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12 Tax opinions

12.1 Inleiding

1083. Fiscale opinions. Fiscale opinions behoren te worden gegeven door fiscalisten. In 
de praktijk worden stamp duty opinions en withholding tax opinions ook wel gegeven 
door advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen die geen fiscalist zijn. Die opinions zijn te 
beschouwen als diligence opinions. Alleen fiscalisten behoren een “no adverse tax conse-
quences” opinion te geven.

1084. Stamp duty en no withholding tax opinions door niet-fiscalisten. Een opinion behoort 
te worden gegeven door een juridisch adviseur die verstand heeft van het rechtsgebied 
waarop de opinion ziet; zie nr. 24. Fiscale opinions behoren daarmee in beginsel te worden 
gegeven door fiscalisten. Advocaten die geen fiscalist zijn, ontberen doorgaans de voor 
het geven van fiscale opinions vereiste deskundigheid.1604,  1605 Zij behoren zich daarom 
verre van fiscale opinions te houden. In de praktijk worden hierop twee uitzonderingen 
gemaakt. Het is niet ongebruikelijk dat een opinionontvanger die om een enforceability 
opinion vraagt, tevens een stamp duty opinion en een withholding tax opinion verlangt. 
Die opinions kunnen door een fiscalist worden gegeven, maar dat vergt dat een fiscalist 
wordt ingeschakeld, met de daaraan verbonden kosten; vgl. nr. 157 e.v. en in het bijzon-
der nr. 162. In de praktijk worden de twee opinions daarom ook wel opgenomen in de 
enforceability opinion. Anders dan een vers ingeschakelde fiscalist, heeft de opiniongever 
die de enforceability opinion geeft, zich al verdiept in de rechtsverhouding waarop de 
opinion ziet. In zoverre leidt het opnemen van de twee opinions niet tot extra kosten. De 
opinions te geven vergt in het algemeen overigens geen uitvoerig onderzoek, en evenmin 
diepe deskundigheid; vgl. nr. 1090 en 1094. Tegen deze achtergrond is de praktijk dat ook 
andere opiniongevers dan fiscalisten de twee opinions geven, begrijpelijk en aanvaard-
baar. Zie over de stamp duty opinion nr. 1088 e.v. Zie over de no withholding tax opinion 
nr. 1092 e.v.1606

1085. Risico’s voor opiniongever. Een opiniongever staat ervoor in dat hij de deskundig-
heid heeft, die nodig is om zijn opinion te kunnen geven; zie nr. 182. Een opiniongever 
die, hoewel hij geen fiscalist is, stamp duty opinions en withholding tax opinions geeft, 
zal er daarom voor moeten zorgen dat hij de daarvoor vereiste deskundigheid heeft en op 
peil houdt. De noodzaak de voor het geven van opinions vereiste deskundigheid op peil te 

1604 Notarissen zijn over het algemeen fiscaal beter onderlegd. 
1605 In dezelfde richting Nijnens 1996, p. 104.
1606 Nijnens 1996, p. 105, noemt alleen de stamp duty opinion als opinion die wel door niet-fiscalisten wordt 

gegeven.
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houden bestaat in den brede. Omdat fiscale wetgeving meer dan veel andere regelgeving 
die voor opinions van belang is, regelmatig wordt gewijzigd, vraagt de kwestie hier echter 
bijzondere aandacht.

1086. Stamp duty en withholding tax opinions zijn diligence opinions. Een diligence opi-
nion is een opinionparagraaf die ziet op bezwaarlijke gevolgen die het aangaan van de 
rechtsverhouding waarop de opinion ziet, zou kunnen hebben voor de opinionvennoot-
schap of een andere partij daarbij; zie nr. 30. Zo bezien zijn de stamp duty opinion en de 
withholding tax opinion diligence opinions: zij bevestigen dat het aangaan en nakomen 
van de rechtsverhouding waarop de opinion ziet, op de in de opinionparagrafen behan-
delde punten geen onbedoelde fiscale gevolgen heeft.1607

1087. “No adverse tax consequences” opinion. Opiniongevers die een stamp duty opinion 
en een withholding tax opinion willen ontvangen, vragen vaak ook om een “no adverse 
tax consequences” opinion. Een dergelijke opinion luidt bijvoorbeeld: “The Opinion 
Addressee will not become resident, or deemed to be resident, in the Netherlands for tax 
purposes or become subject to Dutch taxes, by reason only of its entry into, performance 
or enforcement of the Agreement.” Deze opinion te geven, vergt een brede blik op het 
belastingrecht. Het is daarom te ontraden dat een opiniongever die niet een ter zake kun-
dig fiscalist is, een “no adverse tax consequences” opinion geeft.

12.2 De stamp duty opinion

1088. Opinion:

No Dutch taxes of a documentary nature, such as stamp or registration tax or duty, 
are payable by reason only of any party’s entry into, performance or enforcement of 
the Agreement.

1607 In de stamp duty opinion en de withholding tax opinion ligt de bevestiging besloten dat “stamp duty”- 
en “withholding tax”-regels niet in de weg staan aan de afdwingbaarheid van de overeenkomst waarop 
de opinion ziet. In zoverre zijn de opinions mede enforceability opinions; vgl. nr. 38 e.v. Dat stamp 
duty- of withholding tax-regels de afdwingbaarheid van een rechtsverhouding kunnen beperken, is niet 
uitgesloten. Vgl. over stamp duty-regels noot 1608. Withholding tax-regels kunnen de afdwingbaar-
heid van een rechtsverhouding beperken, voor zover zij meebrengen dat betalingen onder de rechtsver-
houding alleen mogen geschieden met inhouding van bronbelasting. De vordering van de schuldeiser 
tot betaling van het nominale bedrag van de betaling wordt daarmee in zoverre onafdwingbaar. (Dat 
is anders als, zoals in de financieringspraktijk gebruikelijk is, de rechtsverhouding een zogenoemde 
“gross up”-bepaling bevat, die meebrengt dat, als bronbelasting moet worden ingehouden, de schul-
denaar verplicht is een zodanig aanvullend bedrag te betalen dat na aftrek van de bronbelasting de 
schuldeiser alsnog het nominale bedrag van zijn vordering ontvangt.) 
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1089. Betekenis. De tekst in nr. 1088 is een voorbeeld van een stamp duty opinion. De 
opinion houdt in dat het enkele aangaan, nakomen of afdwingen van de overeenkomst 
niet leidt tot de verschuldigdheid van Nederlandse documentaire belastingen.

1090. Documentaire belastingen. Een documentaire belasting is een belasting die wordt 
geheven ter zake van een bepaald document. De belasting kan worden geheven op de 
grond dat het document is opgemaakt. De belasting kan ook worden geheven ter zake van 
de registratie van het document. Doorgaans is die registratie dan verplicht. Nederland 
kent geen documentaire belastingen.1608, 1609 Nederlandse belastingen die worden geheven 
op de grond dat een document is opgemaakt, bestaan niet. Registratie van documenten 
vergt soms dat een vergoeding wordt betaald. Denk aan de registratie van een pandaktes 
die strekt tot vestiging van een stil pandrecht op roerende zaken of vorderingen. Die ver-
goeding is echter geen belasting, maar een retributie, die strekt tot vergoeding van de met 
de registratie gemoeide kosten. Als een rechtsverhouding bij de rechter wordt afgedwon-
gen, moet griffierecht worden betaald. Ook griffierecht is echter een retributie. Griffierecht 
wordt bovendien niet geheven ter zake van enig document, maar ter zake van het optreden 
als procespartij. De opinion kan dan ook in alle gevallen zonder bezwaar worden gegeven.

1091. “taxes”. Sommige opinionontvangers vragen erom in de opinionparagraaf aller-
hande buitenlandse benamingen voor allerhande belastingen op te nemen. Voorbeelden 
zijn “charge”, “duty”, “impost” en “levy”. Van dergelijke benamingen is veelal onduidelijk 
hoe zij in een Nederlandsrechtelijke context moeten worden begrepen. Denkbaar is dat 
bepaalde benamingen niet, of niet alleen, zien op belastingen maar bepaalde retributies 
omvatten. Het gebruik van dergelijke benamingen is daarom te ontraden.1610

1608 Dat is bijvoorbeeld anders onder het recht van Curaçao. Onder de Curaçaose Zegelverordening 1908 
wordt zegelbelasting geheven “van alle geschriften, in deze verordening aangeduid”. Zolang de belas-
ting niet is betaald, kan op of naar aanleiding van het betrokken geschrift geen rechterlijke beslissing of 
arbitraal vonnis worden gewezen (art. 69 lid 1 Zegelverordening 1908).

1609 Nederland kent wel belastingen die worden geheven ter zake van bepaalde rechtshandelingen. Een 
voorbeeld is de overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging 
van onroerende zaken en fictieve onroerende zaken, of rechten daarop (art.  2 e.v. Wet op belastin-
gen van rechtsverkeer). De belasting wordt niet geheven ter zake van het document waarin een over-
dracht belichaamd is. De belasting kan ook verschuldigd zijn, als een dergelijk document ontbreekt. 
Overdrachtsbelasting is aldus geen documentaire belasting. Hetzelfde geldt voor andere belastingen 
die worden geheven ter zake van bepaalde rechtshandelingen. Denk aan de assurantiebelasting (art. 20 
e.v. Wet op belastingen van rechtsverkeer) en schenkbelasting (art. 1 e.v. Successiewet 1956).

1610 Vgl. Nijnens 1996, p. 105.
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12.3 De withholding tax opinion

1092. Opinion:

No payment by the Company under the Agreement will be subject to withholding or 
deduction for, or on account of, any Dutch taxes.

Assumption:

The Agreement and each transaction entered into pursuant to it are entered into on 
an arm’s length basis.

1093. Betekenis. De in nr. 1092 onder “Opinion” opgenomen tekst is die van een gebrui-
kelijke withholding tax opinion. Hij kan worden opgenomen in een opinion over een 
lening, met inbegrip van een obligatielening. De opinion houdt in dat betalingen door de 
opinionvennootschap onder de overeenkomst waarop de opinion ziet, niet zijn onder-
worpen aan Nederlandse bronbelasting. De opiniongever zal in een assumption willen 
veronderstellen dat de lening op zakelijke voorwaarden is aangegaan.

1094. Dividendbelasting. De enige Nederlandse bronbelasting die voor de opinionprak-
tijk van belang is, is de dividendbelasting. Dividendbelasting wordt geheven ter zake van 
opbrengsten uit (a) aandelen of certificaten van aandelen in, en (b) winstbewijzen van 
NV’s, BV’s, open CV’s en andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal 
(art. 1 lid 1 Wdb).1611 Dividendbelasting wordt voorts geheven ter zake van opbrengsten uit 
leningen aan de in de vorige zin genoemde vennootschappen, die onder zodanige voor-
waarden zijn aangegaan dat zij feitelijk functioneren als eigen vermogen van de vennoot-
schap (art. 1 lid 1 Wdb jo. art. 10 lid 1 onder d Wvpb). Een lening functioneert feitelijk als 
eigen vermogen als (a) de lening is achtergesteld, (b) de looptijd van de lening langer dan 
50 jaar is, en (c) de opbrengsten uit de lening afhankelijk zijn van de winst van de vennoot-
schap.1612 De betrokken vennootschap moet bij de betaling van een opbrengst de verschul-
digde dividendbelasting daarop inhouden. Zij moet de belasting op aangifte afdragen aan 
de belastingdienst (art. 7 leden 1-3 Wdb). In de praktijk worden withholding tax opinions 
gevraagd in opinions over leningen – al dan niet gesyndiceerd – en obligaties.1613 Als de 

1611 Dividendbelasting wordt ook geheven over opbrengsten van rechten van deelgenootschap in fondsen 
voor gemene rekening (art. 1 lid 2 Wdb).

1612 HR 11 maart 1998, ECLI:NL:HR:1998:AA2453, BNB 1998/208. Zie voor de termijn van 50 jaar 
HR  25  november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT5958, BNB 2006/82. De opbrengst moet afhanke-
lijk zijn van de winst; dat de betaling van de opbrengst afhankelijk is van de betaling door het 
lichaam van dividend, maakt de lening niet tot feitelijk eigen vermogen; zie HR 17 februari 1999, 
ECLI:NL:HR:1999:AA2655, BNB 1999/176. 

1613 Vgl. noot 2.
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betrokken lening niet aan alle onder (a)-(c) genoemde voorwaarden voldoet, kan de with-
holding tax opinion zonder bezwaar worden gegeven. In andere gevallen zal een verstan-
dig opiniongever de opinionontvanger voor de withholding tax opinion verwijzen naar 
een fiscalist.

1095. Onzakelijke voorwaarden. Als een lening waarop de withholding tax opinion ziet, 
niet op zakelijke voorwaarden is verstrekt, kunnen er complicaties zijn. Voorwaarden zijn 
onzakelijk als zij afwijken van voorwaarden die in het economische verkeer door onaf-
hankelijke partijen zouden zijn overeengekomen (art.  8b lid 1 Wvpb). Als de lening is 
verstrekt door een verbonden lichaam, kan het verschil tussen de opbrengst die zou zijn 
genoten als de lening op zakelijke voorwaarden was verstrekt, en de werkelijke opbrengst, 
worden aangemerkt als een fictieve opbrengst uit aandelen. Op die fictieve opbrengst had 
dan fictief dividendbelasting moeten worden ingehouden. Die fictieve dividendbelasting 
moet door de betrokken vennootschap worden afgedragen. De vennootschap is bevoegd 
het af te dragen bedrag te verhalen op de gerechtigde tot de opbrengst (art. 7 lid 5 Wdb). 
Aldus kan de leninggever, hoewel op de betalingen onder de lening geen dividendbelas-
ting hoeft te worden ingehouden, toch met dividendbelasting worden geconfronteerd. In 
de praktijk zien opinions bijna altijd op leningen die op zakelijke voorwaarden worden 
verstrekt door een niet met de leningnemer verbonden partij of niet met de lening nemer 
verbonden partijen. Of leningnemer en een of meer leninggevers verbonden zijn, kan 
de opiniongever echter vaak niet eenvoudig vaststellen. Een oordeel over de vraag of de 
leningsvoorwaarden zakelijk zijn, gaat zijn deskundigheid te buiten. De opiniongever doet 
er daarom wijs aan in een assumption te veronderstellen dat de lening op zakelijke voor-
waarden is aangegaan. Zie de in nr. 1092 onder “Assumption” opgenomen tekst.
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