een
conclusie (paragraaf 8.4).

8.1 Aanmerkelijkbelangregeling 

8.1.1 De Duitse nationale regeling

Binnenlandse belastingplicht aanmerkelijk belang
Duitsland kent in de inkomstenbelasting onbeperkte belastingplicht voor natuurlij-
ke personen die binnen Duitsland hun woonplaats (Wohnsitz) of gewone verblijf (ge-
wöhnlicher Aufenthalt) hebben: § 1, lid 1, Einkommensteuergesetz (EStG). Binnen-
lands belastingplichtigen worden onder meer belast ter zake van winst uit aanmer-
kelijk belang.4 Blijkens § 17 EStG5 gaat het daarbij om de winst uit de vervreemding
van aandelen in een aandelenvennootschap waarin de vervreemder in de laatste vijf
jaar direct of indirect ten minste 1% van de aandelen bezat. Het bezitspercentage van
1 geldt vanaf 2002.6 Tot 1998 was een belang van 25% vereist en vanaf 1999 een be-
lang van 10%. De vervreemdingswinst wordt gesteld op het bedrag waarmee de ver-
vreemdingsprijs na aftrek van de verkoopkosten de aanschafprijs overtreft (lid 2).7

De vervreemdingswinst is slechts belastbaar voor zover een drempelbedrag wordt
overschreden (lid 3).8 Voor wat betreft het toe te passen tarief is van belang dat de
aanmerkelijkbelangwinst sinds 2002 onder het zogenoemde Halbeinkünfteverfahren

4. Ook speculatieve vermogenswinsten op aandelen – voordelen behaald tot maximaal een jaar na 
verwerving van de aandelen – zijn belast. Deze vermogenswinsten vallen onder § 23, lid 1, eerste 
volzin, nr. 2, EStG; § 17 EStG is in dat geval niet van toepassing (§ 23, lid 2, tweede volzin, EStG).

5. In § 17, lid 1, EStG wordt aanmerkelijkbelangwinst tot de winst uit onderneming (Einkünften aus 

Gewerbebetrieb) gerekend. Het gaat echter om inkomsten uit vervreemding van tot het privé-ver-
mogen behorende aandelen. De indeling als winst uit onderneming kan volgens Tipke/Lang e.a. 
2005, blz. 348, worden verklaard doordat § 17 EStG tot 1998 alleen betrekking had op ‘wesentliche 
Beteiligungen’, te weten van meer dan 25%. Een zodanig belang zag de wetgever van het EStG 
1925 als ‘mitunternehmerähnlich’.

6. Zie de Wet van 23 oktober 2000, BGBl. I 2000, 1433, BStBl. I 2000, 1428. Voor belangen in buiten-
landse vennootschappen geldt het echter reeds per 1 januari 2001. Het BFH heeft geoordeeld dat 
ernstige twijfel bestaat of dit wel in overeenstemming is met artikel 56 EG-verdrag; zie BFH 14 
februari 2006 (Beschluss), IStR 2006/10, blz. 345-351.

7. Vervreemdingen van het aanmerkelijk belang ‘om niet’ zijn onbelast. In § 17 EStG, lid 1 en 2, zijn 
verschillende voorschriften opgenomen die hiermee rekening houden.

8. Dit drempelbedrag is afhankelijk van zowel de grootte van het verkochte aandelenpakket als van 
de behaalde aanmerkelijkbelangwinst, en kan variëren van nihil tot  9060.
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valt.9 Op grond hiervan worden dividenden en vervreemdingswinsten bij de aan-
merkelijkbelanghouder-natuurlijke persoon slechts voor de helft in de belastinghef-
fing betrokken (§ 3, aanhef en nr. 40, aanhef en letter c, EStG) en zijn ook de met de
voordelen verbonden kosten slechts voor de helft aftrekbaar (§ 3c, lid 2, EStG). De
aanmerkelijkbelangwinst is belast tegen het normale, progressieve inkomstenbelas-
tingtarief. Anders dan in de Nederlandse aanmerkelijkbelangregeling geldt hetzelfde
voor een tot een ondernemingsvermogen behorend aanmerkelijk belang (aanmer-
kelijkbelangwinst wordt hierbij echter niet belast ex § 17, maar ex § 15 EStG10); ook
hiervoor geldt het Halbeinkünfteverfahren (§ 3, aanhef en nr. 40, aanhef en letter a,
EStG).

Immigratie 
De in Duitsland immigrerende aanmerkelijkbelanghouder krijgt in de huidige rege-
ling geen step-up toegekend, ook niet indien het aandelen in een buiten Duitsland
gevestigde vennootschap betreft.11 Bij de berekening van de aanmerkelijkbelang-
winst wordt uitgegaan van de historische kostprijs van het aanmerkelijk belang. Het
Bundesfinanzhof (BFH) heeft dit uitdrukkelijk bevestigd in zijn uitspraak van 19
maart 1996, BStBl. II 1996, 312.12 13 Het betrof een vanuit Nederland naar Duitsland
geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder van een in Nederland gevestigde vennoot-
schap, die zijn aanmerkelijk belang na immigratie had vervreemd. Het BFH besliste
dat ook de in de Nederlandse periode van de aanmerkelijkbelanghouder aangegroei-
de meerwaarde van het aanmerkelijk belang in de heffing moest worden betrokken,
ook al was het Duitse heffingsrecht eerst door de immigratie ontstaan. Als redenen
voor deze beslissing voerde het BFH aan: de duidelijke tekst van § 17, lid 2, eerste vol-
zin, EStG; het zonder beperking toewijzen aan de woonstaat van de heffing over ver-
mogenswinsten in artikel 8, lid 1, van het belastingverdrag Nederland-Duitsland
1959; en de omstandigheid dat ook de waardeaangroei wordt belast die is ontstaan
in een periode voordat het aandelenbezit van een binnenlandse aanmerkelijk-
belanghouder uitgroeide tot een aanmerkelijk belang. De immigrant valt overigens
onder voorwaarden wél een step-up ten deel bij de belastingheffing ter zake van

9. Deze regeling is in de plaats gekomen van het voorheen geldende imputatiesysteem (Körper-
schaftsteueranrechnungsverfahren), waarbij de vennootschapsbelasting in mindering kwam op de 
inkomstenbelasting.

10. Zie nader Herrmann/Heuer/Raupach, § 17 EStG, aantekening 20.
11. Duitsland heeft wel een aantal belastingverdragen afgesloten op grond waarvan bij immigratie 

een step-up dient te worden toegekend, indien de vertrekstaat een emigratieheffing heeft toege-
past. Zie paragraaf 8.3.2.

12. Zie voorts BFH 17 december 1997, BStBl. II 1998, 558. Het na immigratie belasten van de in het 
buitenland aangegroeide meerwaarde van een aanmerkelijk belang in een buitenlandse vennoot-
schap, terwijl bij emigratie de gehele in Duitsland aangegroeide meerwaarde wordt belast, levert 
volgens het BFH geen door artikel 3 Grundgesetz (GG) verboden ongelijke behandeling op (zie r.o. 
3b).

13. Lang 1999, blz. 286-287, onderschrijft de uitspraak van het BFH; indien dubbele belasting op-
treedt, dan wordt dit volgens hem veroorzaakt door de verschillende belastingsystemen van de 
verdragsstaten. Ik merk hierbij op dat indien de andere verdragsstaat hetzelfde systeem zou ken-
nen als Duitsland, dit probleem niet zou zijn opgelost. Duitsland kent immers wel een emigratie-
heffing, maar verleent in beginsel geen step-up bij immigratie.
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latere emigratie uit Duitsland; zie hierna bij de bespreking van de emigratieheffing
en van de buitenlandse belastingplicht. Bovendien bepaalt de binnenkort in werking
te treden wet SEStEG dat bij immigratie steeds een step-up wordt verleend indien in
de vertrekstaat is afgerekend; zie nader paragraaf 8.2.3.

Emigratieheffing (huidige wettelijke regeling)
Hier wordt de Duitse emigratieheffing besproken in haar huidige wettelijke vorm.
Zie paragraaf 8.2.3 voor een bespreking van de nu in EU/EER-situaties geboden faci-
liteiten ingevolge het BMF-Schreiben van 8 juni 2005 en van de door de wet SEStEG
bewerkstelligde wijzigingen van de aanmerkelijkbelangregeling.

Hoewel het Duitse aanmerkelijkbelangregime geen step-upregeling bij immigratie
bevat, dient bij emigratie (beëindiging van de onbeperkte belastingplicht door het
opgeven van de woonplaats of het gewoonlijk verblijf) te worden afgerekend over de
latente claim op de aanmerkelijkbelangwinst. Emigratie valt niet onder het ver-
vreemdingsbegrip van § 17 EStG. De emigratieheffing is in 1972 opgenomen als § 6 in
het Aussensteuergesetz (AStG).14 15 De bepaling is ingevoerd om te voorkomen dat
de Duitse belastingclaim op de tot emigratie gerijpte aanmerkelijkbelangwinst door
de emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder naar een verdragsstaat verloren zou
gaan.16 De emigratieheffing geldt evenwel voor alle gevallen van emigratie, ook als
de woonplaats wordt verlegd naar een niet-verdragsstaat, dan wel naar een ver-
dragsstaat terwijl het desbetreffende verdrag Duitsland niet belet de bij een latere
vervreemding van het aanmerkelijk belang behaalde vermogenswinst te belasten.
Volgens Debatin17 moet de emigratieheffing niet als een maatregel gericht tegen be-
lastingvlucht worden gezien, maar beoogt zij de heffing te verzekeren over de meer-
waarde van het aanmerkelijk belang die tijdens langdurig inwonerschap in Duits-
land is ontstaan. Vanwege de recente verlagingen van het aanmerkelijkbelang-bezit-
spercentage is de betekenis van de emigratieheffing aanzienlijk toegenomen.

14. Zie de Wet van 8 september 1972, BGBl. I 1972, 1713.
15. Het Duitse belastingrecht bevat enige eindafrekeningsbepalingen, doch waarschijnlijk geen alge-

meen beginsel op grond waarvan het verlies van belastingclaims wordt voorkomen als deze door 
bijvoorbeeld emigratie verloren dreigen te gaan (Steuerentstrickung); zie bijvoorbeeld Flick, 
Wassermeyer & Baumhoff, § 6 AStG, blz. 18-19, paragraaf 5a; Kluge 2000, blz. 211-212; en Strunk/
Kaminski/Köhler, § 6 AStG, paragraaf 24. Wel bestond in de jaren ’30 de zogenoemde ‘Reichs-
fluchtsteuer’, die emigratie van rijke Duitsers beoogde te ontmoedigen. Zie over de verschillende 
exitheffingen die Duitsland gekend heeft, alsmede over de ontwikkeling van de Entstrickungs-
theorie in de Duitse rechtspraak: Betten 1998, blz. 248-254. De wet SEStEG introduceert algeme-
ne eindafrekeningen in de winstsfeer, waarvoor overigens ook in EU/EER-situaties geen mogelijk-
heid van betalingsuitstel geldt (§ 4, lid 1, derde volzin, EStG en § 12, lid 1, Körperschaftsteuer-
gesetz; deze bepalingen worden hier niet behandeld).

16. De concrete aanleiding voor invoering van § 6 AStG waren enkele opzienbarende gevallen waarin 
vermogende aanmerkelijkbelanghouders zich door emigratie aan de Duitse belastingheffing ont-
trokken. De bepaling wordt ook wel naar een van die aanmerkelijkbelanghouders aangeduid als 
‘lex Horten’; zie Kaiser 1991, blz. 2052; en Birk 1999, blz. 164.

17. Zie Debatin 1972, blz. 266; Debatin was ten tijde van de invoering van de emigratieheffing werk-
zaam bij het Duitse ministerie van Financiën.
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In § 6 AStG is bepaald dat emigratie ook zonder vervreemding van de aandelen leidt
tot toepassing van § 17 EStG, ingeval voor het overige aan de daarin gestelde voor-
waarden is voldaan. Belangrijke voorwaarden voor de toepassing van § 6 AStG zijn
dat de belastingplichtige in totaal ten minste tien jaar onbeperkt belastingplichtig
voor de inkomstenbelasting was18 en dat het aandelen in een binnenlandse ven-
nootschap19 betreft (lid 1, eerste volzin). Met het beëindigen van de binnenlandse
belastingplicht wordt onder meer gelijkgesteld het hebben van een woonplaats of
gewoonlijk verblijf in een andere staat, indien dit leidt tot een woonplaats in die staat
in de zin van een belastingverdrag (lid 3, tweede volzin). Aldus wordt voorkomen dat
de emigratieheffing niet wordt toegepast omdat naar nationaal recht sprake blijft
van binnenlandse belastingplicht, terwijl Duitsland onder het toepasselijke verdrag
niet geldt als woonstaat en Duitsland dientengevolge het heffingsrecht over aanmer-
kelijkbelangwinst wordt ontzegd.20 Bij de berekening van de aanmerkelijkbelang-
winst wordt uitgegaan van de waarde in het economische verkeer op het emigratie-
moment (lid 1, derde volzin). In plaats van de historische kostprijs geldt de waarde in
het economische verkeer op het tijdstip van immigratie indien de belastingplichtige
bewijst dat hij de aandelen toen reeds bezat (lid 1, tweede volzin21). Anders dan voor
de binnenlandse belastingplicht, waarbij een aanmerkelijkbelangverlies als hoofdre-
gel in aanmerking wordt genomen (zie § 17, lid 2, vierde volzin, EStG), wordt de emi-
gratieheffing uitsluitend toegepast indien de waarde in het economische verkeer bij
emigratie hoger is dan de historische kostprijs, zodat een aanmerkelijkbelangverlies

18. Zie lid 2 voor gevallen van verkrijging zonder adequate tegenprestatie.
19. De heersende mening in de Duitse literatuur is dat een binnenlandse vennootschap een vennoot-

schap is waarvan de statutaire zetel (Sitz) zich in Duitsland bevindt. Daarnaast worden ook ven-
nootschappen met feitelijke leiding in Duitsland als binnenlandse vennootschappen in de zin van 
§ 6 AStG beschouwd; zie Schaumburg 1998, blz. 291, paragraaf 5.414; en Strunk/Kaminski/
Köhler, 6 AStG, paragraaf 43.

20. Op grond van de vierde volzin van lid 3 leidt ook de ruil van de aandelen tegen aandelen in een 
buitenlandse vennootschap tot toepassing van de emigratieheffing. Zulks om ontgaan van de 
emigratieheffing – die immers slechts betrekking heeft op een aanmerkelijk belang in een in 
Duitsland gevestigde vennootschap – te voorkomen. De aanmerkelijkbelanghouder zou zijn aan-
delen evenwel vanaf de verkrijging ervan kunnen houden via een vennootschap met vestigings-
plaats buiten Duitsland. Op grond van de Fusierichtlijn (Richtlijn van 23 juli 1990, 90/434/EEG, 
gewijzigd bij Richtlijn van 17 februari 2005, 2005/19/EG) is ook een latere aandelenruil met een 
andere EU-vennootschap denkbaar; zie onderdeel 6.3.4 van het Anwendungsschreiben bij het AStG 
(BMF-schreiben vom 14 Mai 2004 betr. Grundsätze zur Anwendung des Aussensteuergesetzes – 
IV B 4 – S 1340 – 11/04 -, BStBl. I 2004, Sondernummer 1/2004; hierna: Anwendungsschreiben). 
Zie voorts Betten 1998, blz. 259-260.

21. Deze step-up is overigens beperkt tot aandelen die de emigrant reeds bezat bij de eerste keer dat 
hij binnenlands belastingplichtig werd en tot waardestijgingen van die aandelen tot dat moment. 
Waardevermeerderingen die tijdens latere perioden van buitenlandse belastingplicht zijn ont-
staan, worden wél in de emigratieheffing betrokken. 
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bij emigratie ongerealiseerd blijft. Dit is beslist door het BFH in zijn uitspraak van 28
februari 1990, BStBl. II 1990, 615.22

Het vierde lid van § 6 AStG bevat een regeling voor het geval waarin de belasting-
plichtige slechts tijdelijk in buitenland verblijft en binnen vijf jaren na emigratie
weer onbeperkt belastingplichtig wordt.23 De remigratie leidt ertoe dat de heffing
op grond van het eerste lid vervalt voor zover de aandelen zich – kort gezegd – nog in
het bezit van de aanmerkelijkbelanghouder bevinden.24 De termijn van vijf jaar kan
met ten hoogste vijf jaar worden verlengd, indien de belastingplichtige aannemelijk
maakt dat zijn afwezigheid verband houdt met zijn beroep en zijn voornemen tot
terugkeer onveranderd is.

De enige betalingsfaciliteiten zijn te vinden in lid 5. Het betreft een gespreide be-
taling van het verschuldigde bedrag in een periode van ten hoogste vijf jaren tegen
zekerheidstelling25 en (in beginsel) onder berekening van rente.26 Voorwaarde voor
de toepassing van de faciliteit is dat de onmiddellijke invordering te belastend voor
de belastingplichtige zou zijn. In geval van toepassing van lid 4 correspondeert de
betalingsperiode met de op grond van dat lid geldende termijn van vijf tot ten hoog-
ste tien jaar, terwijl de vervallen gedeelten van het verschuldigde bedrag bovendien
niet worden ingevorderd. Daarbij kan slechts van zekerheidstelling worden afgezien
indien de invordering van de belastingclaim daardoor niet in gevaar komt. Hierbij
verdient echter opmerking dat Duitsland naar aanleiding van het De Lasteyrie-arrest
maatregelen heeft genomen op grond waarvan in EU- en EER-situaties nu automa-
tisch uitstel van betaling wordt verleend, zonder zekerheidstelling en rentebereke-
ning; zie nader paragraaf 8.2.3.

Het verschuldigde bedrag van de emigratieheffing wordt niet verminderd met
eventuele door het nieuwe woonland van de aanmerkelijkbelanghouder geheven
belasting. Duitsland geeft eenzijdig slechts voorkoming van dubbele belasting in ge-
val van buitenlandse inkomsten: § 34c, lid 1, EStG. Aanmerkelijkbelangwinst geldt

22. Volgens het BFH volgt het buiten aanmerking laten van verliezen niet uit de tekst van § 6 AStG, 
maar onder meer wél uit de titel van § 6 – ‘Besteuerung des Vermögenszuwachses’ – en uit doel 
en strekking van de bepaling, te weten het waarborgen van de ‘steuerliche Gleichmässigkeit’, die 
evenwel alleen in het geding is bij het onttrekken van stille reserves aan de Duitse belastinghef-
fing; niet bij het overbrengen van waardeverminderingen naar het buitenland (zie de rechtsover-
wegingen onder II.B.3). Zie ook onderdeel 6.1.3.3 van het Anwendungsschreiben. Bij een latere 
daadwerkelijke vervreemding van de aandelen vindt in een dergelijk geval § 6, lid 1, vierde volzin, 
AStG (besproken onder ‘Buitenlandse belastingplicht aanmerkelijk belang’ hierna) uiteraard geen 
toepassing; zie onderdeel 6.1.4.2, derde alinea, van het Anwendungsschreiben. Het voor de emi-
gratieheffing niet in aanmerking nemen van een aanmerkelijkbelangverlies past overigens meer 
bij een antimisbruikbepaling dan bij een bepaling die is gebaseerd op de woonstaatgedachte.

23. Reeds bij de emigratie moet het voornemen tot terugkeer bestaan; zie onderdeel 6.4.1 van het An-
wendungsschreiben.

24. Deze regeling geldt alleen bij remigraties die onder deze bepaling vallen. In andere gevallen van 
remigratie vervalt het bedrag van de emigratieheffing niet; bij een latere daadwerkelijke ver-
vreemding wordt § 6, lid 1, vierde volzin toegepast. Zie onderdeel 6.1.4.4 van het Anwendungs-
schreiben.

25. Zie § 241-248 Abgabenordnung (AO).
26. Zie § 234 AO. Zie ook BFH 16 oktober 1991, BStBl. II 1992, 321, en onderdeel 6.5.1 van het Anwen-

dungsschreiben.
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slechts als buitenlandse inkomsten indien de vennootschap haar feitelijke leiding of
zetel buiten Duitsland heeft (§ 34d, aanhef en nr. 4, letter b, EStG), in welk geval de
emigratieheffing niet van toepassing is.

Buitenlandse belastingplicht aanmerkelijk belang 
Voor beperkt belastingplichtigen (zie § 1, lid 4, EStG) geldt als binnenlands inkomen
onder meer winst uit een aanmerkelijk belang in een aandelenvennootschap waar-
van de zetel of feitelijke leiding (Geschäftsleitung) zich in Duitsland bevindt, waarbij
aan de voorwaarden van § 17 EStG is voldaan: § 49, lid 1, aanhef en nr. 2, letter e,
EStG. Ingeval de buitenlands belastingplichtige voorheen uit Duitsland is geëmi-
greerd en daarbij de emigratieheffing van § 6 AStG toepassing heeft gevonden, wordt
het op grond van de buitenlandse belastingplicht in aanmerking te nemen voordeel
verminderd met het reeds in de emigratieheffing betrokken voordeel: § 6, lid 1, vier-
de volzin, AStG. Dit kan ook in geval van een positieve vervreemdingsopbrengst lei-
den tot het in aanmerking nemen van een verlies, indien de waarde van de aandelen
na emigratie is gedaald. Indien sprake is van een daadwerkelijk aanmerkelijkbelang-
verlies na emigratie, wordt de positieve vervreemdingsopbrengst die bij emigratie in
aanmerking is genomen, opgeteld bij het verlies.27

De uit Duitsland geëmigreerde, buitenlands belastingplichtige aanmerkelijk-
belanghouder is bij de berekening van de emigratieheffing een step-up ten deel ge-
vallen in geval van voorafgaande immigratie. Deze step-up geldt evenwel uitsluitend
voor de emigratieheffing en niet voor de daaropvolgende buitenlandse belasting-
plicht, zodat de mogelijkheid bestaat dat uiteindelijk toch de gehele waardeaangroei
boven de historische verkrijgingsprijs door Duitsland wordt belast. Een eenvoudig
cijfervoorbeeld: de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang in een in Duitsland
gevestigde vennootschap is 5.000; de waarde in het economische verkeer was bij im-
migratie in Duitsland 10.000 en bij emigratie 15.000; na emigratie vervreemdt de
belastingplichtige het belang voor 25.000. Bij emigratie is op grond van § 6, lid 1,
tweede volzin, AStG een bedrag van 5000 (15.000 -/- 10.000) in de heffing betrok-
ken. De onder de buitenlandse belastingplicht in aanmerking te nemen vervreem-
dingswinst bedraagt 20.000 (25.000 -/- 5.000) onder aftrek van de reeds belaste
5000; derhalve 15.000.28 De wet SEStEG voorziet evenwel in een algemene step-up
in § 17 EStG, die wordt verleend indien de aanmerkelijkbelanghouder in verband met
zijn emigratie naar Duitsland in het buitenland heeft afgerekend; zie paragraaf 8.2.3.

Anders dan in de Nederlandse regeling maakt het voor de Duitse buitenlandse be-
lastingplicht voor aanmerkelijk belang niet uit of de aandelen al dan niet tot een
ondernemingsvermogen behoren. Buitenlandse belastingplicht ex § 49, lid 1, aanhef
en nr. 2, letter e, EStG bestaat ook ten aanzien van een tot een buitenlands onderne-
mingsvermogen behorend aanmerkelijk belang; behoort het aanmerkelijk belang
tot een binnenlands ondernemingsvermogen (vaste inrichting), dan wordt aanmer-
kelijkbelangwinst reeds belast ingevolge § 49, lid 1, aanhef en nr. 2, letter a, EStG.29

27. Zie onderdeel 6.1.4.2, eerste en tweede alinea, van het Anwendungsschreiben.
28. Zie ook onderdeel 6.1.4.1 van het Anwendungsschreiben.
29. Zie Schaumburg 1998, blz. 204, paragraaf 5.208; en Herrmann/Heuer/Raupach, § 49 EStG, aante-

kening 579.



8.1.2 Hoofdstuk 8 / De Duitse aanmerkelijkbelangregeling 

386

8.1.2 Vergelijking met de Nederlandse regeling

De belangrijkste verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse aanmerkelijk-
belangregeling bij immigratie en emigratie zijn:
– Nederland verleent een step-up bij immigratie; Duitsland verleent immigranten

slechts een step-up bij de berekening van de emigratieheffing;
– de Nederlandse step-up geldt in beginsel niet bij in Nederland gevestigde ven-

nootschappen, aangezien dan reeds buitenlandse belastingplicht bestond. De
Duitse step-up kan daarentegen alleen worden verkregen bij een belang in een in
Duitsland gevestigde vennootschap (anders wordt de emigratieheffing niet toe-
gepast), kennelijk niettegenstaande de voorafgaand aan immigratie aanwezige
buitenlandse belastingplicht;

– de Duitse emigratieheffing is, in tegenstelling tot haar Nederlandse tegenhanger,
beperkt tot aanmerkelijk belangen in vennootschappen die in Duitsland zijn ge-
vestigd;

– de Duitse emigratieheffing vindt alleen toepassing bij ten minste tien jaar onbe-
perkte belastingplicht in Duitsland; de Nederlandse emigratieheffing vereist in
beginsel geen minimum periode van inwonerschap30;

– de Duitse emigratieheffing vindt uitsluitend toepassing indien sprake is van een
aanmerkelijkbelangwinst; de Nederlandse heffing wordt ook toegepast bij een
verlies;

– de Duitse emigratieheffing diende in beginsel onmiddellijk te worden voldaan
met de mogelijkheid van gespreide betaling over vijf jaar (onder berekening van
rente). Naar aanleiding van De Lasteyrie is Duitsland echter overgegaan tot het
automatisch en zonder zekerheidstelling of renteberekening verlenen van beta-
lingsuitstel; een regeling die in grote lijnen vergelijkbaar is met de Nederlandse
regeling (zie nader paragraaf 8.2.3);

– Nederland kent onder meer kwijtscheldingen op de conserverende aanslag voor
uitgekeerd dividend, voor door het buitenland geheven belasting en na een peri-
ode van tien jaar; de Duitse regeling kent deze kwijtscheldingsmogelijkheden
niet;

– Nederland kent, in tegenstelling tot Duitsland, ook een exitheffing bij verplaat-
sing van de werkelijke leiding van een vennootschap uit Nederland door een bui-
tenlands belastingplichtige.

Het – afgezien van de faciliteit bij emigratie – niet verlenen van een step-up door
Duitsland bij immigratie valt moeilijk te rijmen met het toepassen van een emigra-
tieheffing. Bovendien wordt aldus de in het buitenland aangegroeide meerwaarde
van het aanmerkelijk belang belast, hetgeen in strijd moet worden geacht met de aan
de Duitse regeling ten grondslag liggende gedachte van belastingheffing door de
woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder over aldaar gerijpte aanmerkelijkbe-

30. Wel moet worden gewezen op de passantenregeling van artikel 4.18 Wet IB 2001: bij een aan-
merkelijk belang in een niet (fictief ex artikel 4.35 Wet IB 2001) in Nederland gevestigde vennoot-
schap wordt de emigratieheffing alleen toegepast bij een inwonerschap van meer dan acht jaar of 
van meer dan tien jaar in de laatste 25 jaar.
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langwinst. Kritiek is voorts mogelijk op de omstandigheid dat de Duitse emigratie-
heffing slechts aangrijpt bij aanmerkelijk belangen in vennootschappen met vesti-
gingsplaats in Duitsland. Niet duidelijk is waarop deze beperking is gebaseerd; zij is
in ieder geval in strijd met de woonstaatgedachte en leidt tot een ongerechtvaardig-
de verschillende behandeling van binnenlands belastingplichtige aanmerkelijk-
belanghouders.31 Uitsluitend voor een aanmerkelijk belang in een in Duitsland ge-
vestigde vennootschap ontstaat na emigratie buitenlandse belastingplicht, zodat
aanmerkelijkbelanghouders van buiten Duitsland gevestigde vennootschappen zich
door emigratie kunnen onttrekken aan de Duitse aanmerkelijkbelangheffing zonder
af te rekenen. Aldus bestaan ook mogelijkheden om de emigratieheffing te omzei-
len; men kan zijn aanmerkelijk belang van de aanvang af in een buitenlandse ven-
nootschap houden of vóór emigratie de zetel van de vennootschap naar het buiten-
land verplaatsen. Voorts acht ik de Nederlandse emigratieheffing waarbij ook reke-
ning wordt gehouden met een aanmerkelijkbelangverlies, consequenter dan de
Duitse. De Duitse regeling is daarentegen bijzonder consequent waar het haar gebrek
aan kwijtscheldingsmogelijkheden betreft. Het ontbreken van een equivalent van de
Nederlandse kwijtschelding voor door het buitenland geheven belasting kan even-
wel – bij gebreke van een belastingverdrag; zie hierover paragraaf 8.3 – gemakkelijk
leiden tot het ontstaan van internationale dubbele belasting.

Op vele van deze punten brengt de wet SEStEG verandering: er wordt een step-up
bij immigratie verleend (echter alleen indien de voormalige woonstaat een emigra-
tieheffing heeft toegepast); de emigratieheffing geldt voortaan voor iedere emigre-
rende aanmerkelijkbelanghouder, ongeacht de vestigingsplaats van de vennoot-
schap; en er wordt een kwijtschelding ingevoerd voor na emigratie gerealiseerde
waardedalingen van het aanmerkelijk belang. Zie nader paragraaf 8.2.3.

31. Zie ook Schaumburg 1998, blz. 284, paragraaf 5.397. Volgens BFH 17 december 1997, BStBl. II 
1998, 558, is van een ex artikel 3 GG verboden ongelijke behandeling evenwel geen sprake. Het 
onderscheid is weliswaar in tegenspraak met het beginsel van belastingheffing naar het wereld-
inkomen, maar niet willekeurig. Volgens het BFH is de emigratieheffing gebaseerd op het verschil 
tussen binnen- en buitenlandse inkomsten en vervroegt zij slechts de heffing die zou plaatsvin-
den bij daadwerkelijke vervreemding op grond van de buitenlandse belastingplicht, die slechts 
op aanmerkelijk belangen in buiten Duitsland gevestigde vennootschappen ziet. Of Duitsland de 
emigratieheffing moet terugnemen omdat het toepasselijke belastingverdrag de Duitse heffing 
op grond van de buitenlandse belastingplicht verhindert, komt pas aan de orde als vaststaat dat 
de belastingplichtige ter zake van het vervreemdingsvoordeel verdragsbescherming geniet (zie 
r.o. 3a). In de wetsgeschiedenis (Regierungsbegründung) is evenwel erkend dat, gezien de ratio van 
§ 6 AStG, de emigratieheffing ook van toepassing zou moeten zijn op belangen in buitenlandse 
vennootschappen; aangezien het wetsontwerp zich concentreerde op gevallen die een dringende 
oplossing behoefden, zou de regeling tot binnenlandse vennootschappen zijn beperkt. Zie de 
‘Regierungsbegründung zum AStG’, Bundestags-Drucksache VI/2883, 2 december 1971, onder-
deel 26; opgenomen in Flick, Wassermeyer & Becker, § 6 AStG, blz. 10.
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8.2 Emigratieheffing en EG-recht 

8.2.1 BFH 17 december 1997

Het BFH heeft in zijn uitspraak van 17 december 1997, BStBl. II 1998, 558, geoordeeld
dat de Duitse emigratieheffing van § 6 AStG geen strijd met het EG-recht oplevert. De
casus betrof een Duitse, binnenlands belastingplichtige directeur-enig aandeelhou-
der van een binnenlandse GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), die in
1995 om privé-redenen naar België emigreerde. De belastingplichtige voerde onder
meer aan dat de emigratieheffing in strijd is met artikel 18 EG (het vrije verkeer van
de burgers van de Unie). Het BFH oordeelt in de eerste plaats (r.o. 4.a) dat het niet
verplicht is tot het stellen van prejudiciële vragen. Enerzijds omdat sprake is van een
verkorte procedure32, maar anderzijds ook omdat sprake is van een Werner33-situa-
tie. De Belgische woonplaats is volgens het BFH het enige grensoverschrijdende as-
pect van de zaak, en de economische verdragsvrijheden zijn derhalve niet van toe-
passing. Voorts wordt geoordeeld (r.o. 4.b) dat artikel 18 EG niet is geschonden. Zelfs
als artikel 18 EG al het recht inhoudt op het vrijelijk ergens gaan wonen (freie Wohn-
sitznahme), dan nog beschermt het, aldus het BFH, niet tegen het toepassen van een
emigratieheffing door de voormalige woonstaat. Artikel 18 EG garandeert het vrije
reis- en verblijfrecht namelijk slechts onder gelijktijdige handhaving van de finan-
ciële belangen van de voormalige woonstaat, waarbij het BFH verwijst naar overwe-
gingen van de Raad in de preambule van de Fusierichtlijn (!). Zolang een lidstaat zijn
heffingsrecht alleen aanknoopt bij emigratie om het onder belastingverdragen te
kunnen handhaven, handelt het ter waarborging van zijn gerechtvaardigde financië-
le belangen. Ten slotte overweegt het BFH nog dat een veronderstelde beperking van
de economische verdragsvrijheden in ieder geval gerechtvaardigd zou zijn (r.o. 4.c).
De soevereiniteit van de lidstaten op belastinggebied staat hen toe hun belasting-
systeem naar eigen inzicht in te richten. Beperkingen van de verdragsvrijheden die
onvermijdelijk zijn voor het functioneren van het belastingsysteem, moeten worden
aanvaard. Van zodanige beperkingen is volgens het BFH in casu reeds sprake omdat
het tijdstip van beëindiging van de onbeperkte belastingplicht onder de belasting-
verdragen in het algemeen en dat met België in het bijzonder het laatste moment is
waarop de meerwaarde van het aanmerkelijk belang in een binnenlandse vennoot-
schap nog kan worden belast.

Op deze uitspraak van het BFH is terecht veel kritiek geuit in de Duitse litera-
tuur.34 Het is onbegrijpelijk dat het BFH, ook al is sprake van een verkorte procedure,
meende zonder het stellen van prejudiciële vragen een oordeel over de emigratie-
heffing van § 6 AStG te kunnen vellen. Ik ga hier slechts in op de overweging van het

32. De procedure betreft niet de hoofdzaak, maar is een zogenoemd summarisches Verfahren in de zin 
van § 69, lid 3 van de Finanzgerichtsordnung, die de schorsing van de tenuitvoerlegging van de 
opgelegde emigratieheffing betreft.

33. Zaak C-112/91 (Werner).
34. Ik wijs met name op de zeer kritische commentaren van Lausterer en Dautzenberg onder de uit-

spraak in IStR 98/10, blz. 303-307.
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BFH inzake de eventuele rechtvaardiging van de emigratieheffing.35 Waarschijnlijk
doelt het BFH op de rechtvaardigingsgrond van de fiscale coherentie. Het oordeel dat
reeds sprake is van een uit dien hoofde gerechtvaardigde beperking omdat bij emi-
gratie door de werking van belastingverdragen het Duitse heffingsrecht verloren
dreigt te gaan, is in tegenspraak met de jurisprudentie van het HvJ EG. Reeds in de
zaak Wielockx36 is immers beslist dat geen beroep op de fiscale coherentie mogelijk
is ingeval een lidstaat zijn belastingclaim op bepaalde inkomensbestanddelen bij be-
lastingverdrag heeft prijsgegeven. Voorts kan worden gesteld dat het de Duitse emi-
gratieheffing reeds aan interne samenhang ontbreekt; zie hierna in paragraaf 8.2.2.
Ten slotte valt op dat het BFH de laatste stap van de evenredigheidstoets overslaat,
terwijl het uiteraard zeer de vraag is of § 6 AStG met zijn onmiddellijke afrekening
over niet-gerealiseerde voordelen die toets zou doorstaan.

Het moge duidelijk zijn dat deze uitspraak van het BFH niet richtinggevend kan
zijn bij de beoordeling van de Duitse emigratieheffing in het licht van het EG-recht.

8.2.2 De Duitse emigratieheffing is in strijd met het EG-recht 

De Duitse literatuur is vrij eensgezind van oordeel dat de emigratieheffing van § 6
AStG in strijd is met het EG-recht.37 In deze paragraaf ga ik aan de hand van de arres-
ten De Lasteyrie38 en N39 nader in op de verenigbaarheid van de Duitse emigratie-
heffing – zoals die luidde vóór de aanpassingen naar aanleiding van De Lasteyrie –
met de verdragsvrijheden.40

Na de arresten De Lasteyrie en N staat vast dat ook de Duitse emigratieheffing het
gebruik maken van de verdragsvrijheden minder aantrekkelijk maakt en dus een be-
lemmering oplevert. De Duitse regeling doet, evenals de Franse en de Nederlandse,
uitsluitend vanwege de overbrenging van de fiscale woonplaats naar het buitenland
een belastingschuld ontstaan, terwijl blijvers alleen bij daadwerkelijke realisatie
worden belast.

Voor wat betreft de mogelijke rechtvaardiging van de heffing is van belang dat de
Duitse emigratieheffing, evenals de Nederlandse, zowel trekken heeft van een anti-
misbruikmaatregel als van een regeling in het kader van de fiscale coherentie/terri-
torialiteit. Een mogelijke rechtvaardiging als antimisbruikmaatregel is, evenals in de
Franse en Nederlandse situatie, echter niet denkbaar, aangezien de regeling daarvoor
onvoldoende specifiek is.

35. Zie inzake de vraag of toegang tot het EG-verdrag bestaat en de reikwijdte van artikel 18 EG, pa-
ragraaf 7.1.1, en voor een bespreking van de overwegingen van het BFH te dier zake, de hiervóór 
genoemde commentaren van Lausterer en Dautzenberg.

36. Zaak C-80/94 (Wielockx).
37. Zie reeds Kaiser 1991, blz. 2059. Zie voorts Dautzenberg 1997; Schaumburg 1998, blz. 285, para-

graaf 5.398; Birk 1999; Pohl 2002, blz. 290-291; Lausterer 2004; Schnitger 2004; Schindler 2004; 
en Strunk/Kaminski/Köhler, § 6 AStG, paragraaf 20-23.

38. Zaak C-9/02 (De Lasteyrie).
39. Zaak C-470/04 (N).
40. Ik besteed daarbij geen aandacht aan de regelingen in lid 2 en 3 van § 6 AStG. Zie voor een kritisch 

oordeel daarover Schnitger 2004, blz. 808-809; zie ook Kinzl 2005, blz. 452.
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Een beroep op de fiscale coherentie/territorialiteitsbeginsel zal naar mijn mening
evenmin slagen. Het ontbreekt de Duitse regeling reeds aan interne fiscale samen-
hang/territorialiteit. Opvallend is het ontbreken van een (adequate) step-up bij im-
migratie, waardoor ook de ‘buitenlandse’ waardestijging van het aanmerkelijk be-
lang wordt belast. Op andere onderdelen is de regeling juist niet ruim genoeg; de
emigratieheffing vindt in de eerste plaats slechts toepassing na een verblijf in Duits-
land van minimaal tien jaar41 en bovendien geldt de emigratieheffing slechts bij een
belang in een binnenlandse vennootschap. Met name voor dit laatste lijkt geen enke-
le rechtvaardiging vanuit het Duitse systeem aanwijsbaar.42 De aanmerkelijkbelang-
regeling van § 17 EStG heeft immers betrekking op ieder aanmerkelijk belang, onge-
acht de vestigingsplaats van de vennootschap. Het oordeel in BFH 17 december 1997,
BStBl. II 1998, 558, dat de beperking tot binnenlandse vennootschappen kan worden
verklaard doordat de emigratieheffing slechts de belastingheffing ingevolge de bui-
tenlandse belastingplicht van § 49, lid 1, nr. 2, letter e, EStG vervroegt, lijkt mij on-
juist.43 In de eerste plaats belast § 6 AStG de in de periode van onbeperkte belasting-
plicht ontstane meerwaarde van het aanmerkelijk belang, en daarvoor is nu juist niet
van belang waar de vennootschap haar zetel heeft. In de tweede plaats is in de Regie-
rungsbegründung44 bij § 6 AStG openlijk erkend dat de emigratieheffing zich, gezien
haar doelstelling, ook tot belangen in buitenlandse vennootschappen zou moeten
uitstrekken. Evenals voor de Nederlandse regeling geldt voorts dat de buitenlandse
belastingplicht voor aanmerkelijk belang afbreuk doet aan de interne fiscale samen-
hang (zie paragraaf 7.1.3.2,c).45 De uit de verschillende Nederlandse kwijtscheldings-
regelingen voortvloeiende inconsequenties kunnen de Duitse emigratieheffing
evenwel niet worden verweten. Duitsland kent immers geen enkele vorm van kwijt-
schelding van de verschuldigde belasting. Uit het arrest N volgt evenwel dat een
kwijtschelding voor na emigratie gerealiseerde waardeverminderingen van het aan-
merkelijk belang juist vereist is met het oog op de evenredigheid van de emigratie-
heffing.46 Het ontbreken van een dergelijke kwijtschelding staat dus hoe dan ook in
de weg aan de rechtvaardiging van de Duitse emigratieheffing. Hetzelfde geldt voor
het ontbreken van betalingsuitstel tot het moment van daadwerkelijke vervreem-
ding; ook daarmee gaat de regeling verder dan nodig is om het beoogde doel te be-
reiken.

Met betrekking tot de externe fiscale samenhang geldt het volgende. Uitgaande
van de Wielockx47-doctrine en de toepassing daarvan door het HvJ EG in het arrest X
en Y48, leek het duidelijk dat de Duitse regeling niet houdt onder belastingverdragen

41. Bij een korter verblijf zou de band van de aanmerkelijkbelanghouder met Duitsland niet sterk ge-
noeg zijn; zie Schaumburg 1998, blz. 288, paragraaf 5.403; en Strunk/Kaminski/Köhler, § 6 AStG, 
paragraaf 29.

42. Zie ook Dautzenberg 1997, blz. 182-183.
43. Zie ook Birk 1999, blz. 174-175; en het commentaar van Dautzenberg in IStR 98/10, blz. 307.
44. Zie de ‘Regierungsbegründung zum AStG’, onderdeel 26; opgenomen in Flick, Wassermeyer & 

Becker, § 6 AStG, blz. 10.
45. Kennelijk anders: Strunk/Kaminski/Köhler, § 6 AStG, paragraaf 23.
46. Zie nader paragraaf 7.1.3.2,b en c.
47. Zaak C-80/94 (Wielockx).
48. Zaak C-436/00 (X en Y).
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waarin het heffingsrecht over aanmerkelijkbelangwinst is toegewezen aan de nieu-
we woonstaat (zie paragraaf 7.1.3.2,c). Uit het arrest N volgt echter dat het HvJ EG een
emigratieheffing voor het aanmerkelijk belang in overeenstemming acht met het
aan artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag ten grondslag liggende fiscale territoriali-
teitsbeginsel.

De conclusie kan niet anders luiden dan dat de Duitse emigratieheffing in haar
oorspronkelijke vormgeving een verboden belemmering van de verdragsvrijheden
opleverde.

8.2.3 Aanpassingen Duitse emigratieheffing naar aanleiding van De Lasteyrie 

De Europese Commissie is eveneens van oordeel dat de Duitse emigratieheffing te-
gen het vrije verkeer van personen (artikel 18, 39 en 43 EG) indruist. Zij heeft reeds
bij schrijven van 3 april 200349 een inbreukprocedure ingevolge artikel 226 EG tegen
Duitsland in gang gezet, maar deze werd hangende de zaak De Lasteyrie op verzoek
van Duitsland opgeschort. Nadat het arrest De Lasteyrie gewezen was op 11 maart
2004, heeft de Commissie de inbreukprocedure weer opgenomen en de Duitse rege-
ring daarvan bij brief van 30 maart 2004 op de hoogte gesteld. Zij heeft Duitsland in
een zogenoemd ‘met redenen omkleed advies’ formeel verzocht de emigratieheffing
van § 6 AStG af te schaffen. 

Duitsland heeft niet stilgezeten. De fiscus heeft in de eerste plaats bij Besluit van
30 juli 200450 bepaald dat § 6 AStG voorlopig verder wordt toegepast, maar dat in
geval van bezwaar of beroep en emigratie naar een andere lidstaat van de EU of de
EER de tenuitvoerlegging van de emigratieheffing wordt opgeschort tot de beëindi-
ging van de inbreukprocedure.51 Vervolgens heeft het Duitse ministerie van Financi-
en (BMF), vooruitlopend op de wijziging van § 6 AStG, op 8 juni 2005 een Besluit uit-
gebracht over de EG-rechtsconforme toepassing van § 6 AStG. In 2006 is het wets-
ontwerp SEStEG ingediend, dat onder meer strekt tot wijziging van § 6 AStG. Hierna
worden achtereenvolgens het Besluit van 8 juni 2005 en het SEStEG besproken.52

BMF-Schreiben 8 juni 2005
In de brief van 8 juni 200553 wordt aangegeven hoe moet worden gehandeld tot de
nieuwe wettelijke regeling er is. Bij emigratie naar een lidstaat van de EU of de EER
geldt nu – in gevallen waarin de verschuldigde belasting nog niet onherroepelijk is
vastgesteld – het volgende:

49. Brief van 3 april 2003, SG (203) D/220268.
50. Besluit van 30 juli 2004 van de Oberfinanzdirektion Berlin, St 127 – S 1348 – 1/04; opgenomen in 

Wassermeyer 2005, blz. 461, paragraaf 16.
51. Overigens onder berekening van rente; zie § 237 AO.
52. Interessant is voorts nog dat Duitsland zich ook binnen de EU-werkgroep directe belastingen 

(bestaande uit ambtenaren van de lidstaten) sterk maakt voor een Europese regeling inzake 
exitheffingen. Op een vergadering in juni 2005 hebben de Middel- en Oost-Europese lidstaten 
zich echter verzet tegen het door Duitsland voorgestelde – en door de andere drie lidstaten die 
een emigratieheffing kennen, ondersteunde – concept voor een uniforme oplossing. Zie IStR 
2005/13, Länderbericht, blz. 1.

53. BMF-Schreiben van 8 juni 2005, IV B 5 – S 1348 – 35/05.
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– de ingevolge § 6 AStG verschuldigde belasting wordt vastgesteld en in afwijking
van § 6, lid 5, AStG wordt van ambtswege renteloos uitstel van betaling verleend;

– het betalingsuitstel wordt ingetrokken indien de belastingplichtige:
• de aandelen (gedeeltelijk) vervreemdt; of
• niet meer onderworpen is in een lidstaat van de EU of de EER aan een met de

Duitse onbeperkte inkomstenbelastingplicht vergelijkbare belastingplicht; of
• de fiscus niet aan het eind van elk jaar schriftelijk zijn adres meedeelt en be-

vestigt dat hij de aandelen nog bezit; 
– de belastingplichtige dient omstandigheden die grond vormen voor een (gedeel-

telijke) intrekking van het betalingsuitstel binnen een maand schriftelijk mee te
delen en bij vervreemding een bewijs daarvan bij te voegen;

– is de vervreemdingsopbrengst lager dan de waarde in het economische verkeer
bij emigratie, en wordt de waardevermindering niet door de andere lidstaat in
aanmerking genomen, dan kan de belasting in zoverre worden kwijtgescholden
op de voet van § 227 AO.

Deze regeling lijkt niet waterdicht te zijn. Indien de geëmigreerde aanmerkelijkbe-
langhouder zich voorafgaand aan vervreemding van zijn aanmerkelijkbelangaande-
len de winstreserves van de vennootschap laat uitkeren in de vorm van dividend,
leidt dit tot een in aanmerking te nemen aanmerkelijkbelangverlies, zodat Duitsland
zijn aanmerkelijkbelangclaim alsnog verloren ziet gaan.54 De Nederlandse regeling
heeft voor dergelijke gevallen een uitzondering opgenomen (artikel 26, lid 5, letter a,
Inv.wet 1990) en voorziet ingeval de uitkering van de reserves gepaard gaat met sta-
king van de onderneming van de vennootschap, voorts in beëindiging van het beta-
lingsuitstel (artikel 25, lid 8, letter b, Inv.wet 1990).

SEStEG
In 2006 is een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van onder andere § 6 AStG: ‘Ent-
wurf eines Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Eu-
ropäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften
(SEStEG)’ (hierna: het SEStEG). Het SEStEG voorziet in wijziging van een groot aantal
wetten in het kader van onder meer het wegnemen van belemmeringen bij grens-
overschrijdende reorganisaties van ondernemingen, waarbij tevens wordt getracht
de Duitse belastingclaim in overeenstemming met het EG-recht zeker te stellen. De
wijzigingen in § 6 AStG zijn in overleg met de Europese Commissie totstandgeko-
men.55 Het SEStEG is inmiddels door zowel de Bundestag als de Bundesrat (24 no-
vember 2006) aangenomen. De wet treedt in werking op de dag na publicatie in het
Bundesgesetzblatt (naar verwachting medio december 2006); de in het SEStEG op-
genomen bepalingen inzake EU/EER-situaties worden toegepast in alle gevallen
waarin de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat (zie artikel 7, lid 3, letter b,
SEStEG).

54. Zie ook IStR 2005/5, Länderbericht, blz. 2.
55. Blijkens IStR 2005/5, Länderbericht, blz. 2, heeft de heer Müller-Gatermann, werkzaam bij het 

BMF, gemeld dat de Commissie heeft ingestemd met de door Duitsland voorgenomen wijzigin-
gen; zie ook IStR 2005/7, Länderbericht, blz. 2. 
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De belangrijkste wijzigingen zijn:
– de emigratieheffing wordt met ingang van 2007 (zie artikel 7, lid 3, letter b,

SEStEG) toegepast ten aanzien van iedere emigrerende aanmerkelijkbelanghou-
der, ongeacht de vestigingsplaats van de vennootschap;

– in plaats van de voorheen in § 6, lid 1, AStG opgenomen step-up bij voorafgaande
immigratie, is nu een algemene step-upregeling opgenomen in § 17, lid 1, EStG.
Een step-up wordt verleend indien de belastingplichtige bewijst dat hij de aande-
len reeds op het moment van immigratie bezat, en dat de waardeaangroei tot dat
tijdstip in de vertrekstaat was onderworpen aan een met § 6 AStG vergelijkbare
heffing. Alsdan geldt in plaats van de historische verkrijgingsprijs de waarde die
de vertrekstaat in aanmerking heeft genomen, maar ten hoogste de waarde in het
economische verkeer. Het lijkt erop dat wanneer de waarde bij immigratie onder
de historische verkrijgingsprijs ligt, geen step-down wordt toegekend. Indien bij
remigratie de emigratieheffing wordt teruggenomen op grond van § 6, lid 3,
AStG56, wordt geen step-up verleend;

– ingevolge § 6, lid 5, AStG wordt aan een onderdaan van een lidstaat van de EU of
de EER die emigreert naar een zodanige lidstaat, zonder zekerheidstelling en ren-
teloos uitstel van betaling verleend, mits is voorzien in bijstand bij heffing en in-
vordering van de belasting.57 Het uitstel wordt onder meer beëindigd:
• voor zover de aandelen (gedeeltelijk) worden vervreemd, of in geval van liqui-

datie;
• voor zover de aandelen overgaan op een niet onbeperkt belastingplichtige per-

soon die geen onderdaan is van een lidstaat van de EU of de EER of die niet in
een van die staten onbeperkt belastingplichtig is; of

• de belastingplichtige als gevolg van (door)emigratie niet meer onderworpen is
in een lidstaat van de EU of de EER aan een met de Duitse onbeperkte inkom-
stenbelastingplicht vergelijkbare belastingplicht;

– het zesde lid van § 6 AStG bepaalt dat indien de vervreemdingsopbrengst lager is
dan de bij emigratie in aanmerking genomen waarde en die waardevermindering
niet door de andere lidstaat in aanmerking wordt genomen, de aanslag in zoverre
wordt verminderd. Dat geldt alleen voor waardeverminderingen die zijn veroor-
zaakt door de bedrijfsuitoefening, en met name niet in geval van winstuitdelin-
gen. Hiermee wordt het lek in de regeling van het BMF gedicht. De over uitdelin-
gen verschuldigde Duitse dividendbelasting wordt wel verrekend met de aanslag;

– de belastingplichtige dient ingevolge § 6, lid 7, AStG omstandigheden die grond
vormen voor een beëindiging van het betalingsuitstel, binnen een maand schrif-
telijk mee te delen en bij vervreemding of overgang van de aandelen een bewijs
daarvan bij te voegen. Voorts dient hij de fiscus elk jaar schriftelijk te bevestigen

56. Deze regeling is gelijk aan het huidige § 6, lid 4, AStG met dien verstande dat in gevallen waarin 
het in het vijfde lid voorziene betalingsuitstel is verleend (dus bij remigratie vanuit een lidstaat 
van de EU/EER), de emigratieheffing – zonder de beperking tot vijf of maximaal tien jaar na emi-
gratie – wordt teruggenomen indien de belastingplichtige weer onbeperkt belastingplichtig 
wordt of het Duitse heffingsrecht om een andere reden niet meer door een belastingverdrag 
wordt beperkt.

57. Die eis zal uitsluitend van belang zijn bij emigratie naar een lidstaat van de EER.
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dat hij de aandelen nog bezit. Het betalingsuitstel kan worden beëindigd indien
niet aan laatstgenoemde verplichting wordt voldaan.

De meest opvallende wijzigingen zijn – naast de bij het BMF-Schreiben reeds inge-
voerde afschaffing van de zekerheidstelling in EG/EER-situaties en de kwijtschelding
bij een na emigratie gerealiseerd verlies – de algemene step-up bij immigratie na af-
rekening in het buitenland en het vervallen van de beperking van de emigratiehef-
fing tot aandelen in in Duitsland gevestigde vennootschappen. Daarmee wordt te-
vens een eind gemaakt aan de voorheen bestaande ontgaansmogelijkheden, zoals
zetelverplaatsing vóór emigratie.

Overigens introduceert het SEStEG tevens een nieuwe exitheffing in § 17, lid 5, EStG:
verplaatsing van de zetel of de werkelijke leiding van de vennootschap naar een an-
dere staat wordt aangemerkt als een vervreemding van de aandelen, indien het Duit-
se heffingsrecht over aanmerkelijkbelangwinst wordt beperkt of uitgesloten.58 An-
ders dan de Nederlandse zetelverplaatsingheffing kan de Duitse heffing dus ook
worden toegepast op binnenlands belastingplichtigen. In de buitenlandse belasting-
plicht werkt deze exitheffing eveneens door via § 49, lid 1, nr. 2, letter e, EStG. De ze-
telverplaatsingheffing geldt niet in geval van een Europese vennootschap en even-
min bij zetelverplaatsing naar een lidstaat van de EU. In die gevallen wordt een latere
vervreemding van de aandelen evenwel – ongeacht het bepaalde in belastingverdra-
gen – belast alsof de vennootschap niet is verplaatst.

8.2.4 Beoordeling Duitse maatregelen 

Met de maatregelen is de belemmerende werking van de Duitse emigratieheffing
substantieel verminderd. Uitstel van betaling voor de vastgestelde belasting wordt,
evenals in de Nederlandse regeling, automatisch, renteloos en zonder zekerheidstel-
ling verleend en het uitstel wordt in beginsel pas bij daadwerkelijke vervreemding
van de aandelen ingetrokken. Bovendien wordt rekening gehouden met na emigratie
gerealiseerde waardedalingen van het aanmerkelijk belang. Hiermee lijkt Duitsland
te voldoen aan de eisen die het HvJ EG blijkens het arrest in de zaak N59 stelt. De
Duitse regeling zal door het HvJ EG als een belemmering worden aangemerkt van-
wege de formalisering van de belastingschuld bij emigratie en de aangifteverplich-
ting, maar de regeling kan wellicht, evenals de Nederlandse, worden gerechtvaar-
digd. Ik zie hier hierbij echter de volgende bezwaren:
1. voor de Nederlandse emigratieheffing is door het HvJ EG de rechtvaardigings-

grond van de verdeling van de heffingsbevoegdheid op basis van het territoriali-
teitsbeginsel aanvaard. Aangenomen kan worden dat de bij immigratie verleende
step-up hierbij een belangrijke rol heeft gespeeld. De Duitse regeling voorziet
weliswaar in de nu geldende versie in een step-up bij de berekening van de emi-

58. Opgemerkt zij dat deze exitheffing alleen aan de orde komt wanneer de vennootschap niet reeds 
vanwege de verplaatsing van de zetel civielrechtelijk wordt ontbonden; anders wordt reeds afge-
rekend ingevolge artikel 17, lid 4, EStG.

59. Zaak C-470/04 (N); zie de bespreking van de conclusie en het arrest in paragraaf 7.1.3.2,b en c.
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gratieheffing, maar als gevolg van het SEStEG wordt een step-up nog slechts ver-
leend indien in het buitenland voorafgaand aan de emigratie naar Duitsland is af-
gerekend. De Duitse regeling is derhalve niet principieel gericht op het belasten
van uitsluitend de in Duitsland ontstane waardeaangroei60;

2. de Duitse regeling bevat vrij stringente jaarlijkse opgaveverplichtingen. Indien
daaraan niet wordt voldaan, kan bovendien het betalingsuitstel worden ingetrok-
ken. Deze opgaveverplichtingen kunnen wellicht worden gerechtvaardigd met
het oog op een doelmatige belastingheffing, maar het is niet denkbeeldig dat het
HvJ EG de opvatting zal zijn toegedaan dat Duitsland deze gegevens zelf maar met
behulp van de Heffingsrichtlijn61 moet zien te vergaren. De opgaveverplichtingen
maken de Duitse regeling dus wellicht disproportioneel. De eis mededeling te
doen van vervreemding en bewijsstukken bij te voegen, lijkt daarentegen niet
problematisch, aangezien dat niet wezenlijk afwijkt van de bij vervreemding in
binnenlandse situaties geldende verplichtingen;

3. een overdracht zonder of tegen een te lage tegenprestatie aan een niet in de EU/
EER woonachtige persoon brengt opheffing van het betalingsuitstel mee, terwijl
dit in binnenlandse situaties niet leidt tot aanmerkelijkbelangheffing62;

4. het bij emigratie niet in aanmerking nemen van aanmerkelijkbelangverliezen zou
tot een benadeling kunnen leiden indien wordt geëmigreerd naar een staat die bij
immigratie geen step-up verleent, maar aanmerkelijkbelangwinst wel belast. Uit-
eindelijk zal dan mogelijkerwijs meer aanmerkelijkbelangwinst worden belast
dan in geval de aanmerkelijkbelanghouder in Duitsland was gebleven.

Voor wat betreft de nu nog geldende regeling op grond van het BMF-Schreiben geldt
nog een bezwaar van formeelrechtelijke aard. De wettelijke bepaling van § 6 AStG
wordt immers door een bestuursbesluit voor een groot deel buiten werking gesteld.
Het is de vraag of hiermee Europeesrechtelijk gezien wel het gewenste resultaat kan
worden bereikt. Volgens het HvJ EG63 kan de onverenigbaarheid van een nationaal
voorschrift met het EG-recht alleen worden opgeheven door een bindende nationale
bepaling met dezelfde gelding als de te wijzigen bepaling.64 Anderzijds kan erop
worden gewezen dat de voorschriften van 8 juni 2005 slechts gelden voor een over-
gangsperiode tot het in werking treden van een gewijzigde wettelijke bepaling, zo-
dat zij wellicht toch toelaatbaar zijn. Daarvoor zal evenwel ten minste vereist zijn dat
de voorschriften nationaalrechtelijk effect hebben, maar aangezien de emigratiehef-
fing van § 6 AStG wegens strijd met het Europese recht geen toepassing kan vinden,
lijkt het de regeling hoe dan ook aan een rechtsgrondslag te ontbreken.

60. Dat geldt ook voor wat betreft de regeling van de buitenlandse belastingplicht, maar daaraan 
heeft het HvJ EG in het arrest N met betrekking tot de Nederlandse regeling geen aandacht be-
steed.

61. Richtlijn 77/799/EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/93/EG.
62. Zie Kinzl 2005, blz. 452; en IStR 2005/5, Länderbericht, blz. 2-3. Opheffing van het betalingsuitstel 

lijkt alleen gerechtvaardigd indien Duitsland door de overdracht definitief zijn heffingsrecht ver-
liest met betrekking tot de in de aandelen begrepen meerwaarde.

63. Zie bijvoorbeeld zaak C-151/94 (Commissie/Luxemburg), r.o. 18. Zie in die zin ook Finanzgericht 
München 3 augustus 2006 (Beschluss), IStR 2006/21, blz. 746-747.

64. Zie Kinzl 2005, blz. 451-452.
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8.2.5 Vergelijking met de Nederlandse regeling

De Duitse regeling komt als gevolg van de genomen maatregelen veel meer overeen
met de Nederlandse emigratieheffing dan voorheen. Er zijn evenwel nog steeds eni-
ge opvallende verschillen aanwijsbaar (vergelijk paragraaf 8.1.2):
– de Duitse faciliteiten bij emigratie gelden, anders dan in de Nederlandse regeling

het geval is, ook bij emigratie naar een lidstaat van de EER;
– evenals in de Nederlandse regeling wordt rekening gehouden met een waarde-

daling van de aandelen na emigratie, maar dat gebeurt uitsluitend indien deze
waardedaling niet door de nieuwe woonstaat in aanmerking wordt genomen.
Aldus wordt dubbele vergelding van het aanmerkelijkbelangverlies voorkomen in
gevallen waarin de nieuwe woonstaat – op grond van diens nationale recht of het
toepasselijke belastingverdrag – een step-up of een tax credit verleent. Uit r.o. 54
van het arrest N blijkt dat dit EG-rechtelijk toelaatbaar is. Ik merk hierbij wel op
dat het in aanmerking nemen van de waardedaling door de aankomststaat voor
de emigrant zou kunnen leiden tot een lagere compensatie dan een niet-emigrant
ten deel zou zijn gevallen – denk bijvoorbeeld aan verschillende belastingtarieven
en verrekeningsmogelijkheden – zodat mogelijkerwijs toch sprake is van een na-
deliger behandeling ten opzichte van binnenlandse situaties65;

– de Duitse regeling bevat geen kwijtschelding voor door de aankomststaat gehe-
ven belasting, noch na het verstrijken van tien jaar; mijns inziens versterkt dit de
fiscale samenhang/territorialiteit van de regeling (het HvJ EG besteedt hieraan in
de zaak N echter geen enkele aandacht), maar de te beperkte step-up bij immigra-
tie doet daaraan nog steeds afbreuk, evenals het niet toepassen van de emigratie-
heffing in geval van een aanmerkelijkbelangverlies;

– de Duitse regeling voorziet in opheffing van het betalingsuitstel bij dooremigratie
naar een staat buiten de EU/EER;

– de Duitse regeling bevat in vergelijking met de Nederlandse vrij uitgebreide infor-
matieverplichtingen voor de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder, die moge-
lijkerwijs niet in een redelijke verhouding staan tot het doel van het veiligstellen
van de belastingclaim op de in Duitsland ontstane meerwaarde.66 

8.2.6 Maatregelen Oostenrijk naar aanleiding van De Lasteyrie 

Ter vergelijking met de door Nederland en Duitsland getroffen maatregelen, zal in
deze paragraaf kort worden stilgestaan bij de maatregelen die Oostenrijk heeft ge-
troffen als reactie op het De Lasteyrie-arrest.

Oostenrijk kent een aanmerkelijkbelangregime dat vergelijkbaar is met dat van Ne-
derland en Duitsland.67 De Oostenrijkse emigratieheffing (§ 31, lid 2, nr. 2, EStG; inge-
voerd in 1994) is gericht op het uiteindelijk in de heffing betrekken van de in Oosten-

65. Zie in deze zin Kinzl 2005, blz. 453.
66. Anders: Schindler 2004, blz. 713. Vergelijk voorts de verklaringsverplichtingen die de Commissie 

als mogelijkheid noemt in het kader van het door haar gedane voorstel inzake de Fusierichtlijn: 
paragraaf 7.4.2, voetnoot 396.

67. Zie voor een beschrijving van het Oostenrijkse aanmerkelijkbelangregime: Toifl 2002, blz. 159 e.v.
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rijk ontstane meerwaarde68 en kent, evenals de Nederlandse regeling, een step-up bij
immigratie. De Oostenrijkse emigratieheffing is daadwerkelijk beperkt tot situaties
waarin Oostenrijk na emigratie zijn heffingsrecht over aanmerkelijkbelangwinst ver-
liest. Anders dan in de Duitse regeling wordt dus niet geheven bij emigratie naar een
niet-verdragsstaat.69 Oostenrijk heeft naar aanleiding van het De Lasteyrie-arrest een
totaaloplossing voor zijn exitheffingen geïntroduceerd. In de nieuwe regeling70 wor-
den de emigratieheffing van aanmerkelijkbelanghouders en de exitheffingen in de on-
dernemingssfeer volgens dezelfde uitgangspunten vormgegeven.71 Hoofdpunt is dat
op verzoek van de belastingplichtige bij emigratie naar een lidstaat van de EU of de
EER72 de vaststelling van de ontstane belastingschuld zonder zekerheidstelling ach-
terwege blijft tot de daadwerkelijke vervreemding van de aandelen, waarbij een door-
emigratie naar een derde land geldt als vervreemding. Wel wordt bij emigratie van
een aanmerkelijkbelanghouder de hoogte van de niet vastgestelde belastingschuld in
een beschikking neergelegd. Die beschikking is noodzakelijk voor de uitvoerbaarheid
van de regeling, aangezien men anders – tot wel tien jaar na emigratie – bij een ver-
vreemding zal moeten overgaan tot een waardering achteraf van de aandelen op het
emigratietijdstip. Een vervreemding leidt tot het alsnog vaststellen van de belasting-
schuld door het met terugwerkende kracht aanpassen (zonder berekening van inte-
rest) van de aanslag over het emigratiejaar.73 De heffing wordt berekend naar de op
het emigratietijdstip aanwezige meerwaarde, met inachtneming van een waardever-
mindering op het realisatietijdstip en – evenals in Nederland, maar anders dan in
Duitsland – ongeacht of de nieuwe woonstaat hiermee rekening houdt. Niet duidelijk
is of bij de daadwerkelijke heffing de wetgeving (denk met name aan het belastingta-
rief) zoals die luidde op het emigratietijdstip moet worden toegepast, of dat de wetge-
ving geldend op het vervreemdingstijdstip maatgevend is. Enerzijds wordt de belas-
tingschuld namelijk pas bij realisatie vastgesteld, maar anderzijds is de bij beschikking
bepaalde hoogte van de belastingschuld in het emigratiejaar het uitgangspunt.74 De
regeling bevat geen jaarlijkse opgaveverplichting. Overeenkomstig de binnenlandse

68. Zie Kofler 2003, blz. 262-263.
69. Zie echter Toifl 2002, blz. 160-163, die stelt dat de emigratieheffing bij emigratie naar een niet-

verdragsstaat kan worden toegepast indien het een aanmerkelijk belang in een buitenlandse ven-
nootschap betreft, aangezien daarvoor geen Oostenrijkse buitenlandse belastingplicht bestaat. 
Toifl behandelt voorts enige andere lastige vragen die deze beperking van de emigratieheffing op-
roept (is uitsluitend de heffingsbevoegdheid over aanmerkelijkbelangwinst relevant, of is een 
resterende heffingsbevoegdheid over dividenden en liquidatie-uitkeringen voldoende; op welk 
tijdstip ontstaat het verlies aan heffingsbevoegdheid en daarmee de mogelijke toepassing van de 
emigratieheffing).

70. De wijzigingen zijn ingevoerd bij het Abgabenänderungsgesetz 2004, BGBl. I 2004, 180.
71. Zie voor een uitgebreid overzicht van de nieuwe Oostenrijkse regeling: Schindler 2004.
72. Voor EER-landen is wel vereist dat in de relatie met Oostenrijk is voorzien in bijstand bij heffing 

en invordering.
73. Bij een vervreemding na remigratie geldt dit niet. Na remigratie geldt weer de historische verkrij-

gingsprijs van het aanmerkelijk belang. Interessant is dat indien de belastingplichtige aantoont 
dat een waardestijging in een andere lidstaat is ontstaan, waarbij kennelijk geen rol speelt of de 
aanmerkelijkbelanghouder in Oostenrijk buitenlands belastingplichtig was, deze in mindering 
wordt gebracht op de vervreemdingsopbrengst; zie § 31, lid 3, EStG.

74. Zie hierover Aigner & Kofler 2005, blz. 8-9.



8.2.6 Hoofdstuk 8 / De Duitse aanmerkelijkbelangregeling 

398

situatie dient de belastingplichtige van de daadwerkelijke vervreemding binnen een
maand aangifte te doen. De Oostenrijkse heffingsbevoegdheid vervalt indien tien jaar
na emigratie nog geen vervreemding van de aandelen heeft plaatsgevonden.75

Al met al lijkt de Oostenrijkse regeling zeer op de Nederlandse. Een opvallend verschil
is de Oostenrijkse beperking tot emigratie naar landen waarmee een belastingverdrag
is gesloten dat de heffingsbevoegdheid na emigratie niet aan Oostenrijk toewijst. Al-
dus kan evenwel gemakkelijk dubbele belasting ontstaan.76 Voorts acht ik de Neder-
landse regeling waarin de emigratieheffing in alle gevallen wordt toegepast, in com-
binatie met het recente verdragsbeleid dat voorziet in het veiligstellen van de emigra-
tieheffing en het overlaten van de heffing over nieuwe waardeaangroei aan de nieuwe
woonstaat, meer in overeenstemming met het beginsel van heffing over de binnen-
landse waardeaangroei. De Oostenrijkse methode om bij emigratie ter zake van de
aanmerkelijkbelangwinst geen aanslag op te leggen, heeft als voordeel dat de discus-
sie of formalisering van de belastingschuld vóór daadwerkelijke realisatie Europees-
rechtelijk wel is toegestaan, niet meer speelt. Daarnaast behoeft de belastingplichtige
geen aangifte te doen; de kosten van het vaststellen van de waarde bij beschikking
zullen voor rekening van de fiscus komen. De door A-G Kokott en het HvJ EG in de
zaak N77 als belemmerend aangemerkte aspecten van de Nederlandse regeling ont-
breken derhalve. De belastingplichtige dient slechts om toepassing van de regeling te
verzoeken. Dat is mijns inziens geen vergelijkbare formaliteit als de Nederlandse aan-
gifteverplichting; het verschil lijkt mij met name te zijn gelegen in het aspect van (de
kosten van) het waarderen van het aanmerkelijk belang.78 Uit het arrest N zou de con-
clusie kunnen worden getrokken dat de Oostenrijkse vormgeving geen voordelen
biedt boven de Nederlandse regeling, waarin de belastingschuld wél wordt geforma-
liseerd. De Nederlandse emigratieheffing is immers gerechtvaardigd, omdat zonder

75. Die uitkomst is vergelijkbaar met de uitwerking van de Nederlandse kwijtschelding van de belas-
ting na tien jaar. In Oostenrijk betreft het echter de werking van een algemene bepaling op grond 
waarvan de bevoegdheid om een belastingschuld vast te stellen, tien jaar na het ontstaan van de 
heffingsaanspraak vervalt; zie Schindler 2004, blz. 713. 

76. Oostenrijk verleent, in tegenstelling tot Nederland, geen bronstaatcredit voor door de nieuwe 
woonstaat ingevolge het toepasselijke belastingverdrag geheven belasting. Wel kent ook Oosten-
rijk aanmerkelijkbelangvoorbehouden in zijn belastingverdragen. Zo bevat het in 2005 gesloten 
en op 1 december 2006 in werking getreden protocol bij het verdrag Oostenrijk-Noorwegen een 
bepaling die de voormalige woonstaat tot vijf jaar na emigratie het heffingsrecht geeft over voor-
delen behaald met de vervreemding van aandelen in een vennootschap die inwoner is van 
Oostenrijk. Het op 21 maart 2006 gesloten, maar nog niet in werking getreden protocol bij het 
verdrag Oostenrijk-Zwitserland 1974 voorziet in het vaststellen van de verschuldigde inkomsten-
belasting bij emigratie en een automatisch uitstel van betaling zolang de aandelen in de binnen-
landse of buitenlandse (!) vennootschap niet worden vervreemd. Deze bepaling heeft terugwer-
kende kracht tot 1 januari 2004 (zie Tax News Service 2006/11, blz. 6). Ten slotte wijs ik nog op 
artikel 1 van het op 21 augustus 2006 gesloten, maar nog niet in werking getreden protocol bij 
het verdrag Oostenrijk-Zweden 1959: de voormalige woonstaat krijgt een heffingsrecht toege-
kend over aanmerkelijkbelangwinst, doch alleen over het tot emigratie gerijpte deel daarvan; 
met betrekking tot belangen van minder dan 1% geldt de bepaling slechts tot vijf jaar na emigratie.

77. Zaak C-470/04 (N).
78. Zie hierover paragraaf 7.1.2.2,c.
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zekerheidstelling uitstel van betaling wordt verleend en uiteindelijk niet meer dan de
belasting over de daadwerkelijk gerealiseerde aanmerkelijkbelangwinst behoeft te
worden voldaan. Indien echter de Oostenrijkse regeling reeds geen belemmering zou
opleveren, zou dat mogelijkheden bieden om de zetelverplaatsingheffing EG-recht-
proof te maken. Onder de huidige regeling van de conserverende aanslag is immers
sprake van een belemmering die niet kan worden gerechtvaardigd (zie paragraaf 7.2).

8.3 Belastingverdragen

Duitsland heeft de emigratieheffing van § 6 AStG reeds in 1972 ingevoerd vanwege
het mogelijke verlies van de aanmerkelijkbelangclaim in verdragssituaties. Gezien
deze ratio zou kunnen worden verwacht dat Duitsland sindsdien in vele belasting-
verdragen het behoud van de aanmerkelijkbelangclaim heeft verzekerd. Dat is even-
wel niet het geval. De meeste Duitse belastingverdragen volgen op het punt van de
belastingheffing over vermogenswinsten het OESO-modelverdrag. Dit houdt in dat
de heffing over aanmerkelijkbelangwinst, conform artikel 13, lid 5, OESO-modelver-
drag, is toegewezen aan de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder. Bij ver-
vreemding van het aanmerkelijk belang na emigratie komt Duitsland onder een der-
gelijke bepaling geen heffingsrecht toe.

8.3.1 Duitse kijk op verenigbaarheid emigratieheffing met belastingverdragen 

In de eerste plaats zij opgemerkt dat in het Duitse constitutionele systeem een ver-
drag geen voorrang heeft boven een federale wet, aangezien artikel 25 GG, dat be-
paalt dat algemene volkenrechtelijke regels voorgaan op de federale wetten, niet
geldt voor verdragen, en een verdrag na omzetting in nationaal recht op de voet van
artikel 59, lid 2, GG dezelfde rang heeft als een Bundesgesetz. Hieraan kan § 2 AO, dat
bepaalt dat belastingverdragen voorgaan op andere belastingwetgeving, niet afdoen,
nu deze bepaling slechts een gewone federale wet is, die de rangorderegel van artikel
59, lid 2, GG niet opzij kan zetten. Volgens de Duitse literatuur kan ook de volken-
rechtelijke regel pacta sunt servanda, die wél onder artikel 25 GG valt, hieraan niet af-
doen, omdat de in het desbetreffende verdrag zelf opgenomen bepalingen daarmee
nog niet worden omgezet in algemene regels van internationaal recht. Overigens
gaan niet alle latere nationale wetten vóór op belastingverdragen; op grond van de
regel lex generalis posterior non derogat legi speciali priori gaan alleen latere bijzondere
nationale regels vóór op belastingverdragen, die als bijzondere wetten worden be-
schouwd. § 6 AStG is te beschouwen als een dergelijke bijzondere regel, aangezien
deze erop is gericht de uit belastingverdragen voortvloeiende beperkingen van het
Duitse heffingsrecht aan de kant te zetten.79 Een en ander laat onverlet dat een treaty
override een inbreuk op een internationale verplichting vormt, op grond waarvan de
verdragspartner het verdrag zal kunnen beëindigen of de werking ervan geheel of
gedeeltelijk opschorten (zie artikel 60, lid 1, Verdrag van Wenen).80

79. Zie Vogel 1997, blz. 71, paragraaf 135; en Schaumburg 1998, blz. 25-27, paragraaf 3.24-3.26, en 
blz. 286.

80. Zie Vogel 1997, blz. 70, paragraaf 133.
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BMF
De Duitse fiscus stelt zich op het standpunt dat de emigratieheffing ook onder OESO-
modelverdragconforme belastingverdragen kan worden toegepast.81 Voor wat betreft
de voorkoming van internationale dubbele belasting – ingeval de nieuwe woonstaat
bij diens aanmerkelijkbelangheffing uitgaat van de historische kostprijs, wordt de tot
emigratie gerijpte aanmerkelijkbelangwinst tweemaal belast – is de Duitse fiscus van
mening dat het aan de nieuwe woonstaat is om hiermee rekening te houden. Deze
dient een step-up dan wel een credit voor de Duitse belasting te verlenen.82 Gelet op
de omstandigheid dat Duitsland zelf geen step-up verleent aan immigranten (behalve
voor de toepassing van de emigratieheffing), is dit een tamelijk boude stelling.

Literatuur
Volgens Pohl83 en Kluge84 is de overheersende opvatting in Duitsland dat de emigra-
tieheffing niet in strijd is met belastingverdragen, omdat deze op het emigratie-
moment nog niet van toepassing zijn. De beschermende werking van belastingver-
dragen zou pas ingaan na immigratie in de aankomststaat. Volgens de andere in
Duitsland verdedigde opvatting is die redenering echter te formeel, aangezien de-
zelfde waardestijging dan tweemaal zou worden belast. Pohl85 hangt deze laatste
opvatting aan, evenals Schaumburg86, die spreekt van treaty override en betoogt dat
de emigratieheffing naar de maatstaven van het desbetreffende belastingverdrag
moet worden beoordeeld; indien het verdrag de aankomststaat heffingsbevoegd-
heid verleent over de in de vertrekstaat ontstane waardeaangroei, is de emigratie-
heffing in strijd met het verdrag. Volgens Wassermeyer87 is sprake van een truc van
de wetgever; deze is weliswaar formeel niet strijdig met belastingverdragen, maar
de later optredende dubbele belasting moet op zijn minst door middel van een on-
derling-overlegprocedure worden opgelost.88 Strunk, Kaminski en Köhler89 leiden
uit paragraaf 10 van het OESO-commentaar op artikel 13 OESO-modelverdrag af dat
een staat in beginsel het heffingsrecht toekomt over de op zijn grondgebied ontstane
stille reserves, zodat niet valt in te zien waarom de verdragsbepaling vóór zou gaan.
Desalniettemin achten zij vanwege de dubbele belasting een schending van artikel
13, lid 5, OESO-modelverdrag aanwezig, indien de aankomststaat bij een latere ver-
vreemding aanknoopt bij de historische verkrijgingsprijs. Kluge90 daarentegen meent
dat er geen reden is voor ‘Vorwirkung’ van een verdragsbepaling en dat de emigra-

81. Zie onderdeel 6.1.5.1 van het Anwendungsschreiben.
82. Zie onderdeel 6.1.5.2 van het Anwendungsschreiben; daarin worden voorts enige belastingver-

dragen genoemd die op dergelijke wijze dubbele belasting voorkomen, en wordt opgemerkt dat 
in andere gevallen toepassing van de onderling-overlegprocedure (artikel 25 OESO-modelver-
drag) mogelijk is.

83. Pohl 2002, blz. 287.
84. Kluge 2000, blz. 881.
85. Pohl 2002, blz. 287.
86. Schaumburg 1998, blz. 285-286, paragraaf 5.399.
87. Zie Flick, Wassermeyer, Baumhoff, § 6 AStG, blz. 17 en 21, paragraaf 2 en 8c.
88. Vergelijk onderdeel 6.1.5.2 van het Anwendungsschreiben.
89. Strunk/Kaminski/Köhler, Art. 13 OECD-MA, paragraaf 8. 
90. Kluge 2000, blz. 881-882.
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tieheffing in overeenstemming is met de billijkheid; ingeval later dubbele belasting
optreedt omdat de aankomststaat uitgaat van de historische verkrijgingsprijs, is het
de aankomststaat die in strijd met het verdrag handelt. Ook Toifl91 en Lang92 achten
de emigratieheffing niet strijdig met belastingverdragen, omdat de emigrant op het
heffingstijdstip nog inwoner is van de vertrekstaat. Zij baseren zich echter niet op ar-
tikel 13 OESO-modelverdrag, aangezien dat artikel volgens hen een daadwerkelijke
vervreemding tegen een tegenprestatie vereist. De emigratieheffing zou dan onder
artikel 21 vallen, dat deze heffing door de woonstaat toelaat. Mijns inziens moeten
de merites van de emigratieheffing echter aan de hand van artikel 13 worden beoor-
deeld; het heffingsobject is immers een vermogenswinst, ook al is deze nog niet ge-
realiseerd. Overigens zijn de speciale op emigratieheffingen toegesneden verdrags-
bepalingen ook altijd opgenomen in artikel 13. Ten slotte merk ik nog op dat Debatin
en Wassermeyer93 zelfs onder verdragen die een speciale step-upbepaling bevatten
voor het geval de vertrekstaat een emigratieheffing heeft toegepast, het heffings-
recht van de vertrekstaat niet baseren op die bepaling, maar op de hoofdregel voor
vermogenswinsten van artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag.

8.3.2 Duitse belastingverdragen met aanmerkelijkbelangbepaling 

Zoals opgemerkt in het begin van paragraaf 8.3, bevatten de meeste Duitse belas-
tingverdragen een OESO-modelverdragconform vermogenswinstartikel, dat de hef-
fingsbevoegdheid over aanmerkelijkbelangwinst toewijst aan de aankomststaat. In
een aantal belastingverdragen heeft Duitsland wel maatregelen getroffen om zijn
aanmerkelijkbelangclaim te behouden en om dubbele belasting ten gevolge van toe-
passing van de emigratieheffing te voorkomen.94 Deze maatregelen zijn veelal toe-
gesneden op het toepassen van een emigratieheffing door de vertrekstaat, maar bie-
den soms ook de mogelijkheid de bepalingen van de buitenlandse belastingplicht
voor aanmerkelijk belang toe te passen. Ik noem de volgende categorieën (en de be-
langrijkste belastingverdragen):

Heffingsrecht voormalige woonstaat en verlening step-up door nieuwe woonstaat
Artikel 13, lid 4, van het verdrag Duitsland-Zwitserland 1971 bepaalt dat de staat
waar de vennootschap is gevestigd, aanmerkelijkbelangwinst nog tot vijf jaar95 na

91. Toifl 2002, blz. 171.
92. Lang 1999, blz. 286-287.
93. Zie Debatin/Wassermeyer, commentaar op artikel 13 Verdrag Duitsland-Canada, paragraaf 45.
94. Zie voor een compleet overzicht van de Duitse belastingverdragen tot 1998 op het punt van de 

belastingheffing van aanmerkelijkbelangpakketten: Betten 1998, blz. 262-273. Zie voorts Vogel 
1997, blz. 843-852, paragraaf 98-113.

95. Debatin/Wassermeyer, Schweiz Art. 13, paragraaf 168, menen dat op grond van de ratio van de be-
paling niet alleen is vereist dat de aanmerkelijkbelanghouder op enig tijdstip gedurende de laatste 
vijf jaar inwoner was, maar ook dat het aanmerkelijk belang aanwezig was op het moment van emi-
gratie. Zie ook Vogel 1997, blz. 849, paragraaf 100. De Hoge Raad heeft voor artikel 13, § 5, van het 
verdrag Nederland-België 1970 anders beslist; op grond van met name de tekst van de bepaling acht-
te de Hoge Raad een vervreemdingwinst behaald ten aanzien van een aanmerkelijk belang dat pas 
na emigratie was verkregen, ter heffing aan Nederland toegewezen: HR 28 juni 1989, BNB 1989/286.



8.3.2 Hoofdstuk 8 / De Duitse aanmerkelijkbelangregeling 

402

emigratie mag belasten, mits de woonstaat niet heft. Blijkens de laatste volzin is uit-
sluitend een belang van meer dan 25% aan te merken als een aanmerkelijk belang.
Artikel 13, lid 5, van het verdrag schrijft voor dat als de vertrekstaat een emigratie-
heffing heeft toegepast op de waardeaangroei van een aanmerkelijk belang in een in
die staat gevestigde vennootschap96, de aankomststaat bij de daadwerkelijke ver-
vreemding van het aanmerkelijk belang voor de berekening van zijn aanmerkelijk-
belangheffing moet uitgaan van de door de vertrekstaat gehanteerde waarde op het
emigratiemoment. Vanwege de bezitseis van meer dan 25% werkt de verlaging van
het bezitspercentage in de Duitse nationale wetgeving tot 1% niet door onder het be-
lastingverdrag met Zwitserland 1971.97 Dit brengt mee dat Zwitserland uitsluitend
een step-up op grond van het vijfde lid behoeft te verlenen voor de door Duitsland
toegepaste emigratieheffing bij belangen van meer dan 25%, zodat de kans op dub-
bele belasting aanwezig blijft.

Artikel 13, lid 6, van het verdrag Duitsland-Verenigde Staten 1989 bevat een verge-
lijkbare bepaling: de voormalige woonstaat mag nog tot tien jaar na emigratie heffen
over winst uit vervreemding van een aanmerkelijk belang van ten minste 25% in een
vennootschap met vestigingsplaats in die staat. De heffing is beperkt tot de waarde-
aangroei tot het moment van emigratie. Indien de voormalige woonstaat inderdaad
heft, verleent de aankomststaat een step-up tot de waarde op het emigratietijdstip.
Ook onder deze bepaling is het zeer de vraag of de Verenigde Staten, in geval van een
aanmerkelijk belang van minder dan 25%, de Duitse emigratieheffing op de voet van
de tweede volzin in aanmerking zullen nemen. Deze bepaling is evenwel in het op
1 juni 2006 gesloten protocol (nog niet in werking) vervallen verklaard en vervangen
door een bepaling die de immigrant de keuze biedt van een step-up in de aankomst-
staat; zie hierna onder ‘Keuze voor step-up in nieuwe woonstaat’.

Artikel 13, lid 6, van het verdrag Duitsland-Singapore 2004 verleent de voormalige
woonstaat het heffingsrecht over de in die staat ontstane waardeaangroei, indien de
aanmerkelijkbelanghouder daar vijf jaar gewoond heeft, en de vennootschap inwo-
ner is van die staat; het heffingsrecht is niet aan een termijn gebonden, en een bezit-
seis wordt niet gesteld:

‘Bei einer natürlichen Person, die in einem Vertragsstaat während minde-
stens fünf Jahren ansässig war und die im anderen Vertragsstaat ansässig
geworden ist, berührt Absatz 5 nicht das Recht des erstgenannten Staates,
bei Anteilen an Gesellschaften, die im erstgenannten Vertragsstaat ansäs-
sig sind, nach seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei der Person
einen Vermögenszuwachs bis zu ihrem Wohnsitzwechsel zu besteuern.
Besteuert der erstgenannte Vertragsstaat den Vermögenszuwachs nach

96. Blijkens punt 2 van de briefwisseling van 11 augustus 1971 dient de emigratieheffing zich te be-
perken tot de tijdens het inwonerschap van de aanmerkelijkbelanghouder ontstane waardeaan-
groei.

97. Ook een aflopend aanmerkelijk belang in de zin van § 17 EStG voldoet niet. Op het moment van 
vervreemding moet een belang van meer dan 25% aanwezig zijn; zie Debatin/Wassermeyer, 
Schweiz Art. 13, paragraaf 167.
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Satz 1, so wird dieser Vermögenszuwachs bei der Ermittlung des späteren
Vermögenszuwachses durch den anderen Staat nicht einbezogen.’

Vrijwel gelijkluidende bepalingen komen voor in de recente belastingverdragen
Duitsland-Ghana 2004 (artikel 13, lid 6) en Duitsland-Slovenië 2006 (artikel 13, lid
5; nog niet in werking).

Heffingsrecht voormalige woonstaat en verlening credit door nieuwe woonstaat
Artikel 13, lid 5, van het verdrag Duitsland-Denemarken 1995 staat de voormalige
woonstaat uitdrukkelijk toe de waardeaangroei tot emigratie te belasten. De bepa-
ling vertoont veel gelijkenis met artikel 13, lid 6, verdrag Duitsland-Singapore 2004,
maar in plaats van een step-up dient de nieuwe woonstaat – indien deze bij daad-
werkelijke vervreemding heft – een credit te verlenen voor het bedrag van de in de
vertrekstaat geheven belasting.

Artikel 13, lid 5, van het verdrag Duitsland-Zweden 1992 geeft de voormalige woon-
staat, in geval van een aanmerkelijk belang in een in die staat gevestigde vennoot-
schap, de bevoegdheid een emigratieheffing toe te passen, waarvoor de nieuwe
woonstaat een credit verleent (zie artikel 23, lid 2, letter b, inzake de door Zweden te
verlenen credit). Het lijkt toegestaan dat de voormalige woonstaat daarnaast daad-
werkelijke vervreemdingswinsten belast tot vijf jaar na emigratie. De aanmerkelijk-
belangbepaling luidt als volgt:

‘5. Bei einer natürlichen Person, die in einem Vertragsstaat während min-
destens zwei Jahren ansässig war und die im anderen Vertragsstaat ansäs-
sig geworden ist, berührt Absatz 4 nicht das Recht des erstgenannten
Staates, bei Aktien und anderen Anteilen an Gesellschaften und Personen-
gesellschaften, die in dem erstgenannten Vertragsstaat ansässig sind, nach
seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei der Person einen Vermö-
genszuwachs bis zu ihrem Wohnsitzwechsel oder die Gewinne aus der
Veräußerung zu besteuern, die diese Person zu irgendeinem Zeitpunkt
während der ersten fünf Jahre nach dem Wohnsitzwechsel bezieht.’

Verlening step-up door nieuwe woonstaat in geval van emigratieheffing
Het verdrag Duitsland-Finland 1979 deelt in artikel 13, lid 4, de heffingsbevoegdheid
over vermogenswinsten op aandelen, conform artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag,
exclusief toe aan de woonstaat. Artikel 13, lid 5, bepaalt evenwel dat de nieuwe woon-
staat een step-up dient te verlenen indien de voormalige woonstaat een emigratie-
heffing toepast, en de vennootschap in laatstgenoemde staat is gevestigd. De step-up
wordt verleend tot de waarde die bij de emigratieheffing in aanmerking is genomen:

‘5. Besteuert ein Vertragsstaat bei Wegzug einer in diesem Staat ansässigen
natürlichen Person den Vermögenszuwachs, der aus einer wesentlichen
Beteiligung an einer in diesem Staat ansässigen Gesellschaft entstanden ist,
so legt der andere Vertragsstaat, wenn er den Gewinn aus der Veräußerung
der Beteiligung besteuert, bei der Ermittlung des steuerpflichtigen
Veräußerungsgewinns als Anschaffungswert der Beteiligung den Wert
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zugrunde, den die Beteiligung im Zeitpunkt des Wegzugs der natürlichen
Person aus dem erstgenannten Staat hatte.’

Een vergelijkbare bepaling bevat het verdrag Duitsland-Nieuw-Zeeland 1978 (artikel
5, letter b, protocol; de vennootschap behoeft niet in de vertrekstaat te zijn geves-
tigd), alsmede het verdrag Duitsland-Italië 1989 (artikel 12 protocol; belang van ten
minste 25% vereist: daaronder derhalve geen verplichting tot verlening van een step-
up). Zie voorts artikel 13, lid 6, verdrag Duitsland-Oostenrijk 2000 (vereist is dat de
aanmerkelijkbelanghouder ten minste vijf jaar inwoner van de vertrekstaat is ge-
weest; geen vestigingseis voor de vennootschap) en artikel 13, lid 6, van het verdrag
Duitsland-Polen 2003 (inwonerschap aanmerkelijkbelanghouder voor ten minste
vijf jaar; vestigingsplaats van de vennootschap in de vertrekstaat).

Keuze voor step-up in nieuwe woonstaat
Ingevolge artikel 13, lid 7, letter b, van het verdrag Duitsland-Canada 200198 kan de
belastingplichtige kiezen voor een step-up in de nieuwe woonstaat, indien de ver-
trekstaat heeft geheven. De door de nieuwe woonstaat gehanteerde waarde is dan de
waarde in het economische verkeer op het emigratiemoment.99 Daarnaast kan de
vertrekstaat zijn voormalige inwoners nog gedurende tien jaar na emigratie belasten
voor behaalde vermogenswinsten (artikel 13, lid 7, letter a), waarvoor de aankomst-
staat een credit verleent (artikel 23). De bepaling luidt in de Engelse tekst:

‘7. In the case of an individual who has been a resident of a Contracting
State and who has become a resident of the other Contracting State:
 (a) the provisions of paragraph 6 shall not affect the right of either of the
Contracting States to levy, according to its law, a tax on gains from the
alienation of any property derived by such individual at any time during
the ten years following the date on which the individual has ceased to be a
resident of the first-mentioned State; 
(b) where that individual is treated for the purposes of taxation in the first-
mentioned State as having alienated a property and is taxed in that State by
reason thereof, the individual may elect to be treated for the purposes of
taxation in the other State as if the individual had, immediately before be-
coming a resident of that State, sold and repurchased the property for an
amount equal to its fair market value at that time. (...)’

In het op 1 juni 2006 gesloten protocol (nog niet in werking getreden) bij het verdrag
Duitsland-Verenigde Staten 1989 is een nieuw aanmerkelijkbelangvoorbehoud op-
genomen (zie voor een bespreking van het huidige aanmerkelijkbelangvoorbehoud
hierboven onder ‘Heffingsrecht voormalige woonstaat en verlening step-up door
nieuwe woonstaat’). Op grond van het nieuwe artikel 13, lid 6, kan de belastingplich-

98. Ook het verdrag Duitsland-Canada 1981 bevatte reeds een dergelijke bepaling in artikel 13, lid 6.
99. Dubbele belasting zou kunnen optreden indien beide staten de waarde op het emigratiemoment 

verschillend bepalen. Debatin/Wassermeyer, Kanada Art. 13, paragraaf 152 cc, merken op dat in 
een dergelijk geval de door de vertrekstaat gehanteerde waarde beslissend is vanwege de doel-
stelling van de verdragsbepaling, te weten het voorkomen van dubbele belasting.



Belastingverdragen 8.3.3

405

tige die bij vertrek is geconfronteerd met de emigratieheffing, kiezen voor een step-
up in de nieuwe woonstaat. De bepaling is vrijwel gelijkluidend (wel wordt uitdruk-
kelijk bepaald dat het gaat om een heffing bij emigratie) aan letter b van de hier-
boven geciteerde bepaling uit het verdrag Duitsland-Canada 2001.

Heffingsrecht voormalige woonstaat mits nieuwe woonstaat niet heft
Artikel 13, lid 5, van het verdrag Duitsland-Noorwegen 1991 staat de voormalige
woonstaat tot vijf jaar na emigratie toe aanmerkelijkbelangwinst in de heffing te be-
trekken, mits de vennootschap in die staat is gevestigd, het belang meer dan 25% be-
draagt, en de nieuwe woonstaat de vermogenswinst niet belast. Zie ook het hierbo-
ven reeds besproken artikel 13, lid 4, van het verdrag Duitsland-Zwitserland 1971.100

Conclusie
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de Duitse belastingverdragen
veelal geen heffingsrecht toekennen aan de voormalige woonstaat voor na emigratie
behaalde aanmerkelijkbelangwinst, zodat de Duitse buitenlandse belastingplicht
voor aanmerkelijk belang weinig effect sorteert. In een aantal belastingverdragen
wordt specifiek voor de emigratieheffing een oplossing geboden, waardoor interna-
tionale dubbele belasting wordt voorkomen (zie de belastingverdragen met Canada
2001, Denemarken 1995, Finland 1979, Ghana 2004, Italië 1989, Nieuw-Zeeland
1978, Oostenrijk 2000, Polen 2003, Singapore 2004, Slovenië 2006 (nog niet in wer-
king), Verenigde Staten 1989, Zweden 1992 en Zwitserland 1971). Opmerking ver-
dient daarbij dat onder belastingverdragen die een minimum bezitspercentage ver-
eisen (Italië 1989, (Verenigde Staten 1989) en Zwitserland 1971; zie ook Noorwegen
1991), dubbele belasting veelal niet is uitgesloten. Dit wordt veroorzaakt door de
verlaging van de bezitseis in § 6 AStG tot uiteindelijk 1% met ingang van 2002.

8.3.3 Verschillen met de Nederlandse belastingverdragen 

In zowel de Duitse als de Nederlandse belastingverdragen bevat het vermogens-
winstartikel voor vervreemdingswinsten op aandelen veelal de hoofdregel van arti-
kel 13, lid 5, OESO-modelverdrag: exclusieve heffingsbevoegdheid voor de woon-
staat van de aanmerkelijkbelanghouder. Nederland streeft ernaar in zijn belasting-
verdragen een speciale bepaling voor aanmerkelijkbelangwinst op te nemen. De
meeste verdragen bevatten, conform het NSV en de Notitie verdragsbeleid 1998, een
aanmerkelijkbelangvoorbehoud dat de heffing over aanmerkelijkbelangwinst be-
haald tot vijf jaar na emigratie toewijst aan de voormalige woonstaat. In de recentere
belastingverdragen zijn aanmerkelijkbelangbepalingen opgenomen die aansluiten
bij de emigratieheffing. Uit de nota naar aanleiding van het verslag inzake het ver-
drag Nederland-België 2001 blijkt dat het huidige verdragsbeleid inderdaad erop is
gericht heffingsrechten te claimen tot het bedrag van de conserverende aanslag, en

100. Het verdrag Duitsland-Malta 1974 bevatte in onderdeel 3 van het protocol een vergelijkbare be-
paling. In het nieuwe verdrag van 2001 is deze bepaling evenwel niet teruggekeerd; conform ar-
tikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag komt de belastingheffing over aanmerkelijkbelangwinst toe 
aan de woonstaat.
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de waardeaangroei na emigratie ter heffing over te laten aan de nieuwe woonstaat.101

Duitsland heeft, in tegenstelling tot Nederland, geen document gepubliceerd waarin
het zijn verdragsbeleid uiteenzet. De Duitse belastingverdragen laten op het punt
van de heffingsbevoegdheid over aanmerkelijkbelangwinst een divers beeld zien.
Opvallend is dat in het merendeel van de Duitse belastingverdragen de heffing over
aanmerkelijkbelangwinst zonder meer wordt toegewezen aan de woonstaat, zonder
dat de vertrekstaat een heffingsrecht behoudt. De belangrijkste verschillen tussen de
Nederlandse en de Duitse belastingverdragen zijn:
– veruit de meeste Nederlandse belastingverdragen bevatten een bepaling die het

heffingsrecht voor aanmerkelijkbelangwinst na emigratie voor een periode van
vijf (of recenter: tien) jaar toewijst aan de vertrekstaat. Slechts een aantal Duitse
belastingverdragen bevat een vergelijkbare bepaling; de belangrijkste zijn Canada
2001, Denemarken 1995, Noorwegen 1991, (Verenigde Staten 1989), Zweden 1992
en Zwitserland 1971;

– zowel een aantal Nederlandse als een aantal Duitse belastingverdragen bevat een
aanmerkelijkbelangbepaling die specifiek op de emigratieheffing ziet. Wat opvalt
is dat de Nederlandse bepalingen vrij gecompliceerd zijn vormgegeven en steeds
voorzien in het verlenen van een credit door de aankomststaat; vergelijk de ver-
dragen met België 2001, Polen 2002 en Portugal 1999. De Duitse bepalingen voor-
zien daarentegen veelal in het verlenen van een step-up door de aankomststaat
voor het geval de vertrekstaat een emigratieheffing heeft toegepast. De bepalin-
gen zijn eenvoudiger van opzet en kennen de vertrekstaat ruimhartiger heffings-
rechten toe; vergelijk Canada 2001, Finland 1979, Italië 1989, Nieuw-Zeeland
1978, Oostenrijk 2000, Polen 2003, Singapore 2004 en Verenigde Staten 1989
(protocolbepaling nog niet in werking);

– de Duitse belastingverdragen met een specifieke bepaling voor de toepassing van
de emigratieheffing vereisen voor een belangrijk deel niet dat de vennootschap in
Duitsland haar vestigingsplaats heeft; zie Canada 2001, Nieuw-Zeeland 1978,
Oostenrijk 2000 en Verenigde Staten 1989 (protocolbepaling nog niet in werking).
Opvallend is dat de Nederlandse belastingverdragen op dat punt wél steeds een
vestigingseis stellen, ook al vindt de Nederlandse emigratieheffing anders dan de
Duitse (met ingang van 2007 is dit anders; zie paragraaf 8.2.3), toepassing onge-
acht de vestigingsplaats van de vennootschap;

– de aanmerkelijkbelangbepalingen in de Duitse belastingverdragen bevatten geen
nationaliteitseisen. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in een aantal Nederland-
se belastingverdragen vereist daarentegen dat de aanmerkelijkbelanghouder de
Nederlandse nationaliteit bezit (meestal met de aanvullende eis dat de aanmer-
kelijkbelanghouder niet de nationaliteit van de aankomststaat bezit; zie Frankrijk
1973, Italië 1990, Luxemburg 1968, Spanje 1971 en Zwitserland 1951) ook al is
noch de toepassing van de buitenlandse belastingplicht, noch de toepassing van
de emigratieheffing afhankelijk van de nationaliteit van de aanmerkelijkbelang-
houder. Een aantal Duitse belastingverdragen bevat wel de eis dat de aanmerke-
lijkbelanghouder ten minste vijf jaar inwoner van de vertrekstaat is geweest;

101. Kamerstukken II 2001/02, 28 259, nr. 6, blz. 32. Zie hierover nader paragraaf 3.2.1.3.



Belastingverdragen 8.3.3

407

– de Duitse aanmerkelijkbelangbepalingen bevatten geen maximumtarief waarte-
gen de aanmerkelijkbelangwinst door de voormalige woonstaat mag worden be-
last; een aantal Nederlandse belastingverdragen wél (zie Argentinië 1996: 10% of
15%, en Luxemburg 1968, Mexico 1993 en Zwitserland 1951: alle 20%).

De Nederlandse belastingverdragen bevatten veel vaker een aanmerkelijkbelang-
voorbehoud dat de heffing over aanmerkelijkbelangwinst na emigratie toewijst aan
de voormalige woonstaat, dan de Duitse belastingverdragen. De Duitse buitenlandse
belastingplicht voor aanmerkelijk belang kan veelal niet worden geëffectueerd in
verdragssituaties. Het niet opnemen van een dergelijk aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd zou verklaard kunnen worden uit het feit dat Duitsland reeds sinds 1972 een
emigratieheffing kent, zodat minder behoefte bestaat aan een heffingsrecht na emi-
gratie. Zowel Nederland als Duitsland is de opvatting toegedaan dat de toepassing
van de emigratieheffing niet wordt doorkruist door belastingverdragen. Sinds de in-
voering van de emigratieheffing streeft Nederland er evenwel naar de emigratiehef-
fing expliciet in het verdrag te verankeren. Duitsland, dat al veel langer een emigra-
tieheffing kent, heeft slechts incidenteel bepalingen opgenomen waarin de gevolgen
van de emigratieheffing worden geregeld. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn
dat Duitsland in tegenstelling tot Nederland geen kwijtschelding kent voor door de
nieuwe woonstaat geheven belasting over de reeds in de emigratieheffing betrokken
waardeaangroei van het aanmerkelijk belang. Anders dan voor Duitsland (althans tot
2007), ligt het voor de hand de Nederlandse aanmerkelijkbelangbepaling voor zover
deze ziet op de emigratieheffing, niet te voorzien van een vestigingseis. Opvallend is
echter dat de Nederlandse belastingverdragen met een ‘echt’ aanmerkelijkbelang-
voorbehoud102 die eis alle bezitten; de Duitse verdragen daarentegen – wellicht op
verzoek van de verdragspartners – niet. Voorts is het opnemen van een nationali-
teitseis en een maximum tarief in een aantal Nederlandse belastingverdragen uiter-
aard niet bevorderlijk voor de ongestoorde toepassing van de Nederlandse aanmer-
kelijkbelangwetgeving; zulks behoort dan ook niet tot het Nederlandse verdragsbe-
leid en komt niet meer voor in de recentere belastingverdragen waarin het aanmer-
kelijkbelangvoorbehoud is toegesneden op de emigratieheffing.

Naar mijn mening verdient de wijze waarop in een aantal Duitse belastingverdra-
gen (met name de verdragen met Nieuw-Zeeland 1978 en Oostenrijk 2000, die geen
eisen stellen aan de vestigingsplaats van de vennootschap) wordt voorgeschreven
dat de aankomststaat een step-up verleent in geval de vertrekstaat een emigratie-
heffing heeft toegepast, de voorkeur boven de recente Nederlandse aanmerkelijkbe-
langbepalingen (zie bijvoorbeeld België 2001, Polen 2002 en Portugal 1999). De
vormgeving van de Nederlandse bepaling is nodeloos ingewikkeld; nu Nederland
geen heffingsrecht nastreeft met betrekking tot na emigratie behaalde aanmerkelijk-
belangwinst – en dat ook niet krijgt toegekend onder bedoelde verdragsbepalingen –
is een geheel op de emigratieheffing toegeschreven bepaling voldoende.

Tot slot mag de bijzondere vermogenswinstbepaling in artikel 8 van het huidige
belastingverdrag Nederland-Duitsland 1959 niet onvermeld blijven. Artikel 8 bevat

102. Uitzonderingen zijn de verdragen met Canada 1986, Filippijnen 1989 en Verenigd Koninkrijk 
1980; deze verdragen spreken slechts van ‘vervreemding van zaken’.



8.4 Hoofdstuk 8 / De Duitse aanmerkelijkbelangregeling 

408

geen algemene vermogenswinstregel overeenkomstig artikel 13, lid 5, OESO-model-
verdrag, maar wel een specifieke bepaling voor vermogenswinsten op aandelen:

‘1. Indien een persoon met woonplaats in een van de Staten inkomsten ver-
krijgt uit de vervreemding van een deelneming in een vennootschap, waar-
van het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en die haar woon-
plaats in de andere Staat heeft, heeft de eerstgenoemde Staat het recht tot
belastingheffing voor deze inkomsten.’

Gezien de huidige aanmerkelijkbelangwetgeving van beide landen mag verwacht
worden dat bij de herziening van het belastingverdrag103 rekening zal worden ge-
houden met de emigratieheffing.

8.4 Conclusie 

De Duitse aanmerkelijkbelangregeling vertoont veel gelijkenis met de Nederlandse
regeling. De belangrijkste verschillen tussen de oorspronkelijke Duitse regeling en
de Nederlandse regeling zijn dat Duitsland geen step-up verleent bij immigratie van
de aanmerkelijkbelanghouder, dat de Duitse emigratieheffing uitsluitend wordt toe-
gepast ten aanzien van belangen in binnenlandse vennootschappen, dat de emigra-
tieheffing geen toepassing vindt bij een aanmerkelijkbelangverlies, en dat voor de
Duitse emigratieheffing (in haar oorspronkelijke vormgeving) slechts gespreide be-
taling over vijf jaar mogelijk is.

Duitsland heeft evenwel, aangespoord door de door de Europese Commissie ge-
starte inbreukprocedure, belangrijke wijzigingen aangebracht in de regeling van de
emigratieheffing. Op grond van het BMF-Schreiben van 8 juni 2005 wordt nu zonder
zekerheidstelling uitstel van betaling voor de emigratieheffing verleend bij emigra-
tie naar een lidstaat van de EU of de EER. Intrekking van het uitstel volgt bij ver-
vreemding van de aandelen of dooremigratie naar een derde land. Een na emigratie
opgetreden waardevermindering van de aandelen leidt tot een vermindering van de
heffing, mits de vermindering niet in de nieuwe woonstaat in aanmerking wordt ge-
nomen. Ingevolge de wet SEStEG wordt voorts de beperking van de emigratieheffing
tot binnenlandse vennootschappen opgeheven, en wordt een step-up verleend in-
dien de belastingplichtige in het buitenland ter gelegenheid van zijn emigratie naar
Duitsland heeft afgerekend. Er zijn echter nog enkele belangrijke EG-rechtelijke twij-
felpunten; de beperking van de step-up bij immigratie tot gevallen waarin in het bui-
tenland is afgerekend, doet afbreuk aan de territorialiteit/interne fiscale samenhang
van de regeling, en de jaarlijkse mededelingsverplichting is wellicht disproportio-
neel. Ten opzichte van de Nederlandse regeling biedt de Duitse regeling mijns in-
ziens met name voordelen op het gebied van de kwijtscheldingsmogelijkheden; zo
ontbreekt een kwijtschelding na tien jaar en wordt slechts kwijtschelding voor na
emigratie gerealiseerde waardeverminderingen verleend indien deze niet door de
nieuwe woonstaat in aanmerking worden genomen. De Oostenrijkse regeling, waar-

103. Het  belastingverdrag met Duitsland wordt al jaren heronderhandeld; zie ook <www.minfin.nl> 
en de considerans van het derde aanvullende protocol van 4 juni 2004 bij het verdrag, waarin 
melding wordt gemaakt van een voorgenomen algemene herziening van het verdrag.



Conclusie 8.4

409

in pas bij daadwerkelijke vervreemding een aanslag wordt opgelegd, biedt wellicht
een mogelijkheid om de zetelverplaatsingheffing in overeenstemming met het EG-
recht vorm te geven.

Ook de Duitse belastingverdragen bevatten enkele interessante aanmerkelijk-
belangbepalingen waarmee Nederland zijn voordeel zou kunnen doen. Niettegen-
staande het feit dat de meeste Duitse belastingverdragen op het punt van aanmerke-
lijkbelangwinst het OESO-modelverdrag volgen, bevat een aantal verdragen vrij uit-
eenlopende aanmerkelijkbelangvoorbehouden. Voor zover de Duitse voorbehouden
specifiek op de toepassing van de emigratieheffing zien, schrijven zij voor dat de
aankomststaat een step-up dan wel een credit verleent, indien de vertrekstaat een
emigratieheffing heeft toegepast. Daarbij valt op dat zij veel eenvoudiger zijn opge-
zet dan de Nederlandse bepaling, de vertrekstaat meer heffingsrechten toekennen,
en dat in een aantal belangrijke belastingverdragen, in tegenstelling tot in de Neder-
landse verdragen, geen vestigingseis ten aanzien van de vennootschap wordt ge-
steld.
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HOOFDSTUK 9 

Conclusies en aanbevelingen

In dit afsluitende hoofdstuk zullen eerst de bevindingen uit de voorafgaande hoofd-
stukken met betrekking tot de effectiviteit van de vestigingsplaatsfictie onder de be-
lastingverdragen (behandeld in hoofdstuk 3 en 4) en de BRK (hoofdstuk 5), de ver-
enigbaarheid van de exitheffingen met de belastingverdragen en de BRK (hoofdstuk
6), alsmede de EG-rechtelijke aspecten van de exitheffingen en de vestigingsplaats-
ficties (hoofdstuk 7) nog eens kort op een rij worden gezet. Hierbij wordt tevens aan-
gegeven in welke concrete verdragssituaties betekenis toekomt aan de vestigings-
plaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001. Vervolgens zal worden nagegaan op
welke wijze de effectiviteit van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB
2001 zou kunnen worden verhoogd onder belastingverdragen. Vooral zal echter
worden bezien hoe de regeling van de internationale aspecten van het aanmerkelijk
belang als geheel zou kunnen worden verbeterd, waarbij de conclusies over de effec-
tiviteit van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 en de exithef-
fingen tegen het licht zullen worden gehouden van de bevindingen in hoofdstuk 2.
Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan de Duitse belastingverdragen en de
Duitse emigratieheffing (behandeld in hoofdstuk 8). Een en ander zal uitmonden in
enkele aanbevelingen.

9.1 Effectiviteit van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001

9.1.1 Bilaterale verdragssituaties 

Voor wat betreft vervreemdingsvoordelen geldt dat Nederland in bilaterale situaties
onder veruit de meeste belastingverdragen nog gedurende vijf of tien jaar na emigra-
tie van de aanmerkelijkbelanghouder een heffingsrecht toekomt, indien de werkelij-
ke leiding van de vennootschap zich in Nederland bevindt. Een belangrijke uitzonde-
ring is het verdrag met Duitsland 1959 dat de bronstaat in geen geval een heffings-
recht toekent. Een Nederlandse vestigingsplaats is niet vereist in onder meer het ver-
drag met het Verenigd Koninkrijk 1980.

Indien de vennootschap feitelijk in de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder
(staat B) is gevestigd, hangt het in de eerste plaats van de formulering van het aan-
merkelijkbelangvoorbehoud af of Nederland een heffingsrecht toekomt. Er zijn drie
hoofdgroepen te onderscheiden:
1. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist dat de vennootschap in de zin van het

woonplaatsartikel in het verdrag inwoner van Nederland is. Als gevolg van de wer-
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king van de tiebreakbepaling in het verdrag zal de vennootschap (ook bij oprich-
ting naar Nederlands recht) in deze bilaterale situatie inwoner van staat B zijn, zo-
dat het aanmerkelijkbelangvoorbehoud niet van toepassing is, en Nederland niet
kan heffen. Deze groep omvat 28 belastingverdragen, alsmede de BRK. Het ver-
drag met Zwitserland 1951 bevat evenwel een afwijkend woonplaatsartikel, op
grond waarvan de vennootschap bij oprichting naar Nederlands recht inwoner is
van Nederland. De termijn van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud is veelal vijf
jaar.

2. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist, overeenkomstig het NSV, dat de ven-
nootschap volgens de Nederlandse wetgeving inwoner is van Nederland. De vesti-
gingsplaatsfictie leidt hier tot een Nederlandse woonplaats van de vennootschap
voor de toepassing van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud en is effectief. Een
dergelijk aanmerkelijkbelangvoorbehoud komt voor in 31 verdragen. De duur van
het aanmerkelijkbelangvoorbehoud is veelal vijf jaar; 7 (na 1997 gesloten) verdra-
gen bevatten een tienjaarstermijn.

3. Het betreft een aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’. Evenals bij groep 2
dient de vennootschap volgens de Nederlandse wetgeving in Nederland te zijn ge-
vestigd, doch het aanmerkelijkbelangvoorbehoud ziet uitsluitend op de afwikke-
ling van de bij emigratie opgelegde conserverende aanslag. Heffing over voorde-
len ontstaan na emigratie is niet toegestaan, zodat de vestigingsplaatsfictie geen
effect heeft voor wat betreft de buitenlandse belastingplicht. Er zijn reeds 121 ver-
dragen (waarvan 2 nog niet in werking zijn getreden) met dit type aanmerkelijk-
belangvoorbehoud. De termijn van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud is in alle
gevallen tien jaar.

Voor wat betreft reguliere voordelen komt Nederland in vrijwel alle verdragssituaties
een beperkt heffingsrecht van 15% toe indien de vennootschap haar feitelijke vesti-
gingsplaats in Nederland heeft.

Dat ligt anders indien zowel de aanmerkelijkbelanghouder als vennootschap zich
in staat B bevindt. In dat geval zijn onder de meeste verdragen lid 1 en 2 van artikel
10 OESO-modelverdrag niet van toepassing, omdat noch de vennootschap noch de
aanmerkelijkbelanghouder inwoner is van Nederland. Het is Nederland dan ingevol-
ge artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag dan wel het restartikel niet toegestaan het
dividend te belasten. Uit het arrest HR 28 februari 2001, BNB 2001/295, moet even-
wel worden afgeleid dat heffing door Nederland reeds niet is toegestaan op grond
van artikel 10; de Hoge Raad acht het dividendartikel kennelijk alomvattend ten aan-
zien van door een inwoner van een van de verdragsluitende staten genoten dividen-
den. Uitzonderingen zijn met name de dividendartikelen in de verdragen met Zwit-
serland 1951 en Australië 1976. Daarnaast is tot nu toe in een vijftal recente, maar
minder belangrijke belastingverdragen (waarvan 1 nog niet in werking is getreden)
een speciale bepaling voor aanmerkelijkbelangdividend opgenomen die veel gelijke-
nis vertoont met het aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’. Zo is vereist dat
de vennootschap volgens de Nederlandse wetgeving inwoner is van Nederland en
dat op de conserverende aanslag nog een bedrag openstaat, er geldt een tienjaars-

1. Dit is inclusief de verdragen met Georgië 2002 en Polen 2002.
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termijn en geen maximumtarief. Onder deze verdragen is de vestigingsplaatsfictie
rechtstreeks effectief.

Geconcludeerd kan worden dat Nederland in de meerderheid van de bilaterale ver-
dragssituaties met zowel de vennootschap als de aanmerkelijkbelanghouder in staat
B, zijn heffingsrecht over vervreemdingsvoordelen heeft veiliggesteld; ofwel door-
dat de vestigingsplaatsfictie doorwerkt naar het aanmerkelijkbelangvoorbehoud,
met als gevolg dat de buitenlandse belastingplicht gedurende een bepaalde periode
na emigratie kan worden toegepast (31 verdragen), ofwel doordat het aanmerkelijk-
belangvoorbehoud toepassing van de emigratieheffing toelaat (12 verdragen). Op-
vallend is dat Nederland sinds 1997 bijzonder effectief opereert voor wat betreft het
aanmerkelijkbelangvoorbehoud. Van de sindsdien gesloten verdragen bevatten er 12
een aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’; de overige 11 verdragen vereisen
alle inwonerschap van de vennootschap volgens de Nederlandse wetgeving, terwijl 7
daarvan ook een tienjaarstermijn bevatten. Voor wat betreft aanmerkelijkbelangdi-
vidend is heffing, behoudens een handvol uitzonderingsgevallen, niet mogelijk.

9.1.2 Trilaterale verdragssituaties (vennootschap in staat B; 
aanmerkelijkbelanghouder in staat C)

Ook in triangular cases kunnen ter bepaling van de heffingsbevoegdheid over
aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen de drie hoofdgroepen worden onder-
scheiden:
1. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in het verdrag Nederland-staat C vereist dat

de vennootschap in de zin van het woonplaatsartikel in het verdrag inwoner van
Nederland is. Indien het verdrag met staat C tevens een OESO-modelverdragcon-
form woonplaatsartikel bevat, kon heffing tot het arrest BNB 2001/295 mogelijk
worden geacht met betrekking tot een aanmerkelijk belang in een naar Neder-
lands recht opgerichte vennootschap. De vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4,
Wet Vpb 1969 kan immers worden gezien als ‘any other criterion of a similar na-
ture’ in de zin van artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag op grond waarvan de ven-
nootschap in Nederland is onderworpen aan een onbeperkte belastingplicht. De
Hoge Raad heeft in BNB 2001/295 echter geoordeeld dat als gevolg van de toewij-
zingsbepalingen in het verdrag Nederland-staat B, voor welk verdrag de vennoot-
schap inwoner is van staat B, de vennootschap in Nederland niet meer volledig is
onderworpen in de zin van artikel 4, lid 1, eerste volzin, van het verdrag Neder-
land-staat C. Of sprake is van ‘full tax liability’ moet dus niet slechts aan de hand
van de Nederlandse nationale wet worden bepaald, maar daarvoor is ook van be-
lang of die nationale bepalingen als gevolg van de werking van belastingverdra-
gen en de BRK toepassing kunnen vinden. Ervan uitgaande dat het verdrag Neder-
land-staat B OESO-modelverdragconform is, kan de vennootschap voor de toe-
passing van het verdrag Nederland-staat C niet als inwoner worden beschouwd,
zodat Nederland aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoordelen niet kan belasten.
Heffing is, evenals in bilaterale situaties, mogelijk bij een afwijkende woonplaats-
bepaling in het verdrag met de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder.
Daarnaast kan een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap voor de toe-
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passing van het verdrag Nederland-staat C als inwoner van Nederland gelden, in-
dien het verdrag Nederland-staat B een van het OESO-modelverdrag afwijkende
woonplaatsbepaling bevat op grond waarvan de vennootschap voor dit verdrag
(mede) in Nederland is gevestigd, dan wel noch in Nederland noch in staat B, en
mogelijkerwijs ook (bij een beleggingsvennootschap, niet zijnde een fonds voor
gemene rekening) indien in dit verdrag een OESO-modelverdragconform rest-
artikel ontbreekt.

2. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist, overeenkomstig het NSV, dat de ven-
nootschap volgens de Nederlandse wetgeving inwoner is van Nederland. De vesti-
gingsplaatsfictie leidt tot een Nederlandse woonplaats van de vennootschap voor
de toepassing van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud en is effectief.

3. Het betreft een aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’. Ook hier is de ven-
nootschap voor de toepassing van het verdrag met staat C in Nederland gevestigd,
maar heffing over na emigratie ontstane voordelen is niet toegestaan.

Het Nederlandse heffingsbereik ten aanzien van vervreemdingsvoordelen in trian-
gular cases is, in vergelijking met de situatie van vóór BNB 2001/295, drastisch afge-
nomen. Het arrest heeft tot gevolg dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6,
Wet IB 2001 nauwelijks meer effectief is via de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid
4, Wet Vpb 1969, zodat onder de verdragen van groep 1 heffing in de regel niet meer
mogelijk is. De aanmerkelijkbelangclaim blijft alleen behouden onder de in groep 2
en 3 vallende verdragen. Alleen onder de verdragen van groep 2 leidt de vestigings-
plaatsfictie tot toepassing van de buitenlandse belastingplicht. Zoals reeds opge-
merkt in paragraaf 9.1.1, bevatten alle sinds 1997 gesloten verdragen een aanmerke-
lijkbelangvoorbehoud van een van beide laatstgenoemde typen. 

Voor wat betreft aanmerkelijkbelangdividend geldt onder vrijwel alle verdragen dat
de vennootschap geen inwoner van Nederland is onder het verdrag met staat C van-
wege het ontbreken van ‘full tax liability’ in Nederland. Het is Nederland dan niet
toegestaan het dividend te belasten. In BNB 2001/295 wordt niet tot deze conclusie
gekomen op grond van het restartikel in het verdrag Nederland-staat C, maar op
grond van het eerste en tweede lid van het dividendartikel zelf. In de weinige geval-
len waarin het Nederland ingevolge het verdrag Nederland-staat C wél is toegestaan
aanmerkelijkbelangdividend te belasten (het betreft de hierboven onder 1 genoem-
de uitzonderingsgevallen, alsmede de in paragraaf 9.1.1 genoemde verdragen met
een afwijkend dividendartikel), is heffing desalniettemin uitgesloten als de vennoot-
schap voor de toepassing van het verdrag Nederland-staat B (uitsluitend) inwoner
van staat B is, en dit verdrag een verbod op extraterritoriale heffing over dividenden
overeenkomstig artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag bevat. De conclusie luidt dat de
vestigingsplaatsfictie in triangular cases nauwelijks effect heeft voor de heffing over
aanmerkelijkbelangdividend.

9.1.3 Situaties waarin de vestigingsplaatsfictie effect sorteert

In de twee voorafgaande paragrafen is op hoofdlijnen samengevat welke heffings-
mogelijkheden Nederland ten aanzien van inkomen uit aanmerkelijk belang heeft in
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bilaterale en trilaterale verdragssituaties. Die situaties zijn in de hoofdstukken 3 en 4
meer in detail behandeld. In deze paragraaf voeg ik de verdragssituaties samen en
geef een overzicht van de gevallen waarin de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid
6, Wet IB 2001 effect sorteert en Nederland aanmerkelijkbelangvervreemdingsvoor-
delen en/of aanmerkelijkbelangdividend kan belasten. Ik geef steeds aan of de vesti-
gingsplaatsfictie rechtstreeks dan wel via de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4,
Wet Vpb 1969 effectief is. Indien dat laatste het geval is, kan een heffingsrecht voor
Nederland bij een niet feitelijk in Nederland gevestigde vennootschap slechts aan de
orde komen indien deze naar Nederlands recht is opgericht. Vervreemdingsvoorde-
len en aanmerkelijkbelangdividend worden afzonderlijk behandeld.

Vervreemdingsvoordelen 
Zowel voor bilaterale als trilaterale situaties geldt dat Nederland aanmerkelijkbe-
langwinst kan belasten in de volgende gevallen: 
1. de aanmerkelijkbelanghouder is inwoner van Brazilië (vermogenswinsten mogen

in beide staten worden belast; de vestigingsplaatsfictie is rechtstreeks effectief);
2. het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist geen verdragswoonplaats van de ven-

nootschap in Nederland (3 verdragen; de vestigingsplaatsfictie is rechtstreeks
effectief); of

3. het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist dat de vennootschap inwoner is van
Nederland volgens de Nederlandse wetgeving (31 verdragen; de vestigingsplaats-
fictie is rechtstreeks effectief); of

4. het betreft een aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’ (12 verdragen); de
vestigingsplaatsfictie is rechtstreeks effectief, maar heeft geen betekenis voor na
emigratie ontstane waardeaangroei; of

5. het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist dat de vennootschap inwoner van
Nederland is in de zin van het woonplaatsartikel in het verdrag en:
a. voor wat betreft bilaterale situaties:

i. het verdrag bevat een bijzonder woonplaatsartikel op grond waarvan de
vennootschap inwoner is van Nederland (het verdrag met Zwitserland 1951
bepaalt de woonplaats ‘volgens de belastingwetgeving’ van de staten, en als
tiebreaker fungeert de statutaire zetel van de vennootschap); of

ii. het woonplaatsartikel in het verdrag bevat als tiebreaker een onder-
lingoverlegprocedure, die als uitkomst heeft dat de verdragswoonplaats van
de vennootschap (mede) in Nederland is gelegen (3 verdragen);

b. voor wat betreft trilaterale situaties:
i. het verdrag met staat C bevat een bijzonder woonplaatsartikel op grond

waarvan de vennootschap inwoner is van Nederland (verdrag met Zwitser-
land 1951); of

ii. het verdrag met staat C bevat een OESO-modelverdragconform woonplaats-
artikel, en het verdrag met staat B:
• bevat een woonplaatsartikel op grond waarvan de vennootschap inwo-

ner is van Nederland (Zwitserland 1951); of
• leidt er anderszins toe dat de verdragswoonplaats van de vennootschap

(mede) in Nederland is gelegen of in geen van beide staten (mogelijk on-
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der het verdrag met Ierland 1969 bij gebreke van een ‘bedrijf’ en onder
de 10 verdragen met een onderlingoverlegprocedure als tiebreaker); of

• bevat geen restartikel dat het heffingsrecht over uit derde staten afkom-
stige inkomsten steeds exclusief toewijst aan de woonstaat; de vennoot-
schap drijft geen materiële onderneming en is geen fonds voor gemene
rekening (10 verdragen).

In alle onder punt 5 genoemde gevallen2 dient de vennootschap naar Nederlands
recht te zijn opgericht (artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969), en is de vestigingsplaatsfictie
van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 dus niet rechtstreeks effectief.

Aanmerkelijkbelangdividend
Nederland kan aanmerkelijkbelangdividend in bilaterale situaties belasten in de vol-
gende gevallen:
1. het verdrag met Zwitserland 1951: heffing van dividendbelasting is mogelijk in-

dien de vennootschap naar Nederlands recht is opgericht (werking via artikel 2,
lid 4, Wet Vpb 1969);

2. het dividendartikel bevat een speciale bepaling voor aanmerkelijkbelangdividend
overeenkomstig het aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’ (5 verdragen;
de vestigingsplaatsfictie heeft rechtstreeks effect);

3. het verdrag met Australië 1976: het dividendartikel vereist dat de vennootschap
‘voor de toepassing van zijn belasting inwoner is’ (in ieder geval werking via arti-
kel 2, lid 4, Wet Vpb 1969, maar wellicht is artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 ook recht-
streeks effectief);

4. het woonplaatsartikel bevat als tiebreaker een onderlingoverlegprocedure, die als
uitkomst heeft dat de verdragswoonplaats van de vennootschap (mede) in Neder-
land is gelegen (10 verdragen).

De eerste drie gevallen gelden ook voor trilaterale situaties; het gaat dan om het ver-
drag Nederland-staat C (bij punt 1 kan dan ook nog het verdrag met Duitsland 1959
worden genoemd; bij gebreke van de werkelijke leiding in een van de staten is de
statutaire zetel beslissend). Daarbij is echter tevens vereist dat artikel 10, lid 5, van
het verdrag Nederland-staat B niet aan de Nederlandse heffing in de weg staat. Hef-
fing is dan mogelijk indien het verdrag Nederland-staat B die bepaling niet bevat (zie
Australië 1976, Duitsland 1959, Zwitserland 1951 en de BRK) of indien de vennoot-
schap voor de toepassing van het verdrag met staat B (mede) inwoner is van Neder-
land, dan wel van Nederland noch staat B (zie hierboven bij vervreemdingsvoorde-
len: punt 5, letter b, sub ii, tweede bullet).

In trilaterale situaties is heffing voorts mogelijk in de onder punt 5, letter b, sub ii,
eerste en tweede bullet, genoemde gevallen. De vennootschap is dan voor het ver-
drag met staat C inwoner van Nederland en voor het verdrag met staat B (mede) in-
woner van Nederland, dan wel noch van Nederland noch van staat B, zodat een even-

2. Behalve voor wat betreft het onder 5, letter a en b, sub i, genoemde geval, indien onder artikel 2, 
lid 4, van het verdrag met Zwitserland 1951 (‘volgens de belastingwetgeving’) ook de vestigings-
plaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 zou kunnen worden toegepast.
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tueel artikel 10, lid 5, in het verdrag met staat B de heffing niet verbiedt. In de geval-
len van de derde bullet is heffing door Nederland niet mogelijk, omdat alle daaron-
der vallende verdragen (behalve het geheel afwijkende verdrag met Malawi 1969)
een bepaling overeenkomstig artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag bevatten.

9.1.4 BRK 

Opvallend is dat het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in de BRK (artikel 12, lid 2) niet
vereist dat de aanmerkelijkbelanghouder in de afgelopen vijf jaar inwoner van
Nederland is geweest, maar slechts dat deze in die periode aan de bezitseis van 25%
voldeed. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud vereist voorts dat de vennootschap in-
woner van Nederland is in de zin van de BRK. Aangezien de BRK regels voor de bepa-
ling van de woonplaats bevat die op de relevante punten overeenkomen met die van
artikel 4 OESO-modelverdrag, zullen bilaterale en trilaterale situaties waarin de BRK
speelt, in beginsel vergelijkbaar zijn met de in paragraaf 9.1.1 en 9.1.2 beschreven
bilaterale en trilaterale verdragssituaties (groep 1).

Slechts indien de speciale antimisbruikbepalingen van artikel 35b BRK kunnen
worden toegepast, is dit anders. Toepassing van het eerste en het vierde lid is alleen
mogelijk indien de aanmerkelijkbelanghouder inwoner is van de Nederlandse Antil-
len of Aruba, en leidt ertoe dat de bepalingen van de buitenlandse belastingplicht
voor inkomen uit aanmerkelijk belang door Nederland onverkort kunnen worden
toegepast. De vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 is dan recht-
streeks effectief. Toepassing van het zevende lid heeft als gevolg dat de tiebreak-
bepaling van artikel 34, lid 2, eerste volzin, BRK niet werkt, zodat de vennootschap
bij oprichting naar Nederlands recht als inwoner van Nederland wordt beschouwd
voor de toepassing van de BRK. Dientengevolge eventueel ook voor de toepassing
van het verdrag met een derde staat, hoewel kan worden betwijfeld of deze slechts
voor een jaar geldende bepaling tot ‘full tax liability’ in Nederland kan leiden. Toe-
passing van de antimisbruikbepaling in artikel 34, lid 2, tweede volzin, BRK kan hoe
dan ook niet leiden tot ‘full tax liability’, aangezien deze de tiebreaker slechts onge-
daan maakt voor de toepassing van de dividendbelasting.

Bijzonder is dat zich ook een triangular case binnen het Koninkrijk kan voordoen,
waarbij de BRK de verhouding tussen alle drie de landen regelt. Indien de aandeel-
houder op de Nederlandse Antillen zit, en de vennootschap op Aruba, staat het ver-
mogenswinstartikel aan de Nederlandse heffing in de weg. Het aanmerkelijkbelang-
voorbehoud verleent Nederland geen heffingsrecht, omdat de vennootschap ex arti-
kel 34, lid 2, eerste volzin, BRK inwoner van Aruba is. De in artikel 12, lid 1, BRK ge-
bruikte formulering ‘mogen worden belast’ houdt ten opzichte van Nederland een
exclusieve toewijzing van de heffingsbevoegdheid in ten gunste van de Nederlandse
Antillen. Nederland kan vervreemdingsvoordelen alleen belasten bij toepassing van
artikel 35b.

Het dividendartikel in de BRK lijkt voor wat betreft de eerste twee leden op artikel 10
OESO-modelverdrag, met dien verstande dat het alleen de heffing van dividend-
belasting toelaat. Voor aanmerkelijkbelangdividend geldt, evenals voor vervreem-
dingsvoordelen, dat situaties waarbij de BRK betrokken is, vergelijkbaar zijn met an-
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dere bilaterale en trilaterale verdragssituaties. Ook hier moet echter rekening wor-
den gehouden met de mogelijke toepassing van artikel 35b BRK, dat Nederland in
misbruikgevallen toestaat het aanmerkelijkbelangdividend te belasten. Toepassing
van het eerste of vierde lid brengt mee dat de Nederlandse heffingsbepalingen on-
verkort gelden, zodat het aanmerkelijkbelangdividend ook in de heffing van inkom-
stenbelasting kan worden betrokken. Voorts heeft de mogelijke toepassing van de
antimisbruikbepaling van artikel 34, lid 2, tweede volzin, of 35b, lid 7, BRK in de
bilaterale situatie tot gevolg dat Nederland dividend kan treffen met 15% dividend-
belasting. In de trilaterale situatie waarin de vennootschap inwoner is van staat B, zal
de eventuele Nederlandse heffing ex artikel 35b, lid 1 of 4, veelal worden verhinderd
door een verbod op extraterritoriale heffing in het verdrag met staat B. In de trilate-
rale situatie waarin de aanmerkelijkbelanghouder inwoner is van staat C, en waarin
de vennootschap onder het verdrag met staat C als inwoner van Nederland geldt
(mogelijk bij een bijzondere woonplaatsbepaling in het verdrag met staat C en even-
tueel ook bij een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap waarop artikel 35b,
lid 7, BRK toepassing vindt), zou voor de toepassing van het dividendartikel in het
verdrag Nederland-staat C sprake kunnen zijn van een door een inwoner van Neder-
land aan een inwoner van staat C uitgekeerd dividend, zodat Nederland een beperkt
heffingsrecht krijgt toegewezen. De BRK staat dan niet aan die heffing in de weg,
aangezien zij geen bepaling overeenkomstig artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag
bevat, en aan artikel 34, lid 2, tweede volzin, BRK geen vergelijkbare werking kan
worden toegekend (die werking zou dan overigens slechts betrekking hebben op de
heffing van dividendbelasting, zodat het dividend in ieder geval in de heffing van in-
komstenbelasting zou kunnen worden betrokken).

Bij de triangular case binnen het Koninkrijk is de vennootschap inwoner van Aru-
ba en krijgt Nederland dus geen beperkt heffingsrecht ex artikel 11, lid 2, BRK toege-
wezen. Artikel 11, lid 1, BRK – dat (ten opzichte van Nederland) exclusieve werking
heeft – verbiedt Nederland dan te heffen. Deze bepaling is overigens reeds van toe-
passing omdat in deze driehoekssituatie binnen één regeling sprake is van een
grensoverschrijdend dividend; de in BNB 2001/295 aan het dividendartikel toege-
kende saldowerking komt er dus niet aan te pas. Alleen toepassing van de antimis-
bruikbepalingen van artikel 34, lid 2, tweede volzin, of artikel 35b BRK kan Neder-
land een heffingsrecht verschaffen.

Geconcludeerd kan worden dat de vestigingsplaatsfictie geen resultaat heeft onder
het aanmerkelijkbelangvoorbehoud en het dividendartikel van de BRK. De bijzon-
derheden van de BRK schuilen met name in de werking van de antimisbruikartike-
len. Daadwerkelijke toepassing van met name artikel 35b BRK zal echter nauwelijks
aan de orde komen, terwijl dit artikel door de invoering van de heffing bij emigratie
van de aanmerkelijkbelanghouder bovendien veel van zijn betekenis heeft verloren.

9.2 Effectiviteit van de exitheffingen

Niet zeker is of de emigratieheffing van artikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB 2001 onder
vóór 1997 gesloten belastingverdragen kan worden toegepast. In zijn arrest van
24 oktober 2003, BNB 2004/257, heeft de Hoge Raad de emigratieheffing verenig-
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baar met het vermogenswinstartikel in de BRK geoordeeld, aangezien dat artikel
toelaat dat Nederland tot het emigratiemoment heft over de tot dat tijdstip gerijpte
aanmerkelijkbelangwinst. In de fictiefloon- en pensioenemigratiearresten heeft de
Hoge Raad verschillende Nederlandse wetsficties in strijd geoordeeld met de goede
trouw. BNB 2004/257 is hiermee evenwel nog niet achterhaald: bij de emigratiehef-
fing is geen sprake van een kunstmatige verschuiving van het ene naar het andere
verdragsartikel; de regeling voorkomt dubbele belasting; en het vermogenswinst-
artikel bevat geen exclusieve toewijzing aan de woonstaat. Bovendien kan worden
betoogd dat artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag de heffing over ongerealiseerde
vermogenswinsten toestaat, zodat de emigratieheffing naar mijn mening überhaupt
niet in strijd komt met op het OESO-modelverdrag gebaseerde belastingverdragen.
Ook A-G Wattel is in zijn conclusies van 4 oktober 2006, NTFR 2006/1629 en 1630,
tot het oordeel gekomen dat de emigratieheffing geen strijd met de goede verdrags-
trouw oplevert.

In een twaalftal recente belastingverdragen, waaronder die met België 2001 en
Portugal 1999, is een aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’ opgenomen, dat
in feite volledig is gericht op de toepassing van de emigratieheffing. Ten aanzien van
deze verdragen staat vast dat de emigratieheffing geoorloofd is; echter uitsluitend in
geval van een aanmerkelijk belang in een feitelijk dan wel op grond van de vesti-
gingsplaatsfictie in Nederland gevestigde vennootschap. De emigratieheffing kan
evenmin als treaty override worden beschouwd onder de overige vanaf 1997 gesloten
belastingverdragen (in ieder geval onder de zeven daarvan die op basis van het nieu-
we aanmerkelijkbelangregime zijn onderhandeld), omdat de verdragspartner dan op
de hoogte zal zijn geweest van de emigratieheffing. Opmerkelijk is dat de emigratie-
heffing onder deze groep verdragen zonder beperkingen kan worden geëffectueerd.

De heffing bij zetelverplaatsing ex artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001 kan daarentegen juist
niet worden toegepast onder de belastingverdragen met een aanmerkelijkbelang-
voorbehoud ‘nieuwe stijl’. De verenigbaarheid van de zetelverplaatsingheffing met
de vóór 1997 gesloten belastingverdragen hangt af van de interpretatie van het be-
grip ‘vervreemding’ en daarmee mede van de vraag of de doorwerking van deze fic-
tieve vervreemding in strijd is met de bij de interpretatie van belastingverdragen in
acht te nemen goede trouw. Met betrekking tot de zetelverplaatsingheffing geldt
niet dat deze reeds onder artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag zou zijn toegestaan. In
het voordeel van de zetelverplaatsingheffing pleit wel dat sprake is van een reëel
voordeel, geen kunstmatige verschuiving van het ene naar het andere verdragsarti-
kel plaatsvindt, en dat internationale dubbele belasting wordt voorkomen. Met be-
trekking tot de vanaf 1997 gesloten belastingverdragen met een aanmerkelijk-
belangvoorbehoud conform het NSV, maar met een tienjaarstermijn kan de zetelver-
plaatsingheffing mijns inziens in ieder geval worden toegepast. In de verhouding
met de Nederlandse Antillen en Aruba is de heffing bij zetelverplaatsing (in theorie)
mogelijk bij toepassing van artikel 35b, lid 1 of 4, BRK, aangezien de bepalingen van
de buitenlandse belastingplicht dan zonder beperking door Nederland kunnen wor-
den toegepast.
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9.3 Verenigbaarheid exitheffingen en vestigingsplaatsficties met het EG-recht

Een aanmerkelijkbelanghouder met een 100%-belang komt met betrekking tot de
emigratieheffing steeds een beroep toe op de vestigingsvrijheid, ook indien de ven-
nootschap in Nederland achterblijft. Een beroep op artikel 18 EG lijkt in voorkomen-
de gevallen eveneens mogelijk en leidt volgens de conclusie van A-G Kokott in de
zaak N3 tot dezelfde bescherming. Uit het arrest N volgt dat de emigratieheffing ook
in haar huidige vormgeving – dus met onvoorwaardelijk betalingsuitstel en kwijt-
schelding in geval van een na emigratie gerealiseerd aanmerkelijkbelangverlies –
nog steeds een belemmering oplevert vanwege de formalisering van de belasting-
schuld bij emigratie en de aangifteverplichting. Het HvJ EG acht de Nederlandse emi-
gratieheffing echter gerechtvaardigd op grond van de verdeling van de heffings-
bevoegdheid op basis van het territorialiteitsbeginsel. Het is van oordeel dat de emi-
gratieheffing in overeenstemming is met het aan artikel 13, lid 5, OESO-modelver-
drag ten grondslag liggende fiscale territorialiteitsbeginsel, inhoudend dat
vermogenswinsten belast worden in de woonstaat van de vervreemder, verbonden
met de ‘temporele component’ van het verblijf van de belastingplichtige op Neder-
lands grondgebied gedurende de periode waarin de winst is ontstaan.

Een uniforme oplossing voor de exitheffingenproblematiek op Europees niveau
verdient echter de voorkeur. Een dergelijke regeling dient het vrije verkeer niet te be-
lemmeren, de claim van de vertrekstaat zoveel mogelijk te behouden en zo min mo-
gelijk uitvoeringsproblemen op te leveren. Een systeem waarin de aankomststaat de
claim van de vertrekstaat overneemt tegen onmiddellijke afrekening, voldoet welis-
waar aan die uitgangspunten, maar lijkt politiek niet haalbaar. Realistischer lijkt het
alternatief om de vertrekstaat een heffingsrecht te verlenen bij realisatie van de
claim, gecombineerd met wederzijdse bijstand. Die oplossing scoort evenwel minder
voor wat betreft de uitvoering: de vertrekstaat zal de claim mogelijkerwijs jaren
moeten volgen, uitwisseling van inlichtingen is noodzakelijk, en dooremigratie naar
derde landen levert serieuze problemen op.

De EG-rechtelijke kansen van de zetelverplaatsingheffing van artikel 7.5, lid 7, Wet IB
2001 schat ik minder hoog in. Aangezien de conserverende aanslag bij zetelverplaat-
sing hetzelfde is vormgegeven als die bij emigratie, zal de zetelverplaatsingheffing
evenzeer een belemmering opleveren. Een rechtvaardigingsgrond lijkt niet aanwijs-
baar. Voor wat betreft de fiscale samenhang geldt dat geen step-up wordt verleend
bij verplaatsing van de werkelijke leiding door een buiten Nederland wonende aan-
merkelijkbelanghouder naar Nederland, en voorts kan met een beroep op de vesti-
gingsplaatsfictie worden betoogd dat de zetelverplaatsingheffing overbodig is. Ook
de externe fiscale samenhang lijkt niet in orde, nu veel belastingverdragen Neder-
land geen heffingsrecht verschaffen indien de vennootschap feitelijk buiten Neder-
land is gevestigd. Bovendien lijkt een beroep op de verdeling van de heffingsbe-
voegdheid volgens het territorialiteitsbeginsel, zoals toegepast in het arrest N, niet
tot de mogelijkheden te behoren. De zetelverplaatsingheffing kan niet in overeen-
stemming worden geacht met het aan artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag ten grond-

3. Zaak C-470/04 (N).
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slag liggende fiscale territorialiteitsbeginsel, op grond waarvan de heffingsbevoegd-
heid volgens het Hof toekomt aan de staat waarvan de aanmerkelijkbelanghouder
gedurende de rijping van de aanmerkelijkbelangwinst inwoner was.

De vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 levert geen strijd met het EG-
recht op voor wat betreft de bepaling van de verkrijgingsprijs bij immigratie. De in
het Uitv.besl. IB 2001 getroffen regeling brengt mee dat de nadelige gevolgen van het
door de vestigingsplaatsfictie gemaakte onderscheid naar oprichtingsrecht worden
opgeheven. De vestigingsplaatsfictie levert daarentegen voor wat betreft de passan-
tenregeling een belemmering van de verdragsvrijheden op. Een passant met een
aanmerkelijk belang in een feitelijk in het buitenland gevestigde, naar Nederlands
recht opgerichte vennootschap komt niet in aanmerking voor de regeling en krijgt
dus te maken met de emigratieheffing, terwijl de passantenregeling wél toepassing
vindt indien die vennootschap naar buitenlands recht is opgericht. Dat onderscheid
kan niet worden gerechtvaardigd.

De vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 maakt het minder aantrek-
kelijk om de feitelijke leiding van de vennootschap vijf jaar of langer in Nederland te
vestigen en om deze daarna uit Nederland te verplaatsen. Een beroep op de fiscale
samenhang of het fiscale territorialiteitsbeginsel gaat niet op. De externe samen-
hang is in orde voor zover onder het toepasselijke belastingverdrag de vestigings-
plaatsfictie doorwerkt naar het aanmerkelijkbelangvoorbehoud; het EG-recht staat
naar mijn mening niet in de weg aan een dergelijke verdeling van de heffingsbe-
voegdheid. Mijns inziens ontbreekt het de regeling echter reeds aan interne samen-
hang/territorialiteit, nu zij, in strijd met haar doelstelling, alleen tot heffing over in
het buitenland gerijpte aanmerkelijkbelangwinst leidt.

9.4 Een alternatieve regeling voor grensoverschrijdende 
aanmerkelijkbelangsituaties

9.4.1 Vermogensaanwasbelasting 

Een alternatief dat zowel in overeenstemming met het EG-recht als met belasting-
verdragen kan worden geacht, zou zijn om bij iedere aanmerkelijkbelanghouder
jaarlijks te heffen over de waardeaangroei van het aanmerkelijk belang. De afreke-
ning bij emigratie behelst in een dergelijk systeem niet meer dan de gewone heffing
over de latente waardevermeerdering die toch reeds ieder jaar plaatsvindt. Voor toe-
passing van de buitenlandse belastingplicht bestaat dan geen grond meer. Van een
belemmering van de Europese verdragsvrijheden is geen sprake, aangezien de emi-
grerende aanmerkelijkbelanghouder hetzelfde wordt behandeld als de thuisblijver.4

Ook belastingverdragen staan niet in de weg aan een dergelijke vermogensaanwas-

4. Een dergelijke oplossing vertoont gelijkenis met het naar aanleiding van het Bosal-arrest (zaak 
C-168/01) in de vennootschapsbelasting afschaffen van de kostenaftrekbeperking van artikel 13, 
lid 1, onder gelijktijdige invoering van thincap-regels voor zowel binnenlandse als grensover-
schrijdende situaties.
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belasting. Nadeel is uiteraard dat het liquiditeitsbeginsel daarmee wordt losgelaten,
en derhalve zowel de blijvende als de emigrerende aanmerkelijkbelanghouder wordt
geconfronteerd met een regeling die in niet geringe mate bezwarender is dan de hui-
dige. Een dergelijke ingrijpende wijziging van het aanmerkelijkbelangsysteem zal
voorts niet op korte termijn tot de mogelijkheden behoren.

9.4.2 Aanpassing van de vestigingsplaatsficties 

Vestigingsplaatsfictie artikel 4.35 Wet IB 2001 
Gegeven de huidige regeling dient in ieder geval de vestigingsplaatsfictie van artikel
4.35 Wet IB 2001 te worden aangepast aan die van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001. Dit
leidt voor zowel de regeling van de verkrijgingsprijs bij immigratie van de aanmer-
kelijkbelanghouder als de passantenregeling tot de door de wetgever gewenste, en
bovendien binnen het systeem passende, resultaten. Er is geen enkele reden denk-
baar om het oprichtingsrechtcriterium in artikel 4.35 Wet IB 2001 te handhaven en
vervolgens door een bijzonder gecompliceerde regeling in het Uitv.besl. IB 2001 de
onbedoelde effecten daarvan te mitigeren (en dan nog alleen voor wat betreft de
verkrijgingsprijsregeling).

Vestigingsplaatsfictie artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001
Het effectieve bereik van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 is
sinds het arrest BNB 2001/295 verminderd. In triangular cases zal een naar Neder-
lands recht opgerichte vennootschap onder het woonplaatsartikel in veruit de mees-
te belastingverdragen niet meer als inwoner van Nederland worden beschouwd in
de verhouding tussen Nederland en de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder.
Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in meer dan een derde van de Nederlandse be-
lastingverdragen verleent Nederland dan geen heffingsrecht over vervreemdings-
voordelen. Voor aanmerkelijkbelangdividend geldt dat het dividendartikel in vrijwel
geen enkel belastingverdrag Nederland toestaat te heffen indien de vennootschap
geen inwoner van Nederland is in de zin van het woonplaatsartikel. Het arrest heeft
geen gevolgen voor bilaterale verdragssituaties.

Op grond van BNB 2001/295 zou kunnen worden overwogen om de vestigings-
plaatsfictie te clausuleren voor situaties waarin de vennootschap voor de toepassing
van de BRK of een belastingverdrag geacht wordt geen inwoner van Nederland te
zijn.5 Een dergelijke bepaling lost het gebrek aan effectiviteit van de vestigings-
plaatsfictie echter niet op. Integendeel, het zou de reikwijdte van de fictie nog verder
verkleinen. Nog afgezien van het feit dat de vennootschap in trilaterale situaties voor
de toepassing van het verdrag met de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder
inwoner van Nederland kan zijn bij een afwijkende woonplaatsbepaling in dat ver-
drag (bijvoorbeeld Zwitserland), alsmede mogelijkerwijs bij gebreke van een (OESO-
modelverdragconform) restartikel in het verdrag met de feitelijkeleidingstaat, wijs ik
op het volgende. Onder maar liefst 31 belastingverdragen is (door de verwijzing in
het aanmerkelijkbelangvoorbehoud naar de Nederlandse wetgeving) de vestigings-

5. Vergelijk artikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB 2001.
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plaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 rechtstreeks effectief, zodat de vesti-
gingsplaatsfictie ook na BNB 2001/295 zowel in bilaterale als in trilaterale situaties
effect heeft. Daarbij is dus niet van belang of de vennootschap al dan niet inwoner
van Nederland is in de zin van artikel 4. In nog eens 4 verdragen is voor het heffings-
recht over aanmerkelijkbelangwinst helemaal geen Nederlands inwonerschap van
de vennootschap vereist. Voorts bevatten reeds 12 belastingverdragen een aanmer-
kelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’, dat ziet op de afwikkeling van de emigratie-
heffing, maar uitsluitend geldt indien de vennootschap volgens de Nederlandse wet-
geving inwoner van Nederland is. Clausulering van de vestigingsplaatsfictie brengt
mee dat in het nationale recht een streep wordt gehaald door het onder deze ruime
meerderheid van belastingverdragen geldende Nederlandse heffingsrecht (ter zake
van de buitenlandse belastingplicht, respectievelijk de emigratieheffing).

Clausulering van de vestigingsplaatsfictie in vorenbedoelde zin zou dus ook grote
gevolgen hebben voor bilaterale situaties – die door BNB 2001/295 niet worden ge-
raakt – en zou de vestigingsplaatsfictie vrijwel elke betekenis ontnemen. De conclu-
sie luidt dan ook dat clausulering in strijd komt met de doelstelling van de vesti-
gingsplaatsfictie (en de emigratieheffing) om de Nederlandse aanmerkelijkbelang-
claim in grensoverschrijdende situaties te behouden. De vestigingsplaatsfictie zou
dan in wezen nog slechts effect sorteren in niet-verdragssituaties. Aangezien juist in
niet-verdragssituaties beide exitheffingen onverkort kunnen worden toegepast, zo-
dat het claimverlies waartegen de vestigingsplaatsfictie waakt zich niet voordoet,
zou het dan meer voor de hand liggen de vestigingsplaatsfictie te schrappen.

Een verhoging van het effect van de vestigingsplaatsfictie kan voor wat betreft ver-
vreemdingsvoordelen alleen worden bereikt door een aanpassing van het aanmerke-
lijkbelangvoorbehoud in de belastingverdragen. De vestigingsplaatsfictie is veelal
niet doeltreffend onder de verdragen (27 en de BRK) waarin inwonerschap van de
vennootschap in de zin van het woonplaatsartikel is vereist. Onder die verdragen zou
de effectiviteit van de fictie voor wat betreft triangular cases nog verder afnemen in-
dien de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 zou worden geclau-
suleerd voor gevallen waarin de vennootschap op grond van de BRK of een belasting-
verdrag geen inwoner van Nederland is. Die effectiviteit zou – voor zowel bilaterale
als trilaterale situaties – helemaal teniet worden gedaan indien de vestigingsplaats-
fictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 zou worden geschrapt.6 Het ligt dus voor de
hand om het in de desbetreffende verdragen opgenomen aanmerkelijkbelangvoor-
behoud zodanig aan te passen dat voor de bepaling van de woonplaats van de ven-
nootschap wordt verwezen naar de Nederlandse belastingwetgeving. Een andere
mogelijkheid is het in de vestigingsplaatsfictie bepaalde op te nemen in het aanmer-
kelijkbelangvoorbehoud (vergelijk de protocolbepaling bij het verdrag met België
2001). Het voordeel van deze opties is bovendien dat de buitenlandse belastingplicht
dan kan worden toegepast ongeacht of het een aanmerkelijk belang in een naar
Nederlands of een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap betreft, hetgeen

6. Zie voor argumenten pro clausulering van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969: Kostense 2002, blz. 273-
280; zie ook Bellingwout 1996, blz. 235-236. Zie voor argumenten pro afschaffing van artikel 2, 
lid 4, Wet Vpb 1969: Douma 2002, blz. 83-84.
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strookt met de ratio van het neutrale criterium van de vestigingsplaatsfictie van ar-
tikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001. 

Voor heffing over aanmerkelijkbelangdividend is onder vrijwel alle belastingverdra-
gen inwonerschap van de vennootschap in verdragszin vereist, en kan de vestigings-
plaatsfictie uitsluitend doorwerken via die van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969. Daad-
werkelijke heffing is slechts in enkele uitzonderingsgevallen mogelijk. Een verho-
ging van de effectiviteit van de vestigingsplaatsfictie voor wat betreft aanmerkelijk-
belangdividend kan worden bereikt door het opnemen van een speciale bepaling in
het dividendartikel, zoals reeds in 5 belastingverdragen is geschied. Dat geldt overi-
gens niet voor trilaterale situaties; de heffing wordt dan nog steeds doorkruist door
de verbodsbepaling overeenkomstig artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag in het ver-
drag met de feitelijkeleidingstaat.

Bij dit alles dient te worden bedacht dat de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6,
Wet IB 2001 waarschijnlijk de uitoefening van de EG-rechtelijke verdragsvrijheden
op ongeoorloofde wijze belemmert. Een verhoging van de effectiviteit van de fictie in
verdragssituaties lost dit niet op.

9.4.3 Afschaffing van de vestigingsplaatsficties 

Naar mijn mening is een verdergaande bezinning op de internationale aspecten van
het aanmerkelijkbelangregime gewenst. Het doel van de exitheffingen en de vesti-
gingsplaatsficties is helder: het gaat erom de Nederlandse aanmerkelijkbelangclaim
veilig te stellen die is opgebouwd in de periode van inwonerschap van de aanmerke-
lijkbelanghouder en/of van feitelijke vestiging van de aanmerkelijkbelangvennoot-
schap hier te lande, en om aldus belastingvlucht tegen te gaan. Omdat de buiten-
landsebelastingplicht-vestigingsplaatsfictie niet goed bleek te werken in verdrags-
situaties, zijn de exitheffingen ingevoerd. Deze hebben tot gevolg dat bij emigratie
van de aanmerkelijkbelanghouder en/of bij verplaatsing van de werkelijke leiding
van de vennootschap uit Nederland dient te worden afgerekend, waarna de verkrij-
gingsprijs van het aanmerkelijk belang wordt gesteld op de waarde in het economi-
sche verkeer. In het nationale systeem leidt de vestigingsplaatsfictie derhalve uit-
sluitend tot het belasten van waardeaangroei toerekenbaar aan de periode waarin
geen feitelijke aanknopingspunten met Nederland meer aanwezig zijn. Ook voor wat
betreft aanmerkelijkbelangdividend leidt toepassing van de vestigingsplaatsfictie tot
extraterritoriale heffing, hetgeen in strijd moet worden geacht met het Nederlandse
verdragsbeleid te dier zake.7 Het naast elkaar bestaan van met name de heffing bij
zetelverplaatsing en de vestigingsplaatsfictie – in geval de zetelverplaatsing plaats-
vindt voorafgaand aan emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder is het overigens
de emigratieheffing die tot afrekening over de in de Nederlandse periode van de ven-
nootschap gerijpte aanmerkelijkbelangwinst leidt – is niet in overeenstemming met

7. Nederland pleegt immers een bepaling conform artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag in zijn ver-
dragen op te nemen; zie artikel 10, lid 8, NSV, alsmede onderdeel 2.1 van de Notitie verdrags-
beleid 1998. Zie ook Bellingwout 2001 C, blz. 1439-1440.
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het doel van de regeling. De heffingen bij zetelverplaatsing en emigratie sluiten, in
tegenstelling tot de werking van de vestigingsplaatsfictie, zowel voor wat betreft het
heffingstijdstip als voor wat betreft het heffingsobject zuiver aan bij het wegvallen
van de feitelijke binding met Nederland. Bovendien ziet de buitenlandse belasting-
plicht op grond van de vestigingsplaatsfictie, in tegenstelling tot de emigratieheffing,
alleen op aanmerkelijk belangen in vennootschappen die gedurende ten minste vijf
jaar in Nederland gevestigd waren, hetgeen niet in overeenstemming is met het aan
de aanmerkelijkbelangregeling ten grondslag liggende woonplaatsbeginsel. Vanuit
het systeem bezien dient de vestigingsplaatsfictie derhalve te vervallen.

Met betrekking tot de effectiviteit van de vestigingsplaatsfictie onder belastingver-
dragen geldt enerzijds dat deze voor aanmerkelijkbelangdividend bijna nihil is en
voor vervreemdingsvoordelen – onder belastingverdragen die vereisen dat de ven-
nootschap inwoner van Nederland is in de zin van artikel 4 van het verdrag – sinds
het arrest BNB 2001/295 in triangular cases aanzienlijk is verminderd. Anderzijds
kan de vestigingsplaatsfictie onder een groot aantal belastingverdragen in zowel
bilaterale als trilaterale situaties met betrekking tot vervreemdingsvoordelen wor-
den toegepast, omdat het aanmerkelijkbelangvoorbehoud voor de bepaling van de
woonplaats naar de Nederlandse wetgeving verwijst. Voor wat betreft de exitheffin-
gen geldt dat de verenigbaarheid met belastingverdragen nog niet vaststaat; na BNB
2004/257 leek te kunnen worden geconcludeerd dat de emigratieheffing geen
problemen opleverde, maar aan de juistheid van die conclusie kan na de fictiefloon-
en pensioenemigratiearresten worden getwijfeld. Desalniettemin maken zij mijns
inziens een goede kans. In de verdragen met een aanmerkelijkbelangvoorbehoud
‘nieuwe stijl’ staat de verenigbaarheid van de emigratieheffing met het verdrag vast,
en is ook een duidelijke keuze voor de emigratieheffing gemaakt: de bepalingen van
de buitenlandse belastingplicht inclusief de vestigingsplaatsfictie vinden geen toe-
passing indien bij emigratie is afgerekend.

EG-rechtelijk staat vast dat de emigratieheffing geoorloofd is. Daarentegen levert
de vestigingsplaatsfictie naar mijn mening een belemmering van de vestigingsvrij-
heid op die niet kan worden gerechtvaardigd, aangezien het de regeling ontbreekt
aan interne samenhang/territorialiteit. Dat geldt echter ook voor de zetelverplaat-
singheffing, hoewel die wellicht zodanig zou kunnen worden vormgegeven dat geen
sprake meer is van een belemmering (zie paragraaf 8.2.6).

De voorkeur gaat derhalve uit naar de exitheffingen: zij passen beter in de uitgangs-
punten van de aanmerkelijkbelangregeling, in ieder geval de emigratieheffing is EG-
rechtelijk houdbaar, en zij kunnen waarschijnlijk onder de belastingverdragen wor-
den toegepast. Onder een belangrijk verdrag als dat met België 2001 staat de legiti-
miteit van de emigratieheffing bovendien vast, terwijl toepassing van de vestigings-
plaatsfictie (en de zetelverplaatsingheffing) is uitgesloten. Hiermee is ook duidelijk
hoe de effectiviteit van de exitheffingen in verdragssituaties kan worden vergroot:
door aanpassing van het in de belastingverdragen opgenomen aanmerkelijkbelang-
voorbehoud. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’ heeft mijns inziens
de toekomst. Dergelijke aanmerkelijkbelangvoorbehouden beogen uitdrukkelijk om
de ongestoorde invordering van de Nederlandse emigratieheffing mogelijk te ma-
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ken. De reikwijdte van het voorbehoud zou kunnen worden uitgebreid tot de heffing
bij zetelverplaatsing; de omschrijving van de tienjaarsperiode zou eveneens zodanig
kunnen worden aangepast dat zij ziet op de uitstelperiode voor de conserverende
aanslag bij zetelverplaatsing. Om optimaal recht te doen aan de uitgangspunten van
de emigratieheffing en de heffing bij zetelverplaatsing zou het voorbehoud niet be-
perkt moeten zijn tot feitelijk of op grond van de vestigingsplaatsfictie in Nederland
gevestigde vennootschappen. Het voordeel van deze benadering is voorts dat Neder-
land geen kwijtschelding meer behoeft te verlenen voor door de nieuwe woonstaat
geheven belasting over de voordelen waarop de conserverende aanslagen zien. Met
als gevolg dat de heffing over de aanmerkelijkbelangwinst opgebouwd in de periode
waarin de feitelijke aanknopingspunten met Nederland aanwezig waren, overeen-
komstig de aan het aanmerkelijkbelangregime ten grondslag liggende uitgangspun-
ten volledig aan Nederland toekomt. 

Bij afschaffing van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001 kan bui-
tenlandse belastingplicht nog uitsluitend aan de orde komen met betrekking tot fei-
telijk in Nederland gevestigde vennootschappen. Voor de regeling ter bepaling van
de verkrijgingsprijs bij immigratie en voor de passantenregeling is dan ook alleen
nog de feitelijke vestigingsplaats van belang, zodat deze regelingen geen vestigings-
plaatsfictie meer nodig hebben. De vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB
2001 dient derhalve eveneens te vervallen.8

9.4.4 Afschaffing van de buitenlandse belastingplicht voor inkomen uit 
aanmerkelijk belang

Mijns inziens gaat de afschaffing van de vestigingsplaatsficties niet ver genoeg. Het
verdient serieuze overweging om de buitenlandse belastingplicht voor inkomen uit
aanmerkelijk belang geheel te laten vervallen. In deze fundamentele aanpassing van
het aanmerkelijkbelangregime wordt uitsluitend belastingplicht verbonden aan het
inwonerschap van de aanmerkelijkbelanghouder. Dat zou een logische stap zijn, aan-
gezien de buitenlandse belastingplicht voor het aanmerkelijk belang is geïntrodu-
ceerd ter voorkoming van belastingvlucht. Sinds de invoering van de emigratiehef-
fing in 1997 is het behoud van de aanmerkelijkbelangclaim evenwel reeds vóór het
eindigen van de binnenlandse belastingplicht verzekerd, zodat de buitenlandse be-
lastingplicht overbodig is geworden. Gezien het feit dat Nederland hier te lande wo-
nende aanmerkelijkbelanghouders belast voor aanmerkelijkbelanginkomen onge-
acht de vestigingsplaats van de vennootschap, en bovendien tot afrekening overgaat
bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder, leidt afschaffing van de buitenland-
se belastingplicht tot een evenwichtig stelsel. Voorts zou het ook een aanmerkelijke

8. Dat heeft tevens als voordeel dat de mogelijke strijdigheid van de passantenregeling met het ge-
lijkheidsbeginsel en het EG-recht wordt opgeheven. Over de mogelijke strijdigheid met het ge-
lijkheidsbeginsel van de passantenregeling, met name in de verhouding tot box 3-beleggers, is in 
de geschiedenis van totstandkoming van de Wet IB 2001 het nodige opgemerkt. Kortheidshalve 
verwijs ik naar de volgende passages: Kamerstukken II 1998/99, 26 727, A, blz. 81; Kamerstukken 
II 1999/2000, 26 727, nr. 7, blz. 512-513; Kamerstukken II 1999/2000, 26 727 en 26 728, nr. 81, 
blz. 4.
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vereenvoudiging opleveren; de complexe regeling van de buitenlandse belasting-
plicht en daaraan gekoppeld de nog ingewikkelder regeling voor de bepaling van de
verkrijgingsprijs bij immigratie in geval van daaraan voorafgaande buitenlandse be-
lastingplicht en/of zetelverplaatsing, kunnen dan immers verdwijnen.9 Deze variant
heeft bovendien het voordeel dat zij in overeenstemming kan worden geacht met
het internationaal aanvaarde uitgangspunt voor de heffing over vermogenswinsten
op aandelen, te weten exclusieve heffing door de woonstaat.10

De typisch Nederlandse afwijking van artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag – het
aanmerkelijkbelangvoorbehoud – zou dan in zoverre eveneens kunnen vervallen.
Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in zijn NSV-gedaante ziet immers slechts op
de effectuering van de buitenlandse belastingplicht. Zoals is betoogd in paragraaf
2.3.3.3, ligt in wezen reeds het woonplaatsbeginsel aan het Nederlandse verdrags-
beleid ten grondslag. Zo wordt in de Notitie verdragsbeleid 1998 gewezen op het an-
timisbruikkarakter van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud, dat ook zou blijken uit
het feit dat het voorbehoud alleen toepassing vindt op voormalige inwoners van
Nederland en maar gedurende een beperkte periode na emigratie. Hieruit volgt dat
niet zozeer de aanwezigheid van de vennootschap in Nederland van belang is, als
wel het inwonerschap van de aanmerkelijkbelanghouder, en dat het aanmerkelijk-

9. De buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijk belang in de vennootschapsbelasting (artikel 
17, lid 3, letter b, Wet Vpb 1969) kan dan eveneens worden afgeschaft. De rechtsgrond van de bui-
tenlandse belastingplicht voor lichamen met een aanmerkelijk belang in een in Nederland geves-
tigd lichaam is onduidelijk, maar tegenwoordig lijkt het vooral te gaan om een antimisbruik-
maatregel gericht tegen het ontgaan van de buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelas-
ting; zie paragraaf 2.2.1.1, onder ‘Buitenlandse belastingplicht in de Wet Vpb 1969’. Bij afschaffing 
van de buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting kan de 
buitenlandse belastingplicht in de vennootschapsbelasting eveneens worden gemist. Die buiten-
landse belastingplicht leidt ook tot tal van problemen: i) zij is EG-rechtelijk dubieus (zie bijvoor-
beeld Pancham 2002, blz. 499-502; Bobeldijk & Hofman 2004, blz. 90; en Engelen & Van der Vegt 
2006, blz. 803); ii) zij is gemakkelijk te omzeilen vanwege het ontbreken van een verwijzing naar 
afdeling 7.3 Wet IB 2001 (zo kan de werkelijke leiding van de vennootschap uit Nederland wor-
den verplaatst zonder afrekening ex artikel 7.5, lid 7, Wet IB 2001), alsmede door het belang te 
houden via een buitenlandse tussenhoudster en de aandelen in die laatste vennootschap te ver-
kopen (zie Bobeldijk & Hofman 2004, blz. 94); iii) zij is weinig effectief vanwege belastingverdra-
gen (met name voor wat betreft vervreemdingsvoordelen: artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag 
staat aan Nederlandse heffing in de weg; het aanmerkelijkbelangvoorbehoud mist toepassing 
voor rechtspersonen) en de EG-Moeder/Dochterrichtlijn (Richtlijn 90/435/EEG); en iv) zij is na-
delig voor het Nederlandse vestigingsklimaat (buitenlandse beleggingsfondsen die geen onder-
neming drijven waaraan de door hen gehouden aandelen kunnen worden toegerekend, worden 
door de buitenlandse belastingplicht afgeschrikt om aandelen in Nederlandse vennootschappen 
te houden; zie Bobeldijk & Hofman 2004, blz. 87).

10. Met betrekking tot heffing over (aanmerkelijkbelang-)dividenden is ook een beperkt heffings-
recht van de bronstaat algemeen aanvaard (vergelijk artikel 10, lid 2, OESO-modelverdrag). Aldus 
beschouwd zou de buitenlandse belastingplicht met betrekking tot feitelijk in Nederland geves-
tigde vennootschappen dus in stand kunnen blijven voor wat betreft reguliere voordelen. Een af-
schaffing van de buitenlandse belastingplicht alleen voor vervreemdingsvoordelen ligt echter 
niet voor de hand. Bedacht moet voorts worden dat de dividenden reeds worden betrokken in de 
heffing van dividendbelasting; waarbij zij aangetekend dat deze waarschijnlijk op niet al te lange 
termijn zal worden afgeschaft.
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belangvoorbehoud in feite is gericht op het behouden van de claim opgebouwd in de
periode dat de aanmerkelijkbelanghouder inwoner van Nederland was. In de nota
naar aanleiding van het verslag in de goedkeuringsprocedure van het verdrag met
België 2001 is dan ook uitdrukkelijk gezegd dat het Nederlandse verdragsbeleid al-
leen op de emigratieheffing ziet en niet op de effectuering van de buitenlandse be-
lastingplicht. Opname van een aanmerkelijkbelangvoorbehoud is mijns inziens des-
alniettemin nog nuttig. In de eerste plaats wordt daarmee buiten twijfel gesteld dat
de emigratieheffing niet in strijd komt met de verdragsverplichtingen, waardoor
mogelijke beschuldigingen van treaty override en een eventueel buiten toepassing la-
ten van de emigratieheffing door de rechter worden voorkomen. In de tweede plaats
mag de in de conserverende aanslag begrepen waardeaangroei dan niet door de ver-
dragspartner worden belast, zodat geen buitenlandse belasting op de conserverende
aanslag behoeft te worden afgeboekt, en de Nederlandse waardeaangroei inderdaad
geheel aan Nederland toekomt.

Wel zou daarbij moeten worden gestreefd naar het sanctioneren van de emigra-
tieheffing in alle gevallen, dus ook bij een aanmerkelijk belang in een niet in Neder-
land gevestigde vennootschap. Dit is aangewezen vanuit de consistentie van het
systeem en bovendien vanuit een oogpunt van gelijke behandeling ten opzichte van
aanmerkelijkbelanghouders van in Nederland gevestigde vennootschappen, alsme-
de ten opzichte van niet-emigrerende aanmerkelijkbelanghouders. Indien de bui-
tenlandse belastingplicht wordt geschrapt, lijkt mij een dergelijke aanmerkelijk-
belangbepaling ten opzichte van (potentiële) verdragspartners ook beter verdedig-
baar. Een twaalftal recente belastingverdragen bevat reeds een aanmerkelijkbelang-
voorbehoud dat is gericht op de effectuering van de conserverende aanslag bij emi-
gratie, maar geen van die bepalingen is van toepassing ten aanzien van emigrerende
aanmerkelijkbelanghouders van niet (fictief) in Nederland gevestigde vennoot-
schappen. De bepalingen zijn voorts nodeloos ingewikkeld; Nederland krijgt eerst
een heffingsrecht toegekend over de na emigratie door de kwalificerende aanmerke-
lijkbelanghouder behaalde aanmerkelijkbelangwinst en dit wordt vervolgens be-
perkt tot situaties waarin de emigratieheffing is toegepast en zolang van de conser-
verende aanslag nog een bedrag openstaat. Aangezien Nederland geen heffingsrecht
nastreeft met betrekking tot na emigratie gerijpte aanmerkelijkbelangwinst – en dat
ook niet toegekend krijgt – zou het de helderheid en eenvoud ten goede komen als
het voorbehoud geheel en uitdrukkelijk aansluit bij regeling van de emigratieheffing.

Bij een andere redactie van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud kan een voor-
beeld worden genomen aan de Duitse verdragsbepalingen die specifiek zien op de
emigratieheffing van § 6 AStG. Bepaald wordt slechts dat de aankomststaat een step-
up verleent indien de vertrekstaat een emigratieheffing heeft toegepast. Een derge-
lijke step-up lost meteen het (theoretische) probleem op van betaling door de aan-
merkelijkbelanghouder van de conserverende aanslag voorafgaand aan daadwerke-
lijke vervreemding (met als gevolg dat het huidige aanmerkelijkbelangvoorbehoud
‘nieuwe stijl’ toepassing mist en de aankomststaat bij daadwerkelijke vervreemding
de gehele aanmerkelijkbelangwinst zou kunnen belasten). In een aantal Duitse ver-
dragen ontbreekt bovendien het vereiste van inwonerschap van de vennootschap in
de vertrekstaat. Bij de Nederlandse bepaling zou het ontbreken van die eis overigens
meer voor hand liggen dan bij de Duitse; de Duitse emigratieheffing wordt namelijk
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alleen toegepast bij een aanmerkelijk belang in een in Duitsland gevestigde vennoot-
schap. Bij afschaffing van de vestigingsplaatsfictie dient het aanmerkelijkbelang-
voorbehoud in ieder geval geen vestigingseis te bevatten, omdat de emigratieheffing
anders kan worden ontgaan door de werkelijke leiding van de vennootschap vooraf-
gaand aan emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder naar het buitenland te ver-
plaatsen. Indien een bepaling zonder vestigingseis in voorkomende gevallen niet
haalbaar blijkt, verdient het de voorkeur te bepalen dat Nederland de emigratiehef-
fing mag toepassen voor zover de waardeaangroei is ontstaan in de periode waarin
de vennootschap in Nederland was gevestigd. Een andere mogelijkheid is om in situ-
aties waarin de vennootschap niet in Nederland is gevestigd, tevens een heffings-
recht aan de aankomststaat toe te kennen, in combinatie met een door Nederland te
verlenen credit.

9.4.5 Uitwerking

Naar mijn mening verdient het de voorkeur de aanmerkelijkbelangregeling voor wat
betreft haar internationale aspecten te herijken aan de overwegende ratio die aan de
regeling ten grondslag ligt, namelijk het belasten van de waardeaangroei die is ont-
staan in de periode waarin de aanmerkelijkbelanghouder inwoner was van Neder-
land. Dat uitgangspunt kan internationaal ook aanvaardbaar worden geacht. In deze
optie verdwijnt de buitenlandse belastingplicht voor inkomen uit aanmerkelijk be-
lang, en wordt gefocust op de emigratieheffing. Aldus wordt een evenwichtig en re-
latief eenvoudig systeem verkregen. Opgemerkt zij dat de buitenlandse belasting-
plicht voor het aanmerkelijk belang en de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6,
Wet IB 2001 voorzichtigheidshalve zouden moeten worden gehandhaafd zolang niet
zeker is dat de emigratieheffing onder vóór 1997 gesloten belastingverdragen kan
worden toegepast, en zolang de belangrijkste belastingverdragen nog niet alle een
aanmerkelijkbelangbepaling bevatten die (volledig; in ieder geval zonder vestigings-
plaatseis) aansluit bij de emigratieheffing. Met het oog op het EG-recht leek daaren-
tegen juist zo snel mogelijk tot afschaffing te moeten worden overgegaan met het
oog op de fiscale samenhang/fiscale territorialiteit van de regeling; uit het arrest in
de zaak N volgt evenwel dat zulks niet nodig is.

Bij deze optie zou het aanmerkelijkbelangregime op de volgende punten moeten
worden aangepast:
– Belastingplicht voor inkomen uit aanmerkelijk belang bestaat alleen voor in

Nederland wonende aanmerkelijkbelanghouders, ongeacht de vestigingsplaats
van hun vennootschap.

– De regeling van de buitenlandse belastingplicht in afdeling 7.5 Wet IB 2001 – in-
clusief de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, en de zetelverplaatsinghef-
fing van artikel 7.5, lid 7 – verdwijnt derhalve.

– Als tegenhanger van de heffing ex artikel 4.16, lid 1, letter h, Wet IB 2001 bij emi-
gratie van de aanmerkelijkbelanghouder, wordt bij immigratie van de aanmerke-
lijkbelanghouder de waarde van het aanmerkelijkbelangpakket steeds gesteld op
de waarde in het economische verkeer op het immigratietijdstip.
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– Bij remigratie na toepassing van de emigratieheffing vervalt de conserverende
aanslag en wordt de verkrijgingsprijs eveneens als uitgangspunt op de waarde in
het economische verkeer gesteld. De verkrijgingsprijs wordt evenwel verminderd
met het bedrag waarmee de waarde in het economische verkeer bij emigratie de
historische verkrijgingsprijs overtrof.11 Daarbij is wel een regeling nodig die het
ontgaan van deze bepaling door inbreng van de aandelen in een andere vennoot-
schap voorafgaand aan immigratie voorkomt. Voor zover op de conserverende
aanslag bedragen zijn betaald, wordt de waarde in het economische verkeer bij
remigratie steeds verhoogd met viermaal het bedrag van de betalingen (voor zo-
ver betrekking hebbend op de nog tot het aanmerkelijk belang behorende aande-
len). Voor zover bij emigratie een negatief vervreemdingsvoordeel in aanmerking
is genomen dat tot verrekening heeft geleid, wordt de verkrijgingsprijs van de nog
tot het aanmerkelijk belang behorende aandelen verminderd met het aan die aan-
delen toerekenbare negatieve vervreemdingsvoordeel.12 13

– De vestigingsplaatsfictie van artikel 4.35 Wet IB 2001 vervalt, evenals de uitvoe-
ringsbepalingen in artikel 16 Uitv.besl. IB 2001.

– Voor wat betreft de kwijtscheldingsbepalingen geldt het volgende: 
• de kwijtschelding van artikel 26, lid 2, Inv.wet 1990 dient mijns inziens te wor-

den afgeschaft. Het na tien jaar laten varen van de claim op de in Nederland
ontstane waardeaangroei strookt niet met de ratio van de aanmerkelijkbelang-
regeling en leidt bovendien tot een ongelijke behandeling ten opzichte van
niet-emigrerende aanmerkelijkbelanghouders.14 Afschaffing van deze kwijt-

11. Indien de waarde bij terugkeer is gezakt onder de waarde op het emigratietijdstip, zou de vermin-
dering kunnen worden beperkt tot het bedrag waarmee de waarde op het remigratietijdstip de 
historische kostprijs overtreft.

12. Indien de kwijtschelding na tien jaar zou worden gehandhaafd (zie echter het pleidooi voor af-
schaffing hieronder), geldt het volgende. Bij terugkeer nadat de conserverende aanslag is kwijt-
gescholden vanwege het verstrijken van de tienjaarstermijn, dient uit een oogpunt van gelijke 
behandeling ten opzichte van niet-geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders de verkrijgings-
prijs te worden verminderd met het bedrag waarmee de waarde in het economische verkeer bij 
emigratie de historische verkrijgingsprijs overtrof. Evenals bij remigratie binnen tien jaar is hier-
bij een antiontgaansbepaling nodig.

13. Mijns inziens is geen maatregel nodig tegen de mogelijkheid om de aanmerkelijkbelangclaim af 
te schudden door geruisloze terugkeer uit de BV gevolgd door immigratie of remigratie (zie para-
graaf 3.2.1.1, onder ‘Inkoop- en liquidatiebate’). Er doet zich in de door mij voorgestelde regeling 
geen ontgaansmogelijkheid meer voor. Gevallen van immigratie zijn niet meer relevant indien de 
buitenlandse belastingplicht voor het aanmerkelijk belang vervalt. Het gaat alleen nog om geval-
len waarin de emigratieheffing is toegepast, maar bij het vervallen van de kwijtschelding na tien 
jaar leveren ook die geen probleem meer op. De geruisloze terugkeer uit de BV leidt dan immers 
steeds tot invordering van de conserverende aanslag, zodat geen aanmerkelijkbelangclaim meer 
bestaat.

14. Door deze kwijtscheldingsbepaling te schrappen wordt ook meteen het bezwaar weggenomen 
dat de aanmerkelijkbelanghouder binnen de tienjaarstermijn kan overgaan tot uitkering van een 
groot deel (tot 90%) van de reserves zonder gevaar van invordering van de conserverende aanslag 
en met weinig of geen Nederlandse belasting (zie paragraaf 2.2.2.2,b, onder ‘Uitstel van betaling’). 
De conserverende aanslag moet dan immers bij vervreemding uiteindelijk toch worden voldaan 
(waarbij ex artikel 26, lid 5, letter a, Inv.wet 1990 geen kwijtschelding wordt verleend voor de op-
getreden waardedaling).
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schelding past ook bij de door mij bepleite aanpassing van de aanmerkelijk-
belangvoorbehouden (de aankomststaat verleent een step-up). De eventuele
uitvoeringsproblemen lijken niet onoverkomelijk; ik wijs erop dat noch de gel-
dende noch de nieuwe Duitse regeling een dergelijke kwijtschelding kent;

• de kwijtschelding wegens in Nederland verschuldigde dividendbelasting van
artikel 26, lid 4, Inv.wet 1990 is passend, al werkt zij enigszins ruw uit omdat
geen compartimentering plaatsvindt en dubbele Nederlandse belasting niet in
alle gevallen wordt voorkomen;

• de kwijtschelding ex artikel 26, lid 5, letter a, Inv.wet 1990 voor na emigratie
gerealiseerde waardedalingen is in strijd met de ratio van de emigratieheffing,
want leidt ertoe dat de in Nederland gerijpte aanmerkelijkbelangwinst uitein-
delijk niet volledig in Nederland wordt belast. Bij de door mij bepleite aanpas-
sing van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud in belastingverdragen (step-up
door de aankomststaat; zie hierna) past deze kwijtschelding in ieder geval niet,
aangezien zij leidt tot double dips. Met het oog op het EG-recht dient de kwijt-
schelding evenwel te worden gehandhaafd.15 Om dubbele verliesverrekening
te voorkomen dient zij, overeenkomstig de Duitse regeling, uitsluitend te wor-
den verleend voor zover de waardevermindering niet door de aankomststaat
in aanmerking wordt genomen;

• de reverse tax credit van artikel 26, lid 5, letter b, Inv.wet 1990 past evenmin in
het gekozen systeem, waarin de tijdens de periode van Nederlands inwoner-
schap van de aanmerkelijkbelanghouder ontstane waardeaangroei wordt be-
last. Idealiter verleent de aankomststaat (zoals in de door mij bepleite aanpas-
sing van het aanmerkelijkbelangvoorbehoud) een step-up, zodat dubbele hef-
fing zich niet kan voordoen. Ervan uitgaande dat niet alle belastingverdragen
met een dergelijk aanmerkelijkbelangvoorbehoud worden uitgerust, is het de
vraag of dit principiële nadeel van de kwijtschelding zwaarder weegt dan het
voordeel van voorkoming van internationale dubbele heffing over de in de
conserverende aanslag begrepen waardeaangroei. Daarnaast geldt dat de cre-
dit mijns inziens ook bijdraagt aan de rechtvaardiging van de emigratieheffing
onder van vóór 1997 daterende belastingverdragen. Indien de voorkoming van
dubbele belasting prevaleert, zou de bepaling kunnen worden gehandhaafd
met het oog op situaties waarin het belastingverdrag de heffingsbevoegdheid
over de desbetreffende vervreemdingsvoordelen niet aan Nederland toewijst
(en eventueel kunnen worden uitgebreid tot niet-verdragssituaties), met dien
verstande dat daaronder dan ook (uitdrukkelijk) zou moeten worden begrepen
eventuele door het buitenland geheven belasting over vervreemdingsvoorde-
len van winstbewijzen, genotsrechten en koopopties. Mijns inziens moet ech-
ter (evenals in de Duitse regeling) worden gekozen voor de consistentie van
het systeem en het daaraan ten grondslag liggende uitgangspunt van belas-

15. Voor wat betreft de verenigbaarheid van de emigratieheffing met belastingverdragen is van be-
lang dat de kwijtschelding wel (enigszins) afbreuk doet aan het standpunt dat het heffings-
moment ligt vóór emigratie. Dat geldt echter uitsluitend voor op basis van het oude aanmerke-
lijkbelangregime gesloten belastingverdragen en heeft dus geen relevantie voor de door mij be-
pleite nieuwe vormgeving van dat regime met bijbehorende verdragsbepaling.
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tingheffing door Nederland als woonstaat over de in Nederland ontstane waar-
deaangroei van het aanmerkelijk belang. Uiteraard wordt aldus tevens het in
de verdragsonderhandelingen in te nemen standpunt dat de heffing over de in
Nederland gerijpte aanmerkelijkbelangwinst volledig aan Nederland toekomt,
– en dat de aankomststaat een step-up moet verlenen – van een steviger fun-
dament voorzien. Afschaffing leek ook EG-rechtelijk gezien opportuun; uit het
arrest De Lasteyrie volgt immers dat een dergelijke kwijtschelding een beroep
op de fiscale samenhang/territorialiteit van de regeling verzwakt. Opmerkelijk
genoeg lijkt het HvJ EG hierop in het arrest N te zijn teruggekomen.

Bij deze optie zouden de belastingverdragen en de BRK als volgt kunnen worden
aangepast:
– In de belastingverdragen en de BRK wordt een aanmerkelijkbelangbepaling opge-

nomen die uitsluitend ziet op de toepassing van de emigratieheffing en daarbij
volledig aansluit. Ik stel de volgende tekst voor:

‘Niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid mag een verdragsluitende
Staat van een natuurlijke persoon die inwoner van die Staat is geweest en
inwoner van de andere verdragsluitende Staat is geworden, belasting hef-
fen over de tot het moment van emigratie ontstane waardeaangroei van
aandelen, winstbewijzen, genotsrechten en rechten om aandelen te ver-
werven in een vennootschap. Ingeval eerstgenoemde Staat de waardeaan-
groei bij emigratie van de natuurlijke persoon heeft belast, hanteert de an-
dere Staat bij de latere daadwerkelijke vervreemding van genoemde ver-
mogensbestanddelen, indien die Staat het daarbij behaalde voordeel be-
last, voor de berekening van het vervreemdingsvoordeel als verkrijgings-
prijs het bedrag dat eerstgenoemde Staat voor de berekening van de emi-
gratieheffing als overdrachtsprijs heeft gehanteerd.’

Overigens zou dan in artikel 12, lid 1, BRK (teneinde de andere landen van het
Koninkrijk ook te verplichten tot het verlenen van een step-up aan de immigre-
rende aanmerkelijkbelanghouder van een in dat land zelf of in een derde land ge-
vestigde vennootschap) de vestigingsplaatseis moeten vervallen dan wel een ver-
mogenswinstbepaling overeenkomstig artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag moe-
ten worden opgenomen.

– Artikel 35b BRK kan voor wat betreft het aanmerkelijk belang volledig vervallen.
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SAMENVATTING 

Deze studie bevat de resultaten van een onderzoek naar de internationale aspecten
van de Nederlandse aanmerkelijkbelangregeling, die is neergelegd in hoofdstuk 4 en
afdeling 7.3 van de Wet IB 2001. De onderzochte aspecten betreffen de regelingen bij
emigratie, immigratie en remigratie van de aanmerkelijkbelanghouder, alsmede de
buitenlandse belastingplicht met haar vestigingsplaatsfictie en zetelverplaatsing-
heffing. De nadruk is gelegd op de beide exitheffingen en de vestigingsplaatsfictie
voor de buitenlandse belastingplicht. De doelstelling van het onderzoek is in de eer-
ste plaats inzicht te verschaffen in de achtergrond en de werking van de regeling in
de nationale wet, alsmede te analyseren welke invloed de belastingverdragen, de
BRK en het EG-recht hebben op de daadwerkelijke toepassing van de nationale rege-
ling in grensoverschrijdende situaties. Voorts is onderzocht hoe de nationale rege-
ling consistenter kan worden vormgegeven, hoe het nationale heffingsrecht onder
belastingverdragen en de BRK optimaal kan worden behouden, en welke oplossin-
gen in EU-verband denkbaar zijn voor de problematiek van de exitheffingen.

In hoofdstuk 2 is de achtergrond van de vestigingsplaatsficties, de exitheffingen en
de buitenlandse belastingplicht voor aanmerkelijk belang geschetst. Zowel de vesti-
gingsplaatsfictie in de buitenlandse belastingplicht (artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001)
als de heffingen bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder (emigratieheffing)
en bij verplaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap uit Nederland
(zetelverplaatsingheffing) zijn geïntroduceerd om de aanmerkelijkbelangclaim te
behouden in geval de aanmerkelijkbelanghouder zijn woonplaats naar het buiten-
land verlegt en daarbij de vennootschap ‘meeneemt’. De vestigingsplaatsfictie heeft
alleen betekenis voor de buitenlandse belastingplicht en bewerkstelligt dat een ven-
nootschap die ten minste vijf jaar in Nederland gevestigd is geweest, nog tot tien jaar
na verplaatsing van de werkelijke leiding uit Nederland geacht wordt in Nederland te
zijn gevestigd. Ingevolge de zetelverplaatsingheffing dient de buitenlands belasting-
plichtige aanmerkelijkbelanghouder af te rekenen over de tot het moment van zetel-
verplaatsing ontstane waardeaangroei van het aanmerkelijk belang. De emigratie-
heffing leidt tot afrekening over de waardeaangroei die is ontstaan tot het moment
van emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder en betreft derhalve de binnenland-
se belastingplicht. Beide exitheffingen leiden niet tot onmiddellijke invordering van
de verschuldigde belasting, maar tot oplegging van een conserverende aanslag met
uitstel van betaling. Ten slotte is er ook nog een vestigingsplaatsfictie opgenomen in
artikel 4.35 Wet IB 2001, die met name van belang is voor de bepaling van de verkrij-
gingsprijs van het aanmerkelijk belang bij immigratie of remigratie van de aanmer-
kelijkbelanghouder. Deze vestigingsplaatsfictie beoogt immigranten en remigranten
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een step-up te onthouden in gevallen van voorafgaande buitenlandse belastingplicht
op grond van de vestigingsplaatsfictie van artikel 7.5, lid 6, Wet IB 2001. De vesti-
gingsplaatsficties zijn niet op elkaar afgestemd, maar als gevolg van een regeling in
het Uitvoeringsbesluit IB 2001 zal de verkrijgingsprijs bij immigratie en remigratie in
beginsel op het juiste bedrag worden gesteld. De exitheffingen zijn ingevoerd, omdat
de vestigingsplaatsfictie voor de buitenlandse belastingplicht vaak niet bleek te vol-
doen door de werking van belastingverdragen. Aan het uitgangspunt dat de in
Nederland ontstane waardeaangroei uiteindelijk door Nederland moet worden be-
last, wordt in de feitelijke uitwerking van de exitheffingen niet steeds recht gedaan.
Dit wordt met name veroorzaakt door de verschillende kwijtscheldingsmogelijkhe-
den. Voorts is de verhouding tussen de vestigingsplaatsfictie voor de buitenlandse
belastingplicht en de beide exitheffingen moeizaam. Als gevolg van de afrekening bij
emigratie en/of zetelverplaatsing is de Nederlandse waardeaangroei reeds belast
wanneer de vestigingsplaatsfictie van toepassing wordt. Na emigratie en/of zetelver-
plaatsing wordt de verkrijgingsprijs op de waarde in het economische verkeer ge-
steld, zodat de op grond van de vestigingsplaatsfictie plaatsvindende heffing alleen
betrekking heeft op de nadien in de buitenlandse periode ontstane waardeaangroei.
Aan het einde van hoofdstuk 2 zijn ten slotte nog vraagtekens gesteld bij de buiten-
landse belastingplicht voor het aanmerkelijk belang als zodanig, aangezien zowel de
sinds 1997 geldende aanmerkelijkbelangregeling als het Nederlandse verdragsbeleid
overwegend is gericht op het belasten van de meerwaarde die is ontstaan in de peri-
ode waarin de aanmerkelijkbelanghouder inwoner van Nederland was.

In hoofdstuk 3 zijn bilaterale verdragssituaties behandeld. Met name is aandacht be-
steed aan de situatie waarin zowel de aanmerkelijkbelanghouder als de vennoot-
schap zich naar dezelfde verdragsstaat begeven en buitenlandse belastingplicht be-
staat ingevolge de vestigingsplaatsfictie. Het hoofdstuk bevat in de eerste plaats een
beschouwing over artikel 13, lid 5, NSV en de doorwerking onder belastingverdragen
van onder meer de diverse vervreemdingsficties. Voorts is een compleet overzicht
opgenomen van de aanmerkelijkbelangvoorbehouden in de Nederlandse belasting-
verdragen en de daarin gestelde eisen. Daarbij is uitgebreid stilgestaan bij het aan-
merkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’, zoals Nederland dat in de met ingang van
1997 onderhandelde belastingverdragen tracht op te nemen. Geconstateerd is dat de
vestigingsplaatsfictie effect heeft onder verdragen met een aanmerkelijkbelang-
voorbehoud dat, overeenkomstig het NSV, vereist dat de vennootschap ‘volgens de
Nederlandse wetgeving’ inwoner is van Nederland. Het betreft 31 verdragen, waar-
van er 11 in 1997 of later zijn gesloten. Onder de 12 verdragen met een aanmerkelijk-
belangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’ is de vestigingsplaatsfictie eveneens van belang,
maar heffing ingevolge de buitenlandse belastingplicht is niet mogelijk. De aanmer-
kelijkbelangvoorbehouden ‘nieuwe stijl’ zien in feite uitsluitend op de toepassing
van de emigratieheffing. Een belangrijke doelstelling hierbij is kennelijk te voorko-
men dat de nieuwe woonstaat heft over de in de conserverende aanslag begrepen
waardeaangroei, en daarmee dat Nederland kwijtschelding op de conserverende
aanslag moet verlenen. Onder de derde belangrijke groep verdragen, waarin het aan-
merkelijkbelangvoorbehoud vereist dat de vennootschap inwoner van Nederland is
volgens de regels van het woonplaatsartikel (27 verdragen en de BRK), werkt de ves-
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tigingsplaatsfictie veelal niet. De vennootschap kan, indien zij naar Nederlands recht
is opgericht, wel als inwoner worden beschouwd ingevolge artikel 4, lid 1, OESO-mo-
delverdrag, maar de tiebreakbepaling van het derde lid van dat artikel wijst de ande-
re verdragsstaat aan als woonstaat. Geconcludeerd is dat Nederland zijn aanmerke-
lijkbelangclaim onder een ruime meerderheid van verdragen heeft veiliggesteld; of-
wel doordat de buitenlandse belastingplicht met haar vestigingsplaatsfictie effect
sorteert, ofwel doordat de ongestoorde toepassing van de emigratieheffing is vastge-
legd. Voor wat betreft aanmerkelijkbelangdividend is de vestigingsplaatsfictie daar-
entegen ineffectief. Het dividendartikel verleent Nederland alleen een beperkt hef-
fingsrecht indien de vennootschap in de zin van het woonplaatsartikel inwoner van
Nederland is, en dat is door de werking van de tiebreaker niet het geval. Uit het (in
hoofdstuk 4 besproken) arrest HR 28 februari 2001, BNB 2001/295, moet worden af-
geleid dat het artikel 10 zelf is dat de Nederlandse heffing in een dergelijk geval ver-
biedt. Een vijftal recente, maar minder belangrijke verdragen bevat een speciale be-
paling die Nederland, onder dezelfde voorwaarden als van het aanmerkelijkbelang-
voorbehoud ‘nieuwe stijl’, de mogelijkheid geeft aanmerkelijkbelangdividend tot
tien jaar na emigratie te belasten.

In hoofdstuk 4 zijn triangular cases aan bod gekomen, waarin de aanmerkelijk-
belanghouder naar staat C is geëmigreerd, en de werkelijke leiding van de vennoot-
schap naar staat B is verplaatst. Evenals in bilaterale verdragssituaties heeft de vesti-
gingsplaatsfictie hier effect onder aanmerkelijkbelangvoorbehouden die, overeen-
komstig het NSV, vereisen dat de vennootschap ‘volgens de Nederlandse wetgeving’
inwoner van Nederland is. Dat geldt ook met betrekking tot het aanmerkelijkbelang-
voorbehoud ‘nieuwe stijl’, maar uitsluitend voor wat betreft de toepassing van de
emigratieheffing. Ruim een derde van de verdragen bevat echter een aanmerkelijk-
belangvoorbehoud dat vereist dat de vennootschap inwoner van Nederland is vol-
gens de regels van het woonplaatsartikel. Het hoofdstuk bevat een uitgebreide be-
schouwing over artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag en het arrest BNB 2001/295. Uit-
sluitend de vestigingsplaatsfictie van artikel 2, lid 4, Wet Vpb 1969 kan tot de door
artikel 4, lid 1, OESO-modelverdrag vereiste onderworpenheid leiden, zodat toepas-
sing van de buitenlandse belastingplicht alleen bij een aanmerkelijk belang in een
naar Nederlands recht opgerichte vennootschap aan de orde kan komen. Indien de
vennootschap in staat B is gevestigd en het verdrag Nederland-staat B een OESO-mo-
delverdragconform woonplaatsartikel bevat, is de vennootschap voor de toepassing
van OESO-modelverdragconforme verdragen met derde staten, in dit geval het ver-
drag Nederland-staat C, echter niet als inwoner van Nederland te beschouwen. De
vennootschap is namelijk op grond van de toewijzingsbepalingen in het verdrag Ne-
derland-staat B niet meer te beschouwen als ‘fully liable to tax’ in Nederland voor de
toepassing van het woonplaatsartikel in het verdrag Nederland-staat C. Dit volgt uit
BNB 2001/295, geldt ook voor verdragen zonder tweede volzin, en kan in overeen-
stemming worden geacht met de tekst van en het commentaar bij artikel 4 OESO-
modelverdrag. Als mogelijke uitzondering zie ik het geval waarin sprake is van een
vennootschap zonder materiële onderneming (niet zijnde een fonds voor gemene
rekening) en een verdrag Nederland-staat B zonder OESO-modelverdragconform
restartikel. Nederland zal vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang echter
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met name kunnen belasten in geval het verdrag met staat B of staat C een van het
OESO-modelverdrag afwijkend woonplaatsartikel bevat. Ook met betrekking tot de
heffingsbevoegdheid over aanmerkelijkbelangdividend speelt het arrest BNB 2001/
295 een belangrijke rol. In de eerste plaats vereisen vrijwel alle verdragen voor de
toekenning aan de bronstaat van een heffingsrecht over dividend dat de vennoot-
schap inwoner is van de bronstaat in de zin van het woonplaatsartikel in het verdrag.
Vanwege de ‘full tax liability’-beslissing van de Hoge Raad is hiervan in triangular
cases meestal geen sprake. In de tweede plaats heeft de Hoge Raad in het arrest te-
vens geoordeeld dat in een dergelijk geval niet het restartikel in de weg staat aan de
Nederlandse heffing, maar het dividendartikel zelf. Dit heeft in de visie van de Hoge
Raad derhalve saldowerking. Mijns inziens is deze beslissing weliswaar discutabel,
maar leidt zij wel tot aanvaardbare uitkomsten. Heffing over aanmerkelijkbelang-
dividend is in de verhouding met staat C dan met name mogelijk in geval het verdrag
met staat C of staat B een afwijkend woonplaatsartikel bevat, of in geval het verdrag
met staat C een speciale bepaling voor aanmerkelijkbelangdividend bevat. Behou-
dens de mogelijkheid dat het verdrag Nederland-staat B een bijzonder woonplaats-
artikel bevat, zal de Nederlandse heffing in vrijwel alle gevallen worden geblokkeerd
door een in dat verdrag opgenomen verbod op extraterritoriale heffing over dividen-
den overeenkomstig artikel 10, lid 5, OESO-modelverdrag.

In hoofdstuk 5 is aandacht besteed aan bilaterale en trilaterale situaties waarin de
BRK een rol speelt. De BRK bevat een afwijkend vermogenswinstartikel en tevens
een aantal interessante antimisbruikbepalingen. Het aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd vereist onder meer dat de vennootschap inwoner van Nederland is in de zin
van de BRK, hetgeen meebrengt dat heffing over vervreemdingsvoordelen alleen aan
de orde kan komen indien de vennootschap naar Nederlands recht is opgericht. Van
Nederlands inwonerschap is in de bilaterale situatie met zowel de aanmerkelijk-
belanghouder als de vennootschap op de Nederlandse Antillen echter geen sprake,
omdat de tiebreaker aansluit bij de plaats van de werkelijke leiding. Het vermogens-
winstartikel is dan in het geheel niet van toepassing; het is het restartikel dat de
Nederlandse heffing verbiedt. In de triangular case met de vennootschap in staat B is
de vennootschap reeds geen inwoner van Nederland vanwege het ontbreken van de
ook door het woonplaatsartikel in de BRK vereiste ‘full tax liability’ in Nederland.
Voor wat betreft aanmerkelijkbelangdividend geldt dat Nederland in de bedoelde
bilaterale en trilaterale situatie geen dividendbelasting kan heffen, omdat de ven-
nootschap geen inwoner is van Nederland. De vestigingsplaatsfictie heeft dus noch
onder het aanmerkelijkbelangvoorbehoud noch onder het dividendartikel resultaat.
In de BRK is evenwel een speciaal artikel opgenomen met ingewikkelde antimis-
bruikbepalingen, die Nederland alsnog de gelegenheid zouden moeten geven aan-
merkelijkbelangvoordelen te belasten, met name in gevallen waarin de aanmerke-
lijkbelanghouder of de vennootschap is onderworpen aan een bijzonder regime. Bij-
zonder is dat de Nederlandse heffing op grond van de buitenlandse belastingplicht,
inclusief de vestigingsplaatsfictie, dan onverkort kan worden toegepast. Toepassing
van deze bepalingen lijkt echter slechts denkbeeldig, terwijl zij door de invoering
van de emigratieheffing bovendien hun bestaansrecht grotendeels hebben verloren.
Met betrekking tot de heffing van dividendbelasting bevat de BRK nog een bijzonde-
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re antimisbruikbepaling die de tiebreaker terugneemt, indien de doorslaggevende
reden voor de verplaatsing van de werkelijke leiding is geweest de heffing van divi-
dendbelasting onmogelijk te maken. Het gevolg van toepassing van deze bepaling is
dat Nederland het door het dividendartikel toegekende bronheffingsrecht in de bila-
terale situatie dan wel in een triangular case binnen het Koninkrijk geldend kan ma-
ken.

In hoofdstuk 6 is de verenigbaarheid van de emigratieheffing en de zetelverplaat-
singheffing met de belastingverdragen beoordeeld. De emigratieheffing kan zonder
bezwaar worden toegepast onder de verdragen met een aanmerkelijkbelangvoorbe-
houd ‘nieuwe stijl’ indien de vennootschap (fictief) in Nederland is gevestigd, alsme-
de onder de andere met ingang van 1997 gesloten belastingverdragen. Uit HR 24 ok-
tober 2003, BNB 2004/257, volgt dat de emigratieheffing evenmin problematisch is
met betrekking tot de BRK. Voor wat betreft de overige belastingverdragen is het de
vraag of de emigratieheffing in strijd komt met de goede verdragstrouw. De Hoge
Raad heeft immers in de fictiefloon- en de pensioenemigratiearresten verschillende
Nederlandse fictiebepalingen doen sneuvelen, omdat sprake was van een eenzijdige
posterieure wijziging van de nationale wetgeving, die leidde tot een verschuiving in
de op de aard van de inkomsten gebaseerde verdeling van de heffingsbevoegdheid in
het desbetreffende verdrag. Met betrekking tot de emigratieheffing kan echter in de
eerste plaats worden aangevoerd dat artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag niet in de
weg staat aan de toepassing van een eindafrekening bij de grens over de tot dat tijd-
stip aangegroeide meerwaarde van het aanmerkelijk belang. Het OESO-modelver-
drag laat namelijk een vermogensaanwasbelasting toe, en de aanmerkelijkbelang-
heffing kan worden aangemerkt als een combinatie van een vermogensaanwas-
belasting en het liquiditeitsbeginsel, waarin een afrekening bij emigratie noodzake-
lijk is. In de tweede plaats verschilt de emigratieheffing van de in de fictiefloon- en
de pensioenemigratiearresten beoordeelde bepalingen. Zo ziet de emigratieheffing
op een reëel voordeel dat naar zijn aard onder het vermogenswinstartikel valt, zodat
geen sprake is van een verschuiving, en treedt Nederland terug voor zover de nieuwe
woonstaat het in de conserverende aanslag begrepen voordeel belast. Voor de zetel-
verplaatsingheffing geldt mijns inziens eveneens dat toepassing mogelijk is onder
verdragen die zijn gesloten op basis van het sinds 1997 geldende aanmerkelijk-
belangregime. Verdragen met een aanmerkelijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’
staan echter aan deze heffing in de weg, omdat zij plaatsvindt tijdens de buitenland-
se belastingplicht van de aanmerkelijkbelanghouder. De geoorloofdheid van de ze-
telverplaatsingheffing onder vóór 1997 gesloten verdragen is onzeker. Een beroep op
artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag is ten aanzien van de zetelverplaatsingheffing
niet mogelijk. Gelet op de door de Hoge Raad in zijn fictiefloon- en pensioenemigra-
tiearresten gehanteerde criteria pleit in het voordeel van de zetelverplaatsingheffing
dat sprake is van een reëel voordeel, geen verschuiving plaatsvindt van het ene naar
het andere verdragsartikel en dat de reverse tax credit internationale dubbele belas-
ting voorkomt.

In hoofdstuk 7 is de jurisprudentie van het HvJ EG op het gebied van de toepassing
van de verdragsvrijheden in fiscale zaken geanalyseerd, en zijn de vestigingsplaats-
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ficties en de exitheffingen aan de verdragsvrijheden getoetst. De emigratieheffing in
haar huidige vorm is door het HvJ EG in het arrest N (zaak C-470/04) in overeenstem-
ming met het EG-recht bevonden. Uit het arrest volgt dat een emigrerende aanmer-
kelijkbelanghouder met een 100%-belang steeds een beroep op de vestigingsvrijheid
toekomt, ook indien de vennootschap feitelijk in Nederland is gevestigd. In andere
gevallen zal een beroep op het vrije verkeer van de burgers van de Unie kunnen wor-
den gedaan. Niettegenstaande het onvoorwaardelijke betalingsuitstel en de kwijt-
schelding voor na emigratie gerealiseerde waardedalingen levert de emigratiehef-
fing volgens het HvJ EG een belemmering op. Deze is evenwel gerechtvaardigd op
grond van de verdeling van de heffingsbevoegdheid op basis van het territorialiteits-
beginsel. Het Hof acht de emigratieheffing namelijk in overeenstemming met het
aan artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag ten grondslag liggende fiscale territoriali-
teitsbeginsel, inhoudend dat vermogenswinsten belast worden in de woonstaat van
de vervreemder, verbonden met de ‘temporele component’ van het verblijf van de
belastingplichtige in Nederland gedurende de periode waarin de winst is ontstaan.
Bij deze rechtvaardiging heb ik vraagtekens gesteld, aangezien de verschillende
kwijtscheldingsmogelijkheden afbreuk doen aan de territorialiteit van de regeling,
evenals de buitenlandse belastingplicht voor het aanmerkelijk belang. De kans dat
de zetelverplaatsingheffing in overeenstemming met het EG-recht zal worden be-
vonden, acht ik klein. Deze zal, evenals de emigratieheffing, een belemmering ople-
veren. Een rechtvaardigingsgrond is mijns inziens niet aanwezig, nu de regeling niet
coherent is vormgegeven en veel belastingverdragen Nederland geen heffingsrecht
verlenen indien de vennootschap haar feitelijke vestigingsplaats buiten Nederland
heeft. De zetelverplaatsingheffing kan, anders dan de emigratieheffing, niet in over-
eenstemming worden geacht met het aan artikel 13, lid 5, OESO-modelverdrag ten
grondslag liggende territorialiteitsbeginsel, dat immers de heffingsbevoegdheid legt
bij de woonstaat van de aanmerkelijkbelanghouder. De vestigingsplaatsfictie van ar-
tikel 4.35 Wet IB 2001 lijkt alleen problematisch voor zover zij zou worden toegepast
op de passantenregeling. Indien een aandeelhouder van een naar Nederlands recht
opgerichte, feitelijk in het buitenland gevestigde vennootschap van de faciliteit zou
worden uitgesloten, levert dat een belemmering op die niet valt te rechtvaardigen;
reeds omdat de regeling door de toepassing van deze vestigingsplaatsfictie niet vol-
doet aan de evenredigheidstoets. De vestigingsplaatsfictie voor de buitenlandse be-
lastingplicht maakt het minder aantrekkelijk de vennootschap gedurende vijf jaar of
langer in Nederland te vestigen en om deze daarna uit Nederland te verplaatsen. Een
rechtvaardigingsgrond lijkt niet aanwijsbaar. Een beroep op de fiscale samenhang of
het fiscale territorialiteitsbeginsel is naar mijn mening niet mogelijk, aangezien toe-
passing van de vestigingsplaatsfictie, in strijd met haar doelstelling, alleen leidt tot
heffing over waardeaangroei die buiten Nederland is ontstaan. Ten slotte heb ik nog
onderzocht of in Europees verband een oplossing mogelijk is voor de exitheffingen-
problematiek, waardoor de emigratieheffing zou kunnen worden gemist. Die oplos-
sing mag het vrije verkeer niet belemmeren, dient de aanmerkelijkbelangclaim van
de staat waarin de waardeaangroei is ontstaan, te behouden en moet tevens uitvoer-
baar zijn. Een systeem waarin de nieuwe woonstaat van de aanmerkelijkbelanghou-
der de claim van de vertrekstaat overneemt tegen onmiddellijke afrekening (clea-
ring), voldoet aan deze eisen. Minder praktisch, maar waarschijnlijk politiek eerder
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te verwezenlijken, is het idee om de vertrekstaat een heffingsrecht te verlenen over
de later daadwerkelijk gerealiseerde aanmerkelijkbelangwinst, gecombineerd met
wederzijdse bijstand. 

Hoofdstuk 8 heeft de Duitse aanmerkelijkbelangregeling als onderwerp. De Duitse
aanmerkelijkbelangregeling vertoont gelijkenis met de Nederlandse, maar wijkt
daarvan op essentiële punten af. Zo wordt een step-up alleen verleend bij de bereke-
ning van de emigratieheffing (Wegzugssteuer), en wordt de emigratieheffing alleen
toegepast indien het aanmerkelijk belang een Duitse vennootschap betreft. De wet
SEStEG brengt een nieuwe opzet van de regeling: voorzien is in een algemene step-
upregeling bij immigratie (doch alleen voor zover in het buitenland is afgerekend),
de emigratieheffing wordt voortaan onafhankelijk van de vestigingsplaats van de
vennootschap toegepast, en bij emigratie naar een lidstaat van de EU of de EER wordt
zonder zekerheidstelling uitstel van betaling verleend. Interessant is dat de Duitse
regeling uitsluitend een kwijtscheldingsmogelijkheid bevat voor na emigratie gerea-
liseerde waardedalingen van het aanmerkelijk belang en dan nog alleen indien die
waardedaling niet door de nieuwe woonstaat in aanmerking wordt genomen. De
Duitse regeling is wellicht niet geheel EG-proof vanwege onder meer de beperkte
step-up bij immigratie en de vrij uitgebreide jaarlijkse opgaveverplichtingen. De
aanmerkelijkbelangvoorbehouden in Duitse belastingverdragen zien vaak op de toe-
passing van de emigratieheffing en voorzien veelal in de verlening van een step-up
door de nieuwe woonstaat. Zij bieden voordelen boven het Nederlandse aanmerke-
lijkbelangvoorbehoud ‘nieuwe stijl’ vanwege hun eenvoud en het ruimhartiger toe-
kennen van heffingsrechten aan de vertrekstaat.

Hoofdstuk 9 bevat de conclusies en aanbevelingen. Aangegeven is in welke concrete
verdragssituaties de buitenlandsebelastingplicht-vestigingsplaatsfictie effect sor-
teert en hoe de effectiviteit van de vestigingsplaatsfictie zou kunnen worden ver-
sterkt. Gezien de bevindingen met betrekking tot de doelstellingen en de consisten-
tie van de aanmerkelijkbelangregeling, alsmede de effectiviteit en de verenigbaar-
heid van de vestigingsplaatsfictie en de exitheffingen onder belastingverdragen, de
BRK en het EG-recht, wordt evenwel aanbevolen te kiezen voor het woonplaatsbe-
ginsel als exclusief uitgangspunt van de aanmerkelijkbelangregeling. Dat komt neer
op het afschaffen van de buitenlandse belastingplicht voor het aanmerkelijk belang
en de vestigingsplaatsficties, en een volledige inzet op de emigratieheffing. De emi-
gratieheffing dient zoveel mogelijk te leiden tot een daadwerkelijke afrekening over
de waardeaangroei die is ontstaan tijdens het inwonerschap van de aanmerkelijkbe-
langhouder. Om dit te bereiken dient in ieder geval de kwijtschelding na tien jaar te
vervallen, en dient de kwijtschelding voor na emigratie gerealiseerde waardedalin-
gen te worden beperkt tot gevallen waarin de nieuwe woonstaat het aanmerkelijk-
belangverlies niet in aanmerking neemt. Het aanmerkelijkbelangvoorbehoud zou
mijns inziens volledig moeten aansluiten bij de emigratieheffing, hetgeen met name
een verval van de vestigingsplaatseis betekent, en zou idealiter voorschrijven dat de
nieuwe woonstaat een step-up verleent tot de door de vertrekstaat bij de berekening
van de emigratieheffing gehanteerde waarde.
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SUMMARY 

This study contains the results of research with respect to the international aspects
of the Dutch substantial interest rules, as laid down in chapter 4 and part 7.3 of the
Individual Income Tax Act 2001. The research concerns the rules with respect to
emigration, immigration and remigration of the holder of a substantial interest, as
well as the tax liability of non-resident taxpayers in connection with the residence
fiction and the seat-transfer levy. The emphasis has been put on the two exit levies
and the residence fiction relating to non-resident taxpayers. The purpose of this
study is in the first place to provide insight into the background and functioning of
the rules in national law, as well as to analyze the influence of tax treaties, the Tax
Arrangement for the Kingdom and EC law on actual application of the national rules
in cross-border situations. Furthermore, it has been reviewed how the national rules
can be made more consistent, how the national tax jurisdiction can be preserved to
the extent possible under tax treaties and the Tax Arrangement for the Kingdom, and
which solutions are conceivable in the EU-context with respect to the topic of exit
levies. 

In chapter 2 the background of the residence fiction, exit levies and liability of non-
resident taxpayers with respect to substantial interest is described. Both the resi-
dence fiction for non-resident taxpayers (article 7.5, paragraph 6, Individual Income
Tax Act 2001) and the levies in case of emigration of the substantial interest holder
(emigration levy) and in case of relocation of the effective management of the com-
pany from the Netherlands (seat-transfer levy) were introduced to retain the sub-
stantial interest claim in case the substantial interest holder moves his residence
abroad and the company moves with him. The residence fiction is only meaningful
for non-resident taxpayers and causes a company that was resident in the Nether-
lands for at least five years, to be deemed to be a resident after the relocation of the
effective management from the Netherlands for ten years subsequent to such reloca-
tion. As a result of the seat-transfer levy, the non-resident substantial interest holder
must pay tax in respect of the accretion in value of the substantial interest arising
until the moment of the seat-transfer. The emigration levy results in payment in re-
spect of the value accretion that has occurred until the moment of emigration of the
substantial interest holder and relates therefore to the tax liability as a resident tax-
payer. Both exit levies are not immediately collected, but result in a conservatory
assessment with extension of payment. Finally there is also a residence fiction incor-
porated in article 4.35 Individual Income Tax Act 2001, which is particularly relevant
for the determination of the acquisition price of the substantial interest in case of
immigration or remigration of the substantial interest holder. This residence fiction
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purports to deny to immigrants and returned emigrants a step up in case of previous
liability as a non-resident taxpayer based on the residence fiction of article 7.5, par-
agraph 6, Individual Income Tax Act 2001. The residence fictions have not been coor-
dinated, but as a result of an arrangement in the Regulation Income Tax 2001 the
acquisition price in case of immigration and remigration will in principle be deter-
mined at the proper amount. The exit levies have been introduced, because the
residence fiction for non-resident taxpayers appeared to be inadequate as a result
of application of tax treaties. The goal that the value accretion originating in the
Netherlands is ultimately taxed by the Netherlands is not always accomplished as
a result of the concrete application of the exit levies. This is in particular caused
by the various possibilities to cancel the tax liability. Furthermore the relationship
between the residence fiction for non-resident taxpayers and both exit charges is
problematic. As a result of the levy in case of emigration and/or seat-transfer the
Dutch value accretion is already taxed when the residence fiction becomes applica-
ble. Subsequent to emigration and/or seat-transfer the acquisition price is deter-
mined at the fair market value, as a result of which the levy based on the residence
fiction relates to the subsequent value accretion during the foreign period only.
Finally, at the end of chapter 2 questions have been raised with respect to the
liability as foreign taxpayer for the substantial interest as such, because both in the
substantial interest rules applicable since 1979 and the Dutch treaty policy, the focus
is on the levy in respect of the value accrued in the period in which the substantial
interest holder was resident of the Netherlands.

Chapter 3 deals with bilateral treaty situations. In particular the focus has been on
the situation in which both the substantial interest holder and the company have
moved to one treaty state and on liability as non-resident taxpayer as a result of the
residence fiction. This chapter contains in the first place a discussion of article 13,
paragraph 5, Dutch Standard Treaty and the application in tax treaty situations of the
various alienation fictions. Furthermore a complete overview has been incorporated
of the substantial interest carve outs in the Dutch tax treaties and the conditions in-
corporated therein. In that overview ample attention has been paid to the ‘new style‘
substantial interest carve out, in the form in which the Netherlands tries to realize
that in tax treaties negotiated as of 1997. It is determined that the residence fiction is
effective in tax treaties with a substantial interest carve out that, in accordance with
the Dutch Standard Treaty, requires that the company is a resident of the Nether-
lands ‘under Netherlands law‘. This is the case for 31 treaties, of which 11 have been
concluded in or subsequent to 1997. In 12 treaties with a ‘new style‘ substantial in-
terest carve out the residence fiction is relevant as well, but the levy as a result of
liability as a foreign taxpayer is not possible. The ‘new style‘ substantial interest
carve outs in fact relate to the application of the emigration levy only. An important
goal in this respect is apparently to prevent that the new resident state levies tax in
respect of the value accretion contained in the conservatory assessment, and thus
to prevent that the Netherlands would have to forego the tax embodied in the con-
servatory assessment. Under the third important group of treaties, in which the sub-
stantial interest carve out requires that the company is a resident of the Netherlands
under the residence article (27 treaties and the Tax Arrangement for the Kingdom),
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the residence fiction is generally not effective. The company can, if it was incorporat-
ed under Dutch law, be regarded as resident according to article 4, paragraph 1,
OECD-Model Convention, but the tie-break provision of the third paragraph of that
article determines that the other treaty state is the state of residence. It is concluded
that the Netherlands has safeguarded its substantial interest claim in an ample
majority of treaties; either because the tax liability as foreign taxpayer with the res-
idence fiction is effective, or because the unrestricted application of the emigration
levy has been provided for. With respect to substantial interest dividends the resi-
dence fiction is ineffective. The dividend article allows the Netherlands a limited
right to levy only if the company within the meaning of the residence article is a
resident of the Netherlands, and as a result of the tie-breaker such is not the case.
From the case HR 28 February 2001, BNB 2001/295 (discussed in chapter 4), it must
be concluded that it is article 10 that prevents the Dutch levy in such a case. Five
recent, but less important treaties contain a special provision that allows the
Netherlands, under identical conditions as with respect to the ‘new style‘ substantial
interest carve out, the possibility to tax the substantial interest dividend up to ten
years following emigration. 

In chapter 4 triangular cases have been addressed, in which the substantial interest
holder emigrated to State C, and the effective management of the company was
moved to State B. As in bilateral treaty situations the residence fiction is effective in
relation to substantial interest carve outs that, in accordance with the Dutch Stand-
ard Treaty, require that the company is resident of the Netherlands under Nether-
lands law. That is also true with respect to the ‘new style‘ substantial interest carve
out, but only with respect to the application of the emigration levy. More than a third
of the treaties, however, contain a substantial interest carve out that requires that
the company is a resident of the Netherlands under the rules of the residence article.
The chapter contains a thorough discussion of article 4, paragraph 1, OECD-Model
Convention and the case BNB 2001/295. Only the residence fiction of article 2, para-
graph 4, Corporate Income Tax Act 1969 can result in the tax liability required by
article 4, paragraph 1, of the OECD-Model Convention, as a result of which applica-
tion of tax liability as a non-resident taxpayer with respect to a substantial interest
can incur only with respect to a company incorporated under Dutch law. If the com-
pany has its residence in State B and the treaty between the Netherlands and State B
contains an OECD-Model Convention type residence article, the company cannot be
regarded as resident of the Netherlands for the application of OECD-Model Conven-
tion type treaties with third states, in this case for application of the treaty Nether-
lands - State C. The company is on the basis of the operative provisions in the treaty
Netherlands – State B no longer ‘fully liable to tax‘ in the Netherlands for the appli-
cation of the residence article in the treaty Netherlands – State C. This result follows
from BNB 2001/295, is also applicable for treaties without the second sentence, and
can be regarded as being in accordance with the text of and the commentary to arti-
cle 4 OECD-Model Convention. As possible exception I see the case in which a com-
pany without a real enterprise (not being a fund for common account) and a treaty
Netherlands – State B without OECD-Model Convention type other income article.
The Netherlands will in particular be able to tax the alienation gains in case the trea-
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ty with State B or State C has a residence article that deviates from the OECD-Model
Convention. Also with respect to the right to levy in respect of substantial interest
dividend, the case BNB 2001/295 plays an important role. In the first place almost all
treaties require for the right of the source state to tax in respect of dividend that the
company is resident of the source state in the meaning of the residence article of the
treaty. As a result of the ‘full tax liability‘-decision of the Hoge Raad, that is generally
not the case in triangular cases. In the second place the Supreme Court also decided
in this case that in such a situation the Dutch levy is not prevented by the other in-
come article, but by the dividend article itself. This article, in the vision of the Hoge
Raad, has other income effect. I find this decision doubtful, but the result is accepta-
ble. Levy in respect of substantial interest dividend in the relation to State C is then in
particular possible in case the treaty with State C or State B has a deviating residence
article, or in case the treaty with State C has a special provision for substantial inter-
est dividend. Except for the possibility that the treaty Netherlands – State B contains
a special residence article, the Dutch levy will in almost all cases be prevented by the
prohibition of extraterritorial levy in respect of dividends in that treaty in accord-
ance with article 10, paragraph 5, OECD-Model Convention. 

In chapter 5 attention has been paid to bilateral and trilateral situations in which the
Tax Arrangement for the Kingdom plays a role. The Tax Arrangement for the King-
dom contains a deviating capital gains article and also a number of interesting anti-
abuse provisions. The substantial interest carve out requires, inter alia, that the com-
pany is resident of the Netherlands within the meaning of the Tax Arrangement for
the Kingdom, which implies that levy in respect of alienation gains can only occur if
the company is incorporated under Dutch law. Dutch residence is in bilateral situa-
tions in which both the substantial interest holder and the companies are in the
Netherlands Antilles not possible, because the tie-breaker points to the place of ef-
fective management. The capital gains article is then entirely not applicable; it is the
other income article that prevents the Dutch levy. In the triangular case with the
company in State B, the company is already not resident of the Netherlands as a re-
sult of the lack of ‘full tax liability‘ in the Netherlands, also required by the residence
article in the Tax Arrangement for the Kingdom. With respect to substantial interest
dividend, the Netherlands cannot levy dividend tax in the mentioned bilateral and
trilateral situation, because the company is not resident in the Netherlands. The res-
idence fiction is thus neither effective under the substantial interest carve out nor
under the dividend article. However, the Tax Arrangement for the Kingdom does
contain a special article with complicated anti-abuse provisions that should give the
Netherlands the possibility to tax substantial interest income, in particular in cases
in which the substantial interest holder or the company is subject to a special re-
gime. Remarkable is that the Dutch levy based on the liability as a foreign taxpayer,
including the residence fiction, can be applied without restriction. Application of
these provisions, however, seems illusory, while they also largely lost their value as a
result of the emigration levy. With respect to the levy of dividend tax the Tax
Arrangement for the Kingdom contains a special anti-abuse provision that with-
draws the tie-breaker, if the predominant reason for the move of the effective man-
agement was to prevent the levy of dividend tax. The result of application of this pro-
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vision is that the Netherlands can effectuate the right to levy pursuant to the divi-
dend article in a bilateral situation or a trilateral situation within the Kingdom.

In chapter 6 the emigration levy and the seat-transfer levy have been tested against
tax treaties. The emigration levy can be applied without a problem under treaties
with a ‘new style‘ substantial interest carve out if the company is (deemed) resident
in the Netherlands, as well as pursuant the other tax treaties entered into as of 1997.
From HR 24 October 2003, BNB 2004/257, it follows that the emigration levy is not
problematic either with respect to the Tax Arrangement for the Kingdom. With re-
spect to the other tax treaties, the question is whether the emigration levy is contra-
ry to good faith. As is known, the Hoge Raad has prevented the application of various
Dutch fictions in the fictitious wage– and the pension emigration cases, because
there was a unilateral posterior change of national law, resulting in a change of the
right to levy based on the nature of the income in the applicable treaty. With respect
to the emigration levy, however, in the first place it can be mentioned that article 13,
paragraph 5, OECD-Model Convention does not prevent the application of an exit
charge at the border in respect of the value accrued until that time of the substantial
interest. The OECD-Model Convention allows a value accretion tax, and the substan-
tial interest levy can be regarded as a combination of a capital accretion tax and the
liquidity principle, in which a charge in case of migration is necessary. In the second
place the emigration levy is different from the provisions tested in the fictitious
wage- and pension emigration cases. For example, the emigration levy relates to a
real advantage that by its nature is covered by the capital gains article, as a result of
which there is no reallocation, and the Netherlands does not effectuate its charge to
the extent the new residence state taxes the income included in the conservatory as-
sessment. In my view also the seat-transfer levy is possible under treaties that are
based on the substantial interest regime applicable as of 1997. Treaties with a ‘new
style‘ substantial interest carve out do prevent this levy, because it occurs during the
tax liability as a non-resident taxpayer of the substantial interest holder. Whether
the seat-transfer levy is allowed under treaties from prior to 1997 is uncertain.
Reliance on article 13, paragraph 5, OECD-Model Convention is not possible with re-
spect to the seat-transfer levy. With a view to the conditions applied by the Hoge
Raad in his fictitious wage- and pension emigration cases, arguments in favour of a
seat-transfer tax are that there is a real advantage, no reallocation from one to
another treaty article and that the reverse tax credit prevents international double
taxation.  

In chapter 7 the case law of the ECJ in the area of application of treaty freedoms in tax
matters has been analyzed, and the residence fictions and the exit levies have been
tested against the treaty freedoms. The emigration levy in its current form has been
found in accordance with EC law by the ECJ in the N-Case (Case-470/04). From this
decision it follows that an emigrating substantial interest holder with a 100% interest
can always invoke the freedom of establishment, also in case the company in fact has
its residence in the Netherlands. In other cases the free movement of EC nationals
can be relied on. Notwithstanding the unconditional extension of payment and the
cancellation for decreases in value arising after emigration, the emigration levy does
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result in a restriction according to the ECJ. This restriction, however, is justified based
on the allocation of the right to levy based on the territoriality principle. The court
does find the emigration levy in accordance with the fiscal territoriality principle
that forms the basis of article 13, paragraph 5, OECD-Model Convention and which
embodies the principle that capital gains can be taxed in the state of residence of the
alienator, and capital gains attached to the ‘temporal component‘ of the stay of the
taxpayer in the Netherlands during the period in which the gain has arisen, is
allowed. I have questioned this justification, because the various cancellation possi-
bilities erode the territoriality of the rules, just like the liability for non-resident tax-
payers in respect of the substantial interest. The chance that the seat-transfer levy
will be deemed in accordance with EC law, in my view, is remote. This levy shall, just
as the emigration levy, result in a restriction. A justification is in my view not
present, since the rules are not coherent and many tax treaties do not give to the
Netherlands a right to levy if the company has its effective management outside the
Netherlands. The seat-transfer levy, other than the emigration levy, cannot be
deemed in accordance with the principle of territoriality on which article 13, para-
graph 5, OECD-Model Convention is based and which assigns the right to levy to the
residence state of the substantial interest holder. The deemed residence of article
4.35 Individual Income Tax Act 2001 seems problematic only to the extent it would
be applied with respect to the transit rules. If a shareholder in a company that was
incorporated under Dutch law, but which has its effective management in a foreign
country, would be excluded from the facility, such would be a restriction that cannot
be justified; already because the arrangement does not meet the requirements of
proportionality as a result of the application of the deemed residence. The deemed
residence for the tax liability for non-residents renders it less attractive to have the
company resident in the Netherlands for 5 years or longer to then move it from the
Netherlands. It seems that a justification cannot be found. Invoking fiscal coherence
or fiscal territoriality is in my view not possible, because application of the residence
fiction, results, contrary to its goal, only in a levy in respect of value accretion origi-
nating outside the Netherlands. Finally I have researched whether in the European
context a solution is possible for exit levies, as a result of which the emigration levy
could be dropped. That solution cannot restrict the freedoms, must preserve the sub-
stantial interest claim originated in the state in which the value accrued and must be
practical. A system in which the new residence state of the substantial interest hold-
er acquires the claim of the state of departure against immediate payment (clearing),
meets these requirements. Less practical, but probably politically more realistic, is
the idea to give to the departure state a right to levy in respect of the substantial in-
terest profit actually realized later, combined with mutual assistance. 

Chapter 8 deals with the German substantial interest rules. The substantial interest
rules are comparable with the Dutch rules, but deviate from these in essential ways.
For example, a step-up is granted only in the computation of the emigration levy
(Wegzugssteuer), and the emigration levy is only applied if the substantial interest is
in a German company. The SEStEG introduces a new structure of the rules: a general
step-up arrangement in the case of immigration (but only to the extent there was a
charge abroad), the emigration levy is in the future independent from the residence
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of the company, and in case of emigration to a member state of the EU or the EEA ex-
tension of payment will be granted without security. It is interesting that the Ger-
man rules only contain a cancellation possibility for decreases in value of the sub-
stantial interest after emigration and then only if these decreases will not be taken
into account by the new residence state. The German rules are possibly not entirely
EC proof as a result of the restricted step-up in case of immigration and the some-
what extensive annual filing requirements. The substantial interest carve outs in
German tax treaties often relate to the application of the emigration levy and often
result in the grant of a step-up by the new residence state. They offer advantages as
compared to the Dutch ‘new style‘ substantial interest carve out because of their
simplicity and the more liberal grant of taxation rights to the departure state. 

Chapter 9 contains conclusions and recommendations. It is indicated in which con-
crete treaty situation the tax liability as non-resident resulting from the residence
fiction is effective and how the effectiveness of the residence fiction could be
strengthened. With a view to the findings with respect to the goals and the consist-
ency of the substantial interest rules, as well as the effectiveness and the relationship
between the residence fiction and exit charges under tax treaties, the Tax Arrange-
ment for the Kingdom and EC law, it is, however, recommended to choose for the res-
idence principle as exclusive basis of the substantial interest rules. That results in the
termination of the rules for the tax liability of non-residents in respect of substantial
interest and the residence fictions, and a full focus on the emigration levy. The emi-
gration levy must to the extent possible lead to a real charge in respect of the value
accretion that occurred during the residence of the substantial interest holder. To
accomplish this result, the cancellation after 10 years must be withdrawn and the
cancellation for decreases in value post emigration must be restricted to those cases
in which the new residence state does not take the substantial interest loss into
account. The substantial interest carve out should in my view seamlessly fit the
emigration levy, which means in particular that the residence requirement must be
dropped and it would ideally prescribe that the new residence state allows a step-up
to the amount taken into account by the departure state in the computation of the
emigration levy.
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