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HOOFDSTUKK 7 

Europeesrechtelijkee en 
volkenrechtelijkee aspecten 

7.11 De EG-verdragvrijheden 

7.1.11 Toepassing van het EG-verdrag 

Art.. 10a Wet Vpb. 1969 maakt geen onderscheid naar nationaliteit, woonplaats of 
enigg soortgelijk criterium. Interne en externe situaties worden identiek behandeld. 
Art.. 10a Wet Vpb. 1969 is dan ook een maatregel zonder onderscheid (zie § 7.1.6). 
Tochh kan de tegenbewijs mogelijkheid van art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb. 1969 
tott gevolg hebben dat belastingplichtigen worden ontmoedigd om te lenen van een 
buitenlandsee crediteur. Een buitenlandse crediteur loopt immers - in vergelijking 
mett een in Nederland gevestigde of woonachtige crediteur - een grotere kans om 
niett onderworpen te zijn aan een naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing. 
Daaromm moet worden onderzocht of dit criterium ertoe kan leiden dat de aftrekbe-
perkingg van art. 10a Wet Vpb. 1969 in strijd komt met het EG-verdrag. Daartoe moet 
eerstt worden onderzocht of het EC-verdrag kan worden ingeroepen en welke ver-
dragsvrijheidd van toepassing is. Voorts moet worden beoordeeld of sprake is van een 
belemmering,, en ten slotte of die belemmering gerechtvaardigd is. Bij de beant-
woordingg van die vragen ga ik uit van de situatie waarin 
(i)) een binnenlands belastingplichtig lichaam een lening heeft opgenomen van een 

groepslichaamm dat hetzij in een andere lidstaat, hetzij in een derde land is geves-
tigd,, en 

(ii)) de verschuldigde rente onder art. 10a, lid 1 of lid 2, Wet Vpb. 1969 valt, en 
(iii )) aan de tegenbewijs mogelijkheid niet is voldaan omdat de rente bij de crediteur 

niett is onderworpen aan een naar Nederlandse maatstaven redelijke heffing.1 

7.1.22 Toegang tot het EG-verdrag; de verkeersvrijheden 

Hett EG-verdrag beschermt zes verkeersvrijheden. Die vrijheden bestaan uit het vrije 
verkeerr van de burgers van de Unie, en uit de vijf klassieke verdragsvrijheden, die 

1.. Dat betekent vooreen schuldigerkenning in de zin van art. 10a, lid 1, Wet Vpb. 1969 dat geen 
sprakee is van een compenserende heffing in de zin van het Besluit van 8 april 2004, nr. CPP2004/ 
545M,, V-N 2004/21.13 (zie § 5.3.7.4 punt 6) en voor een schuld in de zin van art. 10a. lid 2. Wet 
Vpb.. 1969 dat niet is voldaan aan de compenserende heffing van art. 10a, lid 3, onderdeel b, wet 
Vpb.. 1969 (zie §5.5.3). 
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vann goederen, personen (zowel werknemers als vestigingen], diensten, kapitaal en 
betalingen.. Gegeven mijn aannames in het begin van deze paragraaf (genummerd i. 
iii  en iii ) is het vrije verkeer van burgers niet aan de orde, aangezien die vrijheid 
slechtss voor natuurlijke personen geldt.2 Voorts is aanstonds duidelijk dat de vrijheid 
vann goederen ook niet aan de orde is, omdat leningen, aandelen, kapitaalstortingen 
e.d.. geen goed in de zin van het EG-verdrag vormen.3 Evenmin is de vrijheid van 
werknemersverkeerr in het geding. 

Dee resterende vrijheden zijn die van vestiging, diensten, kapitaal en betalingen. De 
vraagg of deze vrijheden van toepassing kunnen zijn, en onder welke omstandighe-
den,, zal ik hierna voor elke vrijheid afzonderlijk behandelen. Aan de toepassing van 
dee vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstenverkeer wordt - zoals ik hierna 
uiteenn zal zetten - de voorwaarde gesteld dat een daadwerkelijke, meer dan bijkom-
stige,, grensoverschrijdende economische activiteit wordt verricht. Kapitaalverkeer 
hoeftt niet gepaard te gaan met een economische activiteit; zo vallen ook kapitaal-
bewegingenn van persoonlijke aard, zoals schenkingen en erfenissen onder de vrij-
heidd van kapitaalverkeer.4 

7.1.33 De vrijheid van vestiging 

Art.. 43 EG-verdrag. dat directe werking heeft5, verbiedt beperkingen van de vrijheid 
vann vestiging van een onderdaan van een lidstaat op het grondgebied van een andere 
lidstaat.. Deze vrijheid geldt ex art. 48 EG-verdrag tevens voor vennootschappen die 
inn overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat zijn opgericht en hun statu-
tairee zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de gemeenschap hebben. Volgens 
hethet arrest-Gebhard6 moet het begrip vestiging zeer ruim worden uitgelegd. Het 
houdtt volgens het arrest-Factortame 117 in 'dat daadwerkelijk een economische acti-
viteitt wordt uitgeoefend door middel van een duurzame vestiging voor onbepaalde 
tijdd in een andere Lid-Staat'. Die economische activiteit moet reële betekenis hebben. 
Err moet sprake zijn van 'reële en daadwerkelijke, en niet slechts (...) marginale en 
bijkomstigee activiteiten'.8 

2.. Overigens blijkt uit jurisprudentie dat de overige vrijheden voorgaan op deze vrijheid; zie HvJ EG 
299 februari 1996, C-l 93/94, Sltonavi, Jurispr. biz, 1-929. r.o. 22. 

3.. Vgl. HvJ EG 21 oktober 1999, C-97 (98, Jagerskiold, blz. 1-7319, r.o. 33 e.v. Zie ook M. Tison, De in-
ternee markt voor bank- en beleggingsdiensten, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen-
Groningen,, 1999, blz. 9/10. 

4.. Zie punt XI onder B en D van de nomenclatuur opgenomen in de bijlage bij Richtlijn 88/361/EEG. 
5.. HvJ EG 21 juni 1974,2/74, Reyners/België, Jurispr. blz. 631. 
6.. HvJ EG 30 november 1995, C-55/94, Gebhard, Jurispr. blz. 1-4165. r.o. 25. 
7.. HvJ EG 25 juli 1991. C-221 ƒ89. Fortortame tl. Jurispr. blz. 1-3905, r.o. 20. 
8.. HvJ EG 11 april 2000. C-191/97, Deliège, Jurispr. blz. 1-2549, r.o. 54. In dit arrest was de vrijheid 

vann dienstverlening aan de orde. Hetzelfde geldt echter voor de vrijheid van vestiging, aangezien 
aann beide vrijheden dezelfde beginselen ten grondslag liggen (HvJ EG 20 mei 1992. C-106/91, 
Ramrath,Ramrath, Jurispr. blz. 1-3351 en HvJ EG 27 juni 1996, C-l 07/94, ^sscher, Jurispr. blz. 1-3089, 
BNBB 1996/350. r.o. 29). Voor beide vrijheden geldt dat sprake moet zijn van een economische 
activiteitt in de zin van art. 2 EG-verdrag. Vgl. D.M.Weber, Belastingontwijking en de EG-verdrags-
vrijheden,, FM 105, Kluwer Deventer, 2003, blz, 23, 
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Eenn belang in een buitenlandse dochtermaatschappij kan in beginsel zowel onder de 
vrijheidd van kapitaalverkeer als onder de vrijheid van vestiging vallen. De vrijheid 
vann vestiging is van toepassing wanneer een onderdaan van een lidstaat een deelne-
mingg heeft in het kapitaal van een in een andere lidstaat gevestigde vennootschap, 
enn die deelneming hem een zodanige invloed op de besluiten van de vennootschap 
verleentt dat hij de activiteiten ervan kan bepalen.9 Wanneer een schuldverhouding 
wordtt aangegaan jegens een moeder- of dochtervennootschap (bijvoorbeeld een 
schuldigerkenningg van dividend in de zin van art. 10a, lid 1, Wet Vpb. 1969), dan kan 
eenn samenloop plaatsvinden tussen de vrijheid van vestiging, van dienstverlening en 
vann kapitaalverkeer.10 Het verstrekken van een geldlening kan immers worden aan-
gemerktt als kapitaalverkeer, maar ook als dienstverlening. Zoals ik in § 7.1.4 betoog 
moetenn geldleningen worden getoetst aan de vrijheid van kapitaalverkeer en niet 
aann de vrijheid van dienstverlening. Er resteert derhalve een samenloop van de vrij-
heidd van vestigingen de vrijheid van kapitaalverkeer. 

Dee jurisprudentie van het HvJ EG over de samenloop van verkeersvrijheden is niet 
helder.. In sommige arresten, zoals Bachmann11, Svensson en Gustavsson12 en Vero-
nicaa Omroep Organisatie13 werd aan twee of meer vrijheden getoetst, terwijl in an-
deredere arresten, zoals Safir14, Commissie/Portugal15 en Karner/Troostwijk16 aan slechts 
éénn vrijheid werd getoetst. In het arrest-Bachmann17 werd de Belgische wettelijke 
regelingg die de aftrekbaarheid van bepaalde verzekeringspremies afhankelijk stelde 
vann de voorwaarde dat deze premies in België waren betaald, getoetst aan zowel de 
vrijheidd van vestiging, de vrijheid van diensten en de vrijheid van kapitaalverkeer. Uit 
hethet arrest-Safir lijkt te kunnen worden afgeleid dat het HvJ EG zijn aandacht richt op 
dee verkeersvrijheid waarvan de belemmering het meest in het oog springt (zie ook 
§§ 7.1.4). Dit lijk t ook te volgen uit het recentere arrest-Karner/Troostwijk.18 Daarin 
overweegtt het HvJ EG in r.o. 46: 

'Wanneerr een nationale maatregel zowel het vrije verkeer van goederen als 
dee vrijheid van dienstverrichting beperkt, onderzoekt het Hof de maatregel 
inn beginsel slechts ten aanzien van een van deze twee vrijheden, indien uit 
dee omstandigheden van de zaak blijkt dat een van de vrijheden volledig on-

Ziee met name arresten van 13 april 2000, C-251 /98. Baars. Jurispr. blz. 1-2787. punten 22 en 28-

31.55 november 2002, C-208/00, Überseering, Jurispr. blz. 1-9919, punt 77, en 21 november 2002, 

C-436/00,, Xen Y, jurispr. blz. 1-829. punt 37. 

A-CC Wartel achtte in onderdeel 6.7 van zijn conclusie voor HR 8 februari 2002, BNB 2002/118, de 
vestigingsvrijheidd niet aan de orde in een geval waarin een vennootschap was verhangen en de 
toepassingg van fraus legis aan de orde was. In dat geval werd echter niet geleend van een moeder-
off  dochtervennootschap maar van een andere groepsvennootschap. 
HvJJ EG 28 januari 1992, C-204/90, Bachmann, Jurispr. blz. 1-249. 
HvJJ EG 14 november 1995, C-484/93, Svensson en Gustavsson, Jurispr. blz. 1-3955. 
HvJJ EG 3 februari 1993, C-148/91, Veronica Omroep Organisatie, Jurispr. blz. 1-487. 
HvJJ EG 28 april 1998, C-118/96. Jessica Safir, Jurispr. blz. 1-1897. 
HvJJ EG 4 juni 2002. Commissie/Portugal, C-367/98. Jurispr. blz. 1-1897. 
HvJJ EG 25 maart 2004, C-71 /02, Karner/Troostwijk. Jurispr. blz. 0000. 
HvJJ EG 28 januari 1992, C-204/90, Bachmann, Jurispr. blz. f-249. 
HvJJ EG 25 maart 2004, C-71/02. Kamer/Troostwijk. Jurispr. blz. 0000. 
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dergeschiktt is aan de andere en daarmee kan worden verbonden (zie, in die 
zin,, arresten van 24 maart 1994, Schindler, C-275/92, Jurispr. blz. 1-1039, 
puntt 22, en 22 januari 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, Jurispr. blz. I-
607,, punt 31).' 

Inn casu werd geoordeeld dat de verspreiding van reclameboodschappen in verband 
mett de veiling van goederen een ondergeschikt element vormde aan de verkoop van 
dee betrokken goederen, waardoor het aspect van vrij verkeer van goederen belang-
rijkerr was dan dat van vrijheid van dienstverrichting. Alleen art. 28 EG inzake het 
vrijee verkeer van goederen werd daarom in de beoordeling betrokken. 

Hett is denkbaar dat het HvJ EG oordeelt dat, nu het bij art. 10a Wet Vpb. 1969 om een 
aftrekbeperkingg gaat, en leenverkeer kapitaalverkeer vormt, de vestigingsvrijheid in 
casuu ondergeschikt is aan de vrijheid van kapitaalverkeer. Ik acht het echter evenzeer 
mogelijkk dat - evenals in het arrest-Lankhorst-Hohorst19 - aan de vrijheid van vesti-
gingg werd getoetst. In dit arrest ging het om Duitse thin capitalisation regels die ook 
vann toepassing konden zijn zonder dat de dochtermaatschappij een vestiging was 
vann de moedermaatschappij.20 In casu werd weliswaar alleen gevraagd naar de ver-
enigbaarheidd van de nationale regeling met de vestigingsvrijheid, maar het HvJ EG 
hadd evenzeer kunnen toetsen aan de vrijheid van kapitaalverkeer.21 

Aangezienn de jurisprudentie van het HvJ EG niet helder is over de vraag welke vrij-
heidd prevaleert bij een samenloop van het kapitaalverkeer en de vestigingsvrijheid, 
zoalss bij een lening, dividend of kapitaalstorting van een moeder- aan een dochter-
maatschappijj  of vice versa, zal ik de verenigbaarheid van art. 10a Wet Vpb. 1969 aan 
beidee vrijheden toetsen. De relevantie van het onderscheid tussen de vrijheden van 
kapitaalverkeerr en van vestiging lijk t overigens zeer beperkt, aangezien het HvJ EG in 
diversee gevallen heeft geoordeeld dat wanneer een beperking verenigbaar is met de 
enee verkeersvrijheid, de verenigbaarheid met de andere verkeersvrijheden gege-
ven222 is, en omgekeerd dat wanneer een beperking onverenigbaar is met de ene ver-

19.. HvJ EG 12 december 2002. C-324/00, Lankhorst-Hohorst, BNB 2003/170. 
20.. De bepaling was van toepassing in geval van een 'wesentüche Beteiligung'(art. 8a, lid 1, KStG) 

hetgeenn al het geval was bij belangen van meer dan 25% (art. 8a, lid 3, KStG). 
21.. Het HvJ EG kan ook toetsen aan verdragsbepalingen die niet in de prejudiciële vragen aan de orde 

wordenn gesteld. In het arrest HvJ EG 12 juni 2003. C-234/01, Cerrifsejurispr. blz. 1-5933. ging de 
prejudiciëlee vraag over de vestigingsvrijheid, maar het Hvj EG veranderde hem naar dienstenver-
keerr (r.o. 23). In Kamer/Troostwijk ging het HvJ EG in op de vraag of de bestreden wettelijke rege-
lingg moest worden onderzocht in het licht van art. 49 EG-verdrag (vrijheid van dienstverrichting), 
terwijll  de enige prejudiciële vraag over art, 28 EG-verdrag (kwantitatieve invoerbeperkingen) 
ging.. In het arrest-Svensson en Gustavsson toetste het HvJ EG mede aan de vrijheid van dienstver-
lening,, terwijl de prejudiciële vraag over de vrijheid van kapitaalverkeer ging (zij het dat de vraag 
watt ruimer was gesteld, namelijk of'het EEG-Verdrag' aan de bestreden wettelijke regeling in de 
wegg stond). 

22.. Veronica Omroep Organisatie, r.o. 16 en HvJ EG 4 juni 2002, Commissie/Italië, C-503/99, Jurispr. 
blz.. 1-4809, r.o, 59. Vgl. Weber, a.w„  blz. 96-97. 
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keersvrijheid,, de verenigbaarheid met de andere verkeersvrij heden niet hoeft te 
wordenn getoetst.23 

Zoalss hiervóór is opgemerkt worden aan de toepassing van de vestigingsvrijheid 
substance-- en realiteitseisen gesteld; de vestiging moet reële betekenis hebben. Die 
eiss geldt mijns inziens niet noodzakelijkerwijs voor de door art, 10a Wet Vpb. 1969 
bedoeldee rechtshandelingen zelf: waar het om gaat is dat de crediteur een reële ves-
tigingg van de belastingplichtige is of vice versa. Wanneer bijvoorbeeld een belasting-
plichtigee een kapitaalstorting schuldig blijf t aan haar dochtermaatschappij in een 
anderee lidstaat, dan is de vestigingsvrijheid in het geding, mits die dochtermaat-
schappijj  als vestiging kwalificeert. De schuldigerkenning hoeft op zichzelf geen 'reë-
lee en daadwerkelijke, en niet slechts (...) marginale en bijkomstige activiteit' te zijn. 
Wanneerr de belastingplichtige aan een buitenlandse vestiging een kapitaalstorting 
schuldigg blijf t dan kan hij worden vergeleken met een belastingplichtige die een ka-
pitaalstortingg aan een binnenlandse dochtermaatschappij schuldig blijft . Ongeacht 
off  nu de kapitaalstorting reële betekenis heeft is de vestigingsvrijheid in het geding. 

Wanneerr aan de genoemde substance-eisen is voldaan kan een beroep worden ge-
daann op de vrijheid van vestiging. Uit HR 23 januari 2004, BNB 2004/142, lijk t echter 
tee kunnen worden afgeleid dat volgens de Hoge Raad geen beroep op de verdrags-
vrijhedenn kan worden gedaan wanneer aan de relevante rechtshandelingen geen en-
kell  zakelijk motief ten grondslag ligt. De Hoge Raad overwoog: 

'3.3.. Middel II betoogt dat de weigering van de aftrek van de onderhavige 
rentee een door artikel 73B EG-Verdrag (thans artikel 56 EG) verboden be-
perkingg van het kapitaalverkeer tussen Nederland en de Nederlandse Antil-
lenn oplevert. Volgens het middel kan het oogmerk belastingontduiking te-
genn te gaan, die beperking niet rechtvaardigen, nu in dit kader de eis wordt 
gesteldd van een compenserende heffing die aan een bepaalde voorwaarde 
voldoet,, te weten dat wordt geheven naar een tarief dat naar Nederlandse 
maatstavenn redelijk is, terwijl volgens de rechtspraak van het Hof van Justi-
tiee van de Europese Gemeenschappen voldoende is dat in het andere land 
belastingg wordt geheven over het desbetreffende winstbestanddeel. 
Hett middel kan niet tot cassatie leiden. Het miskent dat indien in een voor-
komendd geval de rente bij de ontvangende vennootschap in het land van 
haarr vestiging is onderworpen aan belasting die naar Nederlandse maat-
stavenn als redelijk is aan te merken, zulks aan de transactie het karakter van 
belastingontduikingg ontneemt. Een rechtvaardiging voor het bestrijden 
vann belastingontduiking is hier dus niet aan de orde. Indien van de credi-
teurr ter zake van de rente geen belasting wordt geheven die volgens Neder-
landsee maatstaven als redelijk is aan te merken, brengt in een situatie 
waarinn een vennootschap aan haar moedervennootschap een dividenduit-

23.. Zie Commissie/Portugal, r.o. 56, Zie ook de zaak-Sq/ïr, r.o. 35: nu vaststond dat de vrijheid van 
dienstverkeerr geschonden was, behoefde niet te worden beoordeeld of de wettelijke regeling ook 
onverenigbaarr was met de vrijheid van kapitaalverkeer. 
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keringg doet en zij dit dividend schuldig blijft , de vaststelling dat de door de 
omzettingg gecreëerde geldlening voor de debiteur generlei functie heeft in 
hethet kader van de financiering van de door hem gedreven onderneming, 
meee dat met betrekking tot de beoogde renteaftrek sprake is van ontdui-
kingg van de nationale belastingwet. De bestrijding daarvan behoeft geen 
anderee rechtvaardiging dan die - op het concrete geval toegespitste - vast-
stelling.. Gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen,, waarvan hier met name zijn te noemen de arresten TV 
100 (HvJ EG 5 oktober 1994, zaak C-23/93, jurispr. 1994 blz. 1-4795), Kefalas 
(HvJJ EG 12 mei 1998, zaak C-367/96,Jurispr. 1998 blz. 1-2843) en Emsland-
Starkee (HvJ EG 14 december 2000, zaak C-110/99, Jurispr. 2000 blz. 1-
11569),, is redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar dat hiertegenover niet 
mett vrucht een beroep kan worden gedaan op de door het EG-Verdrag ge-
waarborgdee vrijheid van kapitaalverkeer. Nu in cassatie ervan moet wor-
denn uitgegaan dat de omzetting geen enkel zakelijk doel dient en daaruit 
volgtt dat de ontzegging van de in geding zijnde rente-aftrek geen ander ka-
pitaalverkeerr raakt dan een uitsluitend en rechtstreeks met de belasting-
ontduikingg verband houdende kapitaalbeweging, faalt het beroep dat het 
middell  doet op het EG-Verdrag.' 

Hett is niet geheel duidelijk of de Hoge Raad van oordeel is of geen beroep op de vrij-
heidd van kapitaalverkeer kan worden gedaan: volgens de Hoge Raad kan hier niet 
'mett vrucht' een beroep op worden gedaan. Dat kan betekenen dat de toets aan die 
vrijheidd niet aan de orde komt, maar ook dat wel kan worden getoetst maar dat de 
belanghebbendee in casu die toets niet doorstaat omdat er een rechtvaardigingsgrond 
bestaat.. Enerzijds lijk t uit de bewoordingen 'behoeft geen andere rechtvaardiging' te 
kunnenn worden afgeleid dat de Hoge Raad meent dat er een rechtvaardigingsgrond 
bestaat24,, anderzijds lijk t het nalaten van een toepassing van de evenredigheidstoets 
tee wijzen op het impliciete oordeel dat de vrijheid van kapitaalverkeer hier niet aan 
dee orde komt. 

Uitt de door de Hoge Raad genoemde - maar ook uit andere - jurisprudentie blijkt dat 
hethet de lidstaten onder bepaalde voorwaarden is toegestaan om aan hun onderdanen 
eenn beroep op het gemeenschapsrecht te ontzeggen wanneer zij hun recht misbrui-
ken.. Het HvJ EG heeft meermalen erkend dat de lidstaten een gerechtvaardigd be-
langg hebben om te verhinderen dat onderdanen zich aan de werkingsfeer van hun 
nationalee wetgeving onttrekken.25 Zij mogen daarbij hun nationale antimisbruik-

24,, Vgl. D.M. Weber. VPB 2007. Opruimen van EC-rechtelijke knelpunten, WFR 2004/6591, blz. 1251 -
1273,, op blz. 1270. 

25.. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 7 februari 1979,115/78, Knoors. Jurispr. blz. 399, r.o. 25, HvJ EG 3 oktober 
1990,, C-61/89,Boudioticha, Jurispr. blz. 1-3551. r.o. 14, HvJ EG 7 juli 1992, C-370/90, Si'ngfi. Jurispr. 
blz.. 1-4265. r.o. 24, HvJ EG 3 februari 1993, C-148/91. Veronica Omroep Organisatie, jurispr. blz. 1-
487.. r.o. 12, HvJ EG 5 oktober 1994, C-23/93,7Vi0, Jurispr. blz. 1-4795, r.o. 20, HvJ EG 2 mei 1996, 
C-206/94,, Paletta II, Jurispr. blz. 1-2359, r.o. 24, HvJ EG 9 maart 1999, C-212/97, Centros, Jurispr. 
blz.. 1-1459, r.o. 24, HvJ EG 23 maart 2000, C-373/97. Diamantis. Jurispr. blz. 1-1705, r.o. 33, HvJ EG 
99 september 2003, C-137/00, Milk Marque en National Farmers' Union, Jurispr. blz. 1-7975, r.o. 114. 
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leerstukk hanteren. Het HvJ EG stelt wel eisen aan de bestrijding van misbruik. Zo 
moett het misbruik op grond van objectieve factoren worden vastgesteld.27 In het ar-
rest-Emsland-Starke288 - over de toepassing van verordening nr, 2730/79 inzake het 
stelsell  van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten - geeft het HvJ EG aan on-
derr welke omstandigheden sprake is van misbruik. Daarbij is enerzijds een geheel 
vann objectieve omstandigheden vereist waaruit blijkt dat, in weerwil van de formele 
nalevingg van de door gemeenschapsregeling opgelegde voorwaarden, het door deze 
regelingg beoogde doel niet werd bereikt. Anderzijds is een subjectief element ver-
eist,, namelijk de bedoeling om een door de gemeenschapsregeling toegekend voor-
deell  te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder het recht 
opp dat voordeel ontstaat.29 Het staat aan de nationale rechter het bewijs van het be-
staann van deze twee elementen vast te stellen, volgens de bewijsregels van het natio-
nalee recht, voorzover deze geen afbreuk doen aan de volle werking van het gemeen-
schapsrecht.30 0 

Hett HvJ EG lijk t in zijn jurisprudentie geen onderscheid te maken tussen enerzijds 
misbruikk dat is gericht op het verkrijgen van een door de gemeenschapsregeling toe-
gekendd voordeel zelf, en anderzijds misbruik dat is gericht op het ontgaan van een 
nationalenationale regeling door middel van een beroep op het gemeenschapsrecht (in dat 
laatstee geval is het gemeenschapsrecht een middel en niet een doel op zichzelf). Wel-
iswaarr wordt in Emstand Starke gesproken van 'de bedoeling om een door de ge-
meenschapsregelingg toegekend voordeel te verkrijgen'31 maar dat voordeel kan ook 
bestaann uit het gebruik van de verkeersvrijheden om nationale regelingen te ont-
gaan.. In beide gevallen wil de misbruiker het EG-recht inzetten op een wijze of in 
eenn situatie waar het niet voor bedoeld is. Ik ben daarom van mening dat in beide ge-
vallenn dezelfde eisen worden gesteld. Zo wordt in Centros32 en in Milk Marque en Na-
tionaltional Farmers' Union33, in een overweging over de onttrekking aan nationale wetge-
ving,, verwezen naar het arrest-General Milk Products34, dat over gemeenschappelijk 
landbouwbeleidd ging (de uitleg van een verordening waarin monetaire compense-
rendee bedragen werden vastgesteld). Deze arresten worden door het HvJ EG dus op 
éénn lijn gesteld. Wanneer een lidstaat een beroep op het antimisbruikleerstuk doet 
omm het ontgaan van zijn nationale regeling te voorkomen moet aan de hand van het 
doell  van de desbetreffende gemeenschapsregeling worden bepaald of het gemeen-
schapsrechtt terzijde mag worden geschoven. Er mag immers geen afbreuk worden 

26.. HvJ EG 12meil998.C-367/96,Ke/afas. r.o.21. 
27.. HvJ EG 21 juni 1988. 39/86, Lair, Jurispr. blz. 3161, r.o. 43, Paletta II, r.o. 25, Centros, r.o. 25, Dia-

mantis,mantis, r.o. 34. 
28.. HvJ EG 14 december 2000, C-110/99, Emsland-Starke, BNB 2003/169. 
29.. Vgl. in dit verband het arrest HvJ EG 10 januari 1985,229/83, Ledere, Jurispr. btz. 1, r.o. 27, waarin 

gesprokenn wordt over het enkele doel om een wettelijke regeling te ontduiken. Zie tevens lair, 
r.o.. 43, waarin eveneens wordt gesproken over het 'enkele doe!' om misbruik te maken. 

30.. Emsland-Starke. r.o. 52-54. 
31.. Emsland-Starke, r.o. 53, 
32.. Centros, r.o. 24. 
33.. HvJ EG 9 september 2003, C-137/00, Milk Marque en National Farmers' Union. r.o. 114. 
34.. Hv EG 3 maart 1993, C-8/92, General Milk Products, Jurispr. blz. 1-779. 
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gedaann aan de volle werking van het gemeenschapsrecht en een eenvormige toepas-
singg daarvan35 en het is daarom zaak het doel van het gemeenschapsrecht vast te 
stellenn en te bepalen of de misbruikbe strijd ing hieraan afbreuk doet. 

Uitt de door de Hoge Raad genoemde en andere jurisprudentie blijkt tevens dat het 
misbruikleerstukk moet worden beschouwd als een rechtvaardigingsgrond en niet als 
eenn omstandigheid die aan toepassing van de verkeersvrijheden in de weg staat. Zo 
wordtt in Centros, no. 18, overwogen dat de vraag of art. 52 en 58 EG-verdrag van toe-
passingg zijn, een andere is dan die of een lidstaat maatregelen kan treffen om te ver-
hinderenn dat sommige van zijn onderdanen, door gebruik te maken van de door het 
EG-verdragg geboden mogelijkheden, trachten zich op onaanvaardbare wijze aan hun 
nationalee wetgeving te onttrekken. In het arrest-TV10, r.o. 15, wordt voorts overwo-
genn dat het feit dat TV10 zich volgens de nationale rechter in het Groothertogdom 
Luxemburgg heeft gevestigd om de Nederlandse wetgeving te ontduiken, niet uitsluit 
datdat haar uitzendingen als diensten in de zin van het EG-verdrag kunnen worden aan-
gemerkt.. De vraag of sprake is van misbruik dat kan worden bestreden, staat dan ook 
loss van de vraag of de verkeersvrijheden van toepassing zijn.36 Als de Hoge Raad van 
oordeell  is dat in het hiervoor geciteerde arrest de vrijheid van kapitaalverkeer niet 
vann toepassing was omdat sprake was van misbruik dan is dat mijns inziens onjuist. 
Uitt het door de Hoge Raad zelf aangehaalde arrest-TV10 blijkt het tegendeel. Het ar-
rest-Kefalass lijk t die (mogelijke) zienswijze wel te ondersteunen in r.o. 20, waarin 
wordtt overwogen 'dat justitiabelen in geval van misbruik en bedrog, geen beroep op 
hett gemeenschapsrecht (kunnen) doen', maar die overweging moet in de context 
vann de overige overwegingen37 en de overige jurisprudentie worden beschouwd. 
Hetzelfdee geldt voor het arrest-Emsland-Starke, dat vooral duidelijk maakt wanneer 
sprakee is van misbruik. Misbruik is kortom geen omstandigheid die toepassing van 
dee verkeersvrijheden verhindert, maar een omstandigheid die een antimisbruik-
maatregell  kan rechtvaardigen.38 Deze zienswijze wordt bevestigd door een viertal 
arrestenn waarin de bestrijding van het ontgaan van belastingheffing als een recht-
vaardigingsgrondd wordt genoemd.39 Het belang van dit onderscheid is gelegen in de 
evenredigheidstoetss die wordt aangelegd bij de beoordeling van de gerechtvaardigd-
heidd van een beperking van een verkeersvrijheid. De constatering van misbruik is 

35.. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 12 maart 1996, Pafitis e.a., C-441 /93, Jurispr. blz. ]-1347, r.o. 68, Paletta 11, 
r.o.. 25, Kejalas, r.o. 22-23, Centros, r.o. 25 e.v., Diamantis, r.o. 34, en HvJ EG 11 september 2003, 
Watcher.Watcher. C-201 /01, Jurispr. blz. 1-8827, r.o. 37. 

36.. Zie Weber, a.w.T blz. 24-27 en onderdeel 5.7 van de conclusie van A-G Wattel voor HR 23 januari 
2004,, BNB 2004/142. 

37.. Zie bijvoorbeeld r.o. 54 waarin het HvJ EG overweegt dat de toepassing van de nationale regel 
geenn afbreuk mag doen aan de volle werking en de eenvormige toepassing van de gemeenschaps-
bepalingen,, en dat de doelstellingen van die gemeenschapsbepalingen niet in gevaar mogen wor-
denn gebracht. 

38.. Zie voor een andere visie E.F. Faase, Misbruik: middel of doel, NTFR 2004/1445, die van mening is 
datt in geval van misbruik sprake is van 'fiscaal niet-erkend kapitaalverkeer'. 

39.. HvJ EG 16 juli 1998, Imperial Chemical Industries plc (ICI), C-264/96, Jurispr. blz. 1-04695, r.o. 26, 
XX en Y, r.o. 61, Lankhorst-Hohorst, r.o. 37, en HvJ EG 11 maart 2004, Lasteyrie du Saillant, C-9/02, 
Jurispr.. blz. 0000, r.o. 50. 
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dann ook geen vrijbrief om naar willekeur nationaalrechtelijke maatregelen ter be-
strijdingg hiervan toe te passen. Zie verder § 7.1.7. 

7.1.44 De vrijheid van dienstverlening 

Art.. 49 EC-verdrag, dat directe werking heeft40, verbiedt beperkingen op het vrij ver-
richtenn van diensten binnen de gemeenschap. De vrijheid van dienstverlening geldt 
niett alleen voor de dienstverrichter maar ook voor de afnemer van de diensten.41 

Volgenss art. 50 EG-verdrag worden als diensten beschouwd 'de dienstverrichtingen 
welkee gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voorzover de bepalingen betreffen-
dee het vrije verkeer van goederen, kapitaal en personen niet van toepassing zijn'. De 
vrijheidd van dienstenverkeer geldt alleen wanneer sprake is van een economische 
activiteitt in de zin van art. 2 EG-verdrag.42 Er moet evenals bij de vrijheid van vesti-
gingg sprake zijn van 'reële en daadwerkelijke, en niet slechts (...) marginale en bij-
komstigee activiteiten'.43 

Hett verstrekken van geldleningen kan worden aangemerkt als dienstverlening maar 
ookk als kapitaalverkeer. Gelet op de tekst van art. 50 EG-verdrag zou men menen dat 
dee bepalingen inzake het vrije dienstenverkeer altijd wijken ten gunste van de bepa-
lingenn inzake het kapitaalverkeer. De afbakening tussen beide gebieden is echter 
schimmig.. In het arrest-Svensson en Gustavsson44 bijvoorbeeld, achtte het HvJ EG 
eenn bepaling die de kredietverlening door bepaalde banken ontmoedigde zowel in 
strijdd met de vrijheid van dienstverlening als de vrijheid van kapitaalverkeer. Ook in 
hett arrest-Veronica Omroep Organisatie werd aan beide vrijheden getoetst. In het ar-
rest-Bachmann455 werd getoetst aan zowel de vrijheid van werknemersverkeer, de 
vrijheidd van diensten en de vrijheid van kapitaalverkeer. Ten aanzien van de bepalin-
genn inzake het kapitaalverkeer werd overwogen dat die bepalingen niet de beperkin-
genn verbieden die niet op de overmakingen van kapitaal zijn gericht, maar die indi-
rectt voortvloeien uit beperkingen ten aanzien van de andere fundamentele vrijhe-
den.466 In het arrest-Safir overwoog het HvJ EG dat aangezien was vastgesteld dat de 
bestredenn regeling in strijd was met het dienstenverkeer, niet behoefde te worden 
beoordeeldd of diee regeling ook verenigbaar was met de bepalingen inzake het kapi-
taalverkeer.477 Het lijk t er derhalve op dat het HvJ EG geen beslissende betekenis toe-
kentt aan de voorrang zoals die uit de tekst van het verdrag voortvloeit, maar steeds 
toetstt aan de belemmering van de verkeersvrijheid die het meest in het oog springt. 

40.. HvJ EG 3 december 1974. 33/74, Van Binsbergen, Jurispr. blz. 1299. 
41.. HvJ EG 2 februari 1989.186/87, Cowan, Jurispr. blz. 195; HvJ EG 28 april 1998, C-l 18/96, Jessica 

So/ïrjurispr.blz.. 1-1897, r.o. 35; HvJ EG 26 oktober 1999, C-294/97, Eurowïngs,Jurispr. blz. [-7447. 
42.. HvJ EG 12 december 1974, 36/74, Walrave-Koch,Jurispr. blz. 1405, r.o. 4; HvJ EG14juli 1976.13/ 

76,, Dona, Jurispr. biz. 1333, r.o. 12. Detiège, r.o. 41. 
43.. Deiiège, r.o. 54. In dit arrest was de vrijheid van dienstverlening aan de orde. 
44.. HvJ EG 14 november 1995, C-484/93, Svensson en Gustavsson, Jurispr. blz. 1-3955. Zie ook Tison, 

a.w.,, blz.96. 
45.. HvJ EG 28 januari 1992, C-204/90, Bachmann. Jurispr. blz. 1-249. 
46.. Bachmann, r.o. 34. 
47.. HvJ EG 28 april 1998. C-118/96 Jessica Safir, Jurispr. blz. 1897. r.o. 35. 
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Uitt het a [rest-Kamer/Troostwijk (zie ook § 7.1.3) kan voorts worden afgeleid dat in-
dienn uit de omstandigheden van de zaal blijkt dat één van de vrijheden volledig on-
geschiktt is aan de andere en daarmee kan worden verbonden, de nationale maatre-
gell slechts ten aanzien van die andere vrijheid onderzoekt. Bij de samenloop van het 
kapitaal-- en dienstverkeer bij toepassing van art. 10a Wet Vpb. 1969 is het probleem 
echterr niet zozeer dat er twee handelingen zijn die onder verschillende verkeersvrij-
hedenn vallen, maar dat er één handeling is (de lening of schuldigerkenning) die on-
derr verschillende verkeersvrij heden kan vallen. Mijns inziens moet de doorslag ge-
venn dat de nomenclatuur opgenomen in de bijlage bij Richtlijn 88/361/EEG48 uit-
drukkelijkk geldleningen als kapitaalbewegingen aanmerkt (zie § 7.1.5). Er moet daar-
omm vanuit worden gegaan dat wanneer de vrijheid van vestiging niet in het geding is, 
eenn schuldverhouding door de vrijheid van kapitaalverkeer wordt bestreken en niet 
doorr de vrijheid van dienstverrichting. 

7.1.55 De vrijheid van kapitaal- en betalingsverkeer 

Art.. 56 EG-verdrag, dat directe werking heeft49, verbiedt alle beperkingen van het 
kapitaal-- en betalingsverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde 
landen.. Het begrip kapitaalverkeer is niet gedefinieerd in het EG-verdrag of in juris-
prudentiee van het HvJ EG. Over de inhoud van dit begrip kunnen wel aanwijzingen 
wordenn ontleend aan de nomenclatuur van het kapitaalverkeer in bijlage 1 bij de in-
middelss vervallen richtlijn 88/361/EEG (hierna: de Nomenclatuur).50 De Nomencla-
tuurr geeft een - niet uitputtend bedoelde - indeling van de verschillende categorie-
enn kapitaalverkeer, met een lijst van voorbeelden bij elke categorie. Uit het ar-
rest-Trummerr & Mayer blijkt dat de Nomenclatuur zijn indicatieve waarde is blijven 
behoudenn na vervanging van de art. 69 en 70, eerste lid, EEG-verdrag (waarop richt-
lijnn 88/361/EEG is gebaseerd) door art. 73 B (thans art. 56) e.v. EG-verdrag, aangezien 
dee lijst die de Nomenclatuur bevat niet uitputtend is.51 Ook onder het huidige regi-
mee vallen dus ten minste de in de Nomenclatuur genoemde verrichtingen onder het 
kapitaalverkeer.. In de Nomenclatuur wordt onder meer bepaald: 

'Dee in de nomenclatuur opgesomde kapitaalbewegingen omvatten: 
-- alle voor het verwezenlijken van de kapitaalbewegingen noodzakelijke 
verrichtingen:: sluiten en uitvoeren van de transactie en desbetreffende 
overmakingenn (...); 

) ) 

48.. Richtlijn 88/361/EEG van de Raad van 24 juni 1988 voorde uitvoeringvan artikel 67 van het Ver-

dragg (PB L 178. blz. 5). 

49.. Zie onder meer HvJ EG 14 december 1995. gevoegde zaken C-163/94. C-165/94 en C-250/94, 

SanzSanz de Lera e.a.. Jurisp. blz. 1-4821, NJ1997, 35. 

50.. Richtlijn 88/361 /EEG van de Raad van 24 juni 1988 voor de uitvoering van artikel 67 van het Ver-

dragg (PB L 178, blz. 5). 

51.. HvJ EG 16 maart 1999, C-222/97, Trummer & Mayer, Jurispr. blz. 1-1661, r.o. 21 ; bevestigd in 

HvJJ EG 11 januari 2001, C-464/98, Westdeutsche Landesbank Girozentrale tegen Friedrich Stefan, 

Jurispr.. blz. 1-173. 
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-- de aflossing van de kredieten of leningen. 
(...) ) 
I.. Directe investeringen 
(...) ) 
3.. Verstrekking van langlopende leningen ten einde duurzame economi-
schee betrekkingen te vestigen en te handhaven. 
(-) ) 
VI.. Verrichtingen in rekening-courant en depositorekeningen bij financiële 
instellingen n 

(...) ) 
VII .. Kredieten betrekking hebbende op handelstransacties of het verrichten 
vann diensten waaraan een ingezetene deelneemt 
1.. Kortlopend (...) 
2.. Op middellange termijn (...) 
3.. Langlopend (...) 
A.. Door niet-ingezetenen aan ingezetenen verstrekte kredieten 
B.. Door ingezetenen aan niet-ingezetenen verstrekte kredieten 
VIII .. Financiële leningen en kredieten (niet vallende onder de categorieën 1. 
VI!!  en XI) 
1.. Kortlopend (...) 
2.. Op middellange termijn (...) 
3.. Langlopend (...) 
A.. Door niet-ingezetenen aan ingezetenen verstrekte kredieten 
B.. Door ingezetenen aan niet-ingezetenen verstrekte kredieten 
IX.. Borgstellingen, andere garanties en pandrechten 
(...) ) 
XI.. Kapitaalverkeer van persoonlijke aard 
A.. Leningen 

(...)' ' 

Nuu de lijst niet limitatief is, mag gevoeglijk worden aangenomen - zeker nu zelfs 
persoonlijkee leningen als kapitaalbewegingen worden aangemerkt - dat getracht is 
zoo niet alle, dan toch vrijwel alle leningen onder de bepalingen inzake het vrije kapi-
taalverkeerr te brengen. Leningen in de zin van art. 10a Wet Vpb. 1969 behoren mijns 
inzienss tot categorie VIII , als ze al niet tot een eerdere categorie behoren. Aangezien 
dee betaling van rente onlosmakelijk verbonden is met een lening, valt ook de ont-
vangstt of verschuldigheid van rente onder de bepalingen inzake het kapitaalver-
keer,522 Als rentebetalingen al niet onder het kapitaalverkeer zouden vallen, dan in 
elkk geval onder het betalingsverkeer. Het onderscheid tussen kapitaalverkeer en be-
talingsverkeerr wordt in het arrest-Luisi en Carbone als volgt verwoord:53 

52.. Vgl. Trummer &Mayer, r.o. 24 en HvJ EG 6 juni 2000, C-35/98, Verkooijen. Jurispr. 2000, blz. 1-4071. 
BNBB 2000/329, r.o. 28-29). Zie voorts onderdeel 5.4 van de conclusie van A-G Watte! bij HR 23 ja-
nuarii  2004, BNB 2004/142. 

53.. HvJ EG 31 januari 1984. 286/82 en 26/83, Luisi en Carbone, Jurispr. blz. 377, r.o. 21. Deze formule-
ringg is herhaald in HvJ EG 14 juli 1988, 308/86, Lam&ert.Jurispr. blz. 4369. r.o. 10. 
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'Uitt het algemene stelsel van het verdrag blijkt immers - en een vergelij-
kingg tussen de artikelen 67 en 106 bevestigt dit -, dat onder lopende beta-
lingenn moeten worden verstaan overmakingen van deviezen als tegenpres-
tatiee voor een bepaalde prestatie; kapitaalverkeer daarentegen bestaat uit 
financiëlefinanciële operaties die in wezen op belegging of investering van het be-
trokkenn bedrag zijn gericht en niet op vergoeding van een prestatie. Daar-
omm kan kapitaalverkeer zelf weer een oorzaak zijn van lopende betalingen, 
gelijkk stilzwijgend besloten ligt in de artikelen 67, lid 2, en 106, lid 1.' 

Ditt onderscheid is inmiddels (sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Maas-
tricht)) niet langer van belang, nu beide soorten bewegingen gelijkelijk en volledig 
geliberaliseerdd zijn binnen de EU.54 

Eenn kapitaalbeweging is als zodanig geen economische activiteit. Zij hoeft evenmin 
gepaardd te gaan met een economische activiteit; zo vallen ook kapitaalbewegingen 
vann persoonlijke aard, zoals schenkingen en erfenissen onder de vrijheid van kapi-
taalverkeer.555 Aan het kapitaalverkeer worden dan ook geen substance- en realiteits-
voorwaardenn gesteld. Uiteraard zullen schijnhandelingen (in dit verband: schijn-
leningen)) in beginsel56 niet onder de vrijheid van kapitaalverkeer vallen, maar wan-
neerr eenmaal is vastgesteld dat een handeling als een lening moet worden aange-
merkt,, en ingedeeld kan worden onder één van de categorieën van de Nomenclatuur, 
dann zijn de bepalingen inzake het vrije kapitaalverkeer van toepassing. Zoals hier-
voorr is opgemerkt volgt uit de jurisprudentie van het HvJ EG dat het misbruikleer-
stukk moet worden beschouwd als een rechtvaardigingsgrond en niet als een omstan-
digheidd die aan toepassing van de verkeersvrijheden in de weg staat, hoewel de Hoge 
Raadd daar anders over lijk t te denken. 

7.1.66 Schending? 

Uitt het voorgaande volgt dat gevallen waarin de renteaftrek op de voet van art. 10a 
Wett Vpb. 1969 wordt beperkt, kunnen worden bestreken door de vrijheid van vesti-
gingg en de vrijheid van kapitaalverkeer. Wanneer dat in een bepaalde situatie het ge-
vall  is, moet de vraag worden beantwoord of art. 10a Wet Vpb. 1969 een belemme-
ringg van de desbetreffende vrijheid inhoudt. In art. 10a Wet Vpb. 1969 wordt geen 
onderscheidd gemaakt naar nationaliteit of vestigingsplaats. De renteaftrekbeperkin-
genn gelden evenzeer in strikt binnenlandse situaties. Toch kan sprake zijn van een 
belemmeringg van de vrijheid van vestiging of van het kapitaalverkeer. Die belemme-
ringg is gelegen in de tegenbewijsmogelijkheid bij een compenserende heffing. Op 
grondd van art. 10a, derde lid, onderdeel b, Wet Vpb. 1969 kan de aftrekbeperking van 

54.. Vgl. P.J.G. Kapteyn en P, VerLoren van Themaat, Inleiding tot het recht van de Europese Gemeen-
schappen.schappen. 6e dr., Kluwer, Deventer 2003, blz. 632. 

55.. Zie punt XI onder B en D van de nomenclatuur opgenomen in de bijlage bij Richtlijn 88/361 /EEG. 
56.. Bij relatieve schijnhandelingen (dat wil zeggen dat er wel rechtsgevolgen beoogd zijn, maar an-

deree dan die zijn voorgewend) is het niet uitgesloten dat zij onder het kapitaalverkeer worden be-
grepen. . 
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hethet tweede lid worden ontlopen wanneer over de rente een naar Nederlandse maat-
stavenn redelijke heffing verschuldigd is. Ook aan de aftrekbeperking van het eerste 
lidd kan worden ontkomen bij een voldoende compenserende heffing. In het Besluit 
vann 8 april 2004, nr. CPP2004/545M, V-N 2004/21.13, wordt uit redelijkheids- en 
doelmatigheidsoverwegingg de toezegging gedaan, dat zakelijke overwegingen wor-
denn verondersteld aanwezig te zijn wanneer de rentebate effectief (direct of indirect) 
wordtt onderworpen aan een inkomstenbelasting of een belasting naar de winst in 
Nederlandd of daarbuiten, die geheel of nagenoeg geheel overeenkomt met het belas-
tingbedragg dat zou voortvloeien uit de aftrekbaarheid van de rentelast. Deze voor-
waardenn zijn eerder57 vervuld wanneer de crediteur in Nederland gevestigd of 
woonachtigg is. Onmiskenbaar is in dat geval de kans groter dat de heffing 'naar Ne-
derlandsee maatstaven redelijk is', respectievelijk dat de rente is onderworpen aan 
eenn heffing die even groot is als het bedrag dat met de aftrekpost is gemoeid. Neder-
landsee vennootschappen worden dus afgeschrikt om bedragen schuldig te erkennen 
aann of geld te lenen van buitenlandse crediteuren.58 Die vaststelling is voldoende 
omm te concluderen dat de vrijheid van vestiging of van kapitaalverkeer wordt belem-
merd.599 Men zou kunnen menen dat er zich geen belemmering voordoet omdat de 
situatiee waarin er geen naar Nederlandse maatstaven redelijke compenserende hef-
fingfing is objectief verschilt van de situatie waarin wel sprake is van zo'n heffing. Die re-
deneringg gaat mijns inziens mank omdat buitenlandse belastingstelsels in beginsel 
moetenn worden erkend.60 

Inn dit verband moet tevens worden onderzocht of sprake is van een dispariteit. Van 
eenn dispariteit is sprake wanneer de belemmering niet wordt opgeroepen door het 
Nederlandsee belastingstelsel maar door de verschillen tussen belastingstelsels. Een 
dispariteitt doet zich slechts voor als de belemmering verdwijnt zodra alle desbetref-
fendee lidstaten dezelfde wetgeving kennen.61 Zolang de directe belastingen niet zijn 
geharmoniseerdd en de belastingsoevereiniteit van elke lidstaat gehandhaafd is, is 
zo'nn belemmering niet in strijd met het EG-verdrag.62 Naar mijn mening kan Neder-
landd zich niet op eenn dispariteit beroepen omdat het Nederlandse systeem niet con-
sistentt is. Er bestaat immers alleen een regeling voor aftrekweigering, en niet voor 
vrijstellingg van ontvangen rente. Men zou hier tegenin kunnen brengen dat wanneer 

57.. Niet altijd, men denke bijvoorbeeld aan een crediteur die niet-belastingplichtig is of omvangrijke 
verliezenn heeft. 

58.. Tekenend is in dit verband dat uit Kamerstukken 11,1996-1997,24 696, nr, 8. blz. 7, dat de wetge-
verr kennelijk niet wenste te accepteren dat een buitenlands concern ervoor zou kiezen om - zelfs 
wanneerr geen sprake is van een geldelijk voordeel - in zijn thuisland belasting te betalen in plaats 
vann in Nederland. 

59.. Vgl. Verkooijen, r.o. 34 (afschrikwekkend effect), Safir, r.o. 26-30 (belemmering kunnen onder-
danenn ervan weerhouden om van hun vrijheid gebruik te maken) en Lankhorst-Hotwrst, r.o. 32 
('Dee betrokken fiscale regeling maakt de uitoefening van de vrijheid van vestiging... minder aan-
trekkelijk').. Zie voorts onderdeel 5.11 van de conclusie van A-G Wattel bij HR23 januari 2004, 
BNBB 2004/142. 

60.. Zie Weber, a,w„  blz. 108 e.v. 
61.. Zie R.A.V. Boxem, HvJ EG, quo vadis met het paard achter de wagen?, WFR 2003/6540, blz. 1231 

e.v.,, met name § 6, blz. 1233/1234. 
62.. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 12 mei 1998, C-336/96, Güly, BNB 1998/305, r.o. 46-49. 
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elkk land hetzelfde belastingstelsel en dezelfde tarieven zou hebben als het Neder-
landse,, grensoverschrijdende leningen niet eerder met de aftrekbeperking te maken 
zoudenn hebben dan binnenlandse leningen. De aftrekbeperking is daarom echter 
nogg geen dispariteit. De af trek wei gering is (anders dan een belemmerende dispari-
teit)) juist een belemmerende maatregel die erop is gericht een dispariteit (bijvoor-
beeldd een tariefsverschil) ongedaan te maken. Dergelijke compenserende maatrege-
len,, heffingen dan wel aftrekbeperkingen, zijn in strijd met de grondslagen van de in-
ternee markt.63 Uit Eurowings64 bijvoorbeeld lijk t te kunnen worden afgeleid dat een 
lidstaatt een fiscaal voordeel in de vorm van een lagere belastingdruk niet ongedaan 
magg maken door compenserende heffingen, omdat daarmee aan de grondslagen van 
dee interne markt afbreuk zou worden gedaan.65 Uit Centros66 kan eveneens worden 
afgeleidd dat ingezetenen van de ene lidstaat in beginsel de vrijheid hebben om te 
profiterenn van minder beperkende wetgeving van andere lidstaten. Welke regelin-
genn als een met de verdragsvrijheden strijdige compenserende maatregel worden 
aangemerktt is overigens niet helder. Zo lijken belastingverrekeningssystemen, waar-
bijj  hetzelfde fenomeen zich voordoet67, in beginsel wel aanvaardbaar te zijn, maar 
bestaatt er onduidelijkheid over de aanvaardbaarheid van een ordinary credit in 
plaatss van een full credit, waarbij alleen kans op nadeel bestaat (omdat niet de gehe-
lee buitenlandse belastingdruk verrekend wordt, maar slechts het gedeelte van de -
lageree - binnenlandse belastingdruk), en geen kans op voordeel (bij een lagere bui-
tenlandsee belastingdruk wordt bijgeheven tot het binnenlandse niveau) wordt ver-
leend.688 Hoe dan ook, zoals ik hiervoor betoogd heb is art. 10a Wet Vpb. 1969 een be-
lemmerendee maatregel die niet door een dispariteit wordt veroorzaakt. 

Ookk wanneer de tegenbewijsmogelijkheid van de compenserende heffing wordt ge-
schraptt kan art. 10a Wet Vpb. 1969 de uitoefening van de verdragsvrijheden minder 
aantrekkelijkk maken, doordat belastingplichtigen de mogelijkheid verliezen om te 
profiterenn van concurrerende belastingtarieven van andere lidstaten (bijvoorbeeld 
doorr kapitaal of dividend schuldig te erkennen aan een groepsvennootschap die is 
gevestigdd in een lidstaat met een lager vennootschapsbelastingtarief). In dat geval 
kann echter niet worden gesproken van een beperking van de verdragsvrijheden 
waaropp het EG-verdrag ziet, omdat alle (na het schrappen van de tegenbewijsmoge-
lijkheidd van de compenserende heffing resterende) criteria van de aftrekbeperking 

63.. Vgl. Weber. a.w.. blz. 158-162. 
64.. Eurowings, r.o. 44-45. 

65.. Enige reserve is op zijn plaats omdat het in Eurowings om een transactie tussen ongelieerde par-
tijenn ging, waarbij misbruik niet aan de orde was. 

66.. Centros, r.o. 27. 

67.. Immers, wanneer men investeert in landen met een lager belastingtarief, zal dat leiden tot bijhef-
fïngg in het woonland. 

68.. In Gitly, r.o. 47,48 en 54, lijk t het HvJ EG het verrekeningsstelsel te erkennen, maar in werkelijk-
heidd ging het om een belastingvrijstelling. Zie onderdeel 4.22 van de conclusie van A-G Wattel 
voorr HR 7 mei 2004. BNB 2004/261, en onderdelen 6.14 t/m 6.18 van zijn conclusie van 7 juli 2004 
inn de zaak met nr. 39 261, V-N 2004/40.20. Zie verder over deze kwestie Weber. a.w.. blz. 161-
162;; A.C.GAC de Graaf, De invloed van het EG-recht op het internationale belastingrecht: be-
leids-- en marktintegratie (diss. EUR 2004), Kluwer 2004, hoofdstuk 8. 

224 4 



DeDe EG-verdragvrijheden 7.1.7 7 

striktt neutraal uitwerken. Het fenomeen dat men de mogelijkheid verliest om te pro-
fiterenn van tariefsarbitrage in gevallen waarin de crediteur zich in een laagbelast 
landd bevindt, doet zich echter voor bij elke renteaftrekbeperking. Zolang de directe 
belastingenn niet geharmoniseerd zijn en nog tot de bevoegdheid van de lidstaten 
blijvenn behoren, behoort de grondslagdefinitie tot de nationale soevereiniteit en mo-
genn de lidstaten dergelijke aftrekbeperkingen handhaven. 

7.1.77 Rechtvaardiging? 

7.1.7.11 Rechtvaardigingsgronden 

Ervann uitgaande dat de vrijheid van vestiging of van kapitaalverkeer belemmerd 
wordt,, moet worden nagegaan of art. 10a Wet Vpb. 1969 een rechtmatig doel na-
streeftt dat met het EG-verdrag verenigbaar is en gerechtvaardigd is uit hoofde van 
dwingendee redenen van algemeen belang. Bovendien moet zij geschikt zijn om de 
verwezenlijkingg van het desbetreffende doel te waarborgen, en mag zij niet verder 
gaann dan nodig is voor het bereiken van dat doel.69 Deze geschiktheidstoets en nood-
zakelijkheidstoetss worden tezamen ook wel aangeduid als de evenredigheidstoets.70 

Eenn rechtvaardigingsgrond die bij de bestrijding van grondslaguitholling een rol kan 
spelenn is de noodzaak om de samenhang van het nationale belastingsysteem te 
handhaven.. Bij de rechtvaardiging van art. 10a Wet Vpb. 1969 is die grond echter niet 
vann betekenis. Bij die bepaling gaat het om een link tussen twee verschillende belas-
tingplichtigen,, zodat reeds om die reden de coherentie volgens het HvJ EG niet als 
eenn rechtvaardiging kan dienen. Het HvJ EG stelt immers de eis dat er een recht-
streekss verband is tussen een fiscaal voordeel en een fiscaal nadeel, hetgeen slechts 
hethet geval is wanneer voordelen en nadelen bij dezelfde belastingplichtigen en met 
betrekkingg tot dezelfde belasting worden gecompenseerd.71 A-G Kokott heeft gesug-
gereerdd dat deze eisen slechts moeten worden opgevat als indicatoren van een recht-
streekss verband tussen een voordeel en een nadeel.72 Ook wanneer voor- en nadelen 
bijj  verschillende belastingplichtigen zouden bestaan zou zo beschouwd sprake kun-
nenn zijn van een voldoende rechtstreeks verband, zodat de coherentie van het belas-
tingstelsell  als rechtvaardiging kan dienen. Ik acht die redenering zeker verdedigbaar, 
aangezienn ik niet inzie waarom de samenhang van een belastingstelsel louter op het 
niveauu van één belastingplichtige zou moeten worden beoordeeld. Opvallend is dat 
hethet HvJ EG in de zaak-Manninen onderzoek verrichtte naar de samenhang van het 
Finsee imputatiestelsel, hoewel het daar ging om de samenhang op het niveau van de 

69.. Men vergelijke HvJ EG 12 december 2002, C-324/00, Lankhorst-Hohorst. BNB 2003/170, r.o. 33. 
70.. Vgl. Weber, a.w., blz. 213. 
71.. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 13 april 2000, C-251/98, Boors. Jurispr. blz. 2787, r.o. 40; Lankhorst-

Hohorst,Hohorst, r.o. 42; HvJ EG 18 september 2003. C-168/01. Bosal, BNB 2003/344, r.o. 31-32; HvJ EC 
155 juli 2004, C-315/02, Lenz, C-315/02, jurispr. blz. 0000, r.o. 36; HvJ EG 15 juli 2004, C-242/03, 
WeidenWeiden en Paulus, C-242/03, Jurispr. blz. 0000, r.o. 21. 

72.. Zie onderdeel 55 e.v. van de conclusie van A-G Kokott van 18 maart 2004 bij het arrest HvJ EG 
77 september 2004, C-319/02, Manninen, Jurispr. blz. 0000, 
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vennootschapp en haar aandeelhouder.73 Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat het 
HvJJ EG bereid is om de coherentie als rechtvaardigingsgrond te aanvaarden in geval-
lenn waarin de samenhang bestaat tussen voor- en nadelen bij verschillende subjec-
ten.. Ook wanneer dat het geval zou zijn zou de coherentie van het belastingstelsel de 
doorr art. 10a Wet Vpb. 1969 opgeroepen belemmering echter niet kunnen recht-
vaardigen.. Weliswaar is de aftrekbeperking niet van toepassing bij een compense-
rendee heffing bij de crediteur, maar het wettelijk systeem is niet coherent. Aan 
art.. 10a Wet Vpb. 1969 ligt niet de gedachte ten grondslag dat renteaftrek alleen van 
toepassingg is wanneer over de rentebate wordt geheven. Bovendien wordt er geen 
rekeningg gehouden met de buitenlandse heffing, wanneer die als onredelijk wordt 
aangemerkt,, en wordt er geen vrijstelling aan een Nederlandse crediteur verleend 
wanneerr de buitenlandse grondslag wordt uitgehold. 

Eenn andere rechtvaardigingsgrond is de bestrijding van misbruik, in het bijzonder de 
bestrijdingg van belastingontwijking. Of deze rechtvaardigingsgrond een dwingende 
redenn van algemeen belang is of een opzichzelfstaande uitzondering is niet geheel 
duidelijk.744 Dat onderscheid laat ik hier buiten beschouwing omdat hoe dan ook de 
evenredigheidstoetss moet worden toegepast, aangezien het evenredigheidsbeginsel 
tenn grondslag ligt aan de communautaire rechtsorde.75 In het arrest-ICI76 - beves-
tigdd door X en Y77 Lankhorst-Hohorst78 en Lasteyrie du Saillant79 - is het gevaar van 
belastingontwijkingg als rechtvaardigingsgrond in abstracto erkend. In IC1 werd ove-
rigenss nog gesproken van belastingontduiking, maar getuige Lankhorst-Hohorst80 en 
Lasteyriee du Saillant81 blijkt het HvJ EG (mede) op belastingonrwijking te doelen. 
Overigenss wordt in de Engelse taalversie van ICI (de procestaai) gesproken van tax 
avoidance,avoidance, wat mijns inziens beter vertaald had kunnen worden met belastingontwij-
king,king, terwijl in Lankhorst-Hohorst vreemd genoeg wordt gesproken van tax evasion, 
watt meer neigt naar belastingontduiking. In Lasteyrie du Saillant ten slotte wordt 
weerr de term tax avoidance gebruikt. Uit de bewoordingen in deze en andere taalver-
sies822 leid ik af dat de begrippen belastingontduiking en belastingontwijking door 
elkaarr gebruikt worden, en dat kennelijk niet alleen wordt gedoeld op constructies 
waarbijj  de belastingwetten op illegale wijze worden ontdoken, maar ook op legale 
opzetjes.. In het arrest-ICI werd de rechtvaardiging in concreto niet erkend, omdat de 

73.. Hvj EG 7 september 2004, C-319/02. Mannmenjurispr. blz. 0000, r.o. 43 e.v. 
74.. Zie Weber, a.w, blz. 172-173. 

75.. HvJ EC 11 januari 2000, C-285/98, Kreil, Jurispr. blz. 1-69. Zie ook Weber, a.w., blz. 213. 
76.. ICI, r.o. 26. 

77.. XenY, r.o. 61. 

78.. Lankhorst-Hohorst, r.o. 37, 
79.. Lasteyrie du Saillant, r.o. 50. 
80.. Lankhorst-Hohorst, r.o. 37. 
81.. Lasteyrie du Saillant, r.o. 50. 

82.. In de Franse taalversies wordt steeds gesproken over 'evasion fiscale' en in de Duitse versies 
wordtt in ICI gesproken van 'Steuerumgehung', evenals in Lankhorst-Hohorst. waar Duits de 
procestaaii  was, en in Lasteyrie du Saillant van 'Steuerfluchf. In het arrest HvJ EG 29 april 2004, 
gevoegdee zaken C-487/01 en C-7/02, Gemeente Leusden en Hotin Groep BVc.s., V-N 2004/24,17, 
r.o.. 79, wordt gesproken over , 'tax avoidance', 'evasion fiscale' en 'Steue-
rumgehungen'. . 
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omstredenn regeling 'niet specifiek tot doel heeft volstrekt kunstmatige constructies 
diee bedoeld zijn om de belastingwetgeving van het Verenigd Koninkrijk te omzeilen, 
vann een belastingvoordeel uit te sluiten'.83 In de andere drie arresten is de poging tot 
rechtvaardigingg in soortgelijke bewoordingen afgewezen.84 Het HvJ EG stelt aan de 
bestrijdingg van misbruik dus de voorwaarde dat van geval tot geval wordt getoetst of 
sprakee is van belastingontwijking, waarbij belastingontwijking wordt gedefinieerd 
alss een volstrekt kunstmatige constructie, bedoeld om de nationale belastingwetge-
vingg te omzeilen. Deze jurisprudentie moet mijns inziens worden begrepen in de 
contextt van de (overige) jurisprudentie over rechtsmisbruik. Ook de eisen die het 
HvJJ EG aan (overige) misbruikbestrijding stelt, moeten bij de bestrijding van belas-
tingontwijkingg worden nageleefd. Uit de hiervoor behandelde jurisprudentie bleek 
reedss dat misbruik aan de hand van objectieve factoren moet worden vastgesteld85, 
enn dat ook een subjectief element vereist is. Zoals uit het arrest-Emsland-Starke86 

volgt,, is enerzijds een geheel van objectieve omstandigheden vereist waaruit blijkt, 
datdat in weerwil van de formele naleving van de door gemeenschapsregeling opgeleg-
dee voorwaarden, het door deze regeling beoogde doel niet werd bereikt. Anderzijds 
iss een subjectief element vereist, namelijk de bedoeling om een door de gemeen-
schapsregelingg toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden 
tee creëren waardoor het recht op dat voordeel ontstaat.87 Deze elementen kunnen 
ookk worden teruggevonden in de jurisprudentie over belastingontwijking: daar 
vindtt men als objectief element de kunstmatige constructie en als subjectief ele-
mentt het doel om de belastingwetgeving te omzeilen. 

Dee overwegingen in het arrest-Gemeente Leusden wekken de indruk dat het HvJ EG 
eenn onderscheid maakt tussen 'misbruik' en 'belastingontwijking'. In r.o. 78 wordt 
gesprokenn over misbruik, en in r.o. 79 over belastingontwijking, zelfs over belasting-
ontwijkingg zonder dat sprake is van misbruik. Dat betekent echter niet dat bestrij-
dingg van belastingontwijking als rechtvaardiging kan dienen in gevallen waarin geen 
sprakee is van misbruik. Uit de overwegingen in de arresten 1CI, X en Y, Lankhorst-Ho-

83.. Hvj EG 16 juli 1998. C-264/96, Imperial Chemical Industries ptc (ICI) tegen Kenneth Hall Colmer (Her 
Majesty'sMajesty's Inspector of Taxes), Jurispr. b!z. 4695. r,o, 26. 

84.. In X en Y wordt gesproken van 'zuiver kunstmatige belastingconstructies die tot doel hebben de 
Zweedsee belastingwetgeving te omzeilen', in Lankhorst-Hohorst van 'volstrekt kunstmatige 
constructiess die bedoeld zijn om de Duitse belastingwetgeving te omzeilen', en in Lasteyrie du 
SaillantSaillant van 'louter kunstmatige constructies die bedoeld zijn om de Franse belastingwetgeving te 
omzeilen'.. In de Engelse taalversie wordt respectievelijk gesproken van 'wholly artificial arrange-
ments',, 'purely artificial schemes', 'wholly artificial arrangements' en 'purely artificial arrange-
ments'.. In de Franse taalversie wordt steeds gesproken van 'les montages purement artificiels', en 
inn de Duitse verste achtereenvolgens van 'rein kiinstliche Konstruktionen', 'blols kunsttich 
geschaffenee (...) Sachverhalte' en 'rein kiinstliche Konstruktionen'. In de Duitse versie van 
Lankhorst-HohorstLankhorst-Hohorst ontbreekt vreemd genoeg een verwijzing naar de kunstmatigheid van de 
constructie. . 

85.. Lair, r.o. 43; Patetta II, r.o. 25; Centros, r.o. 25; Diamantis, r.o. 34. 
86.. Emsland-Starke, r.o, 52 e.v. Bevestigd in Gemeente Leusden, r.o. 78. 
87.. Vgl. in dit verband het arrest HvJ EG 10 januari 1985,229/83, Ledere, Jurispr. blz. 1, r.o. 27, waarin 

gesprokenn wordt over het enkele doel om een wettelijke regeling te ontduiken.. Zie tevens Lair, 
r.o.. 43, waarin eveneens wordt gesproken over het 'enkele doel' om misbruik te maken. 
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horstt en Lasteyrie du Saillant blijkt dat belemmerende maatregelen ter bestrijding 
vann belastingontwijking slechts gerechtvaardigd zijn in gevallen waarin is vastge-
steldd dat sprake is van volstrekt kunstmatige constructies met als doel om belasting-
heffingg te ontwijken. In die gevallen is mijns inziens sprake van misbruik in de zin 
vann de jurisprudentie van het HvJ EG, zoals het arrest-Emsland-Starke. Of sprake is 
vann een volstrekt kunstmatige constructie moet door de nationale rechter worden 
vastgesteld.88 8 

Art.. 10a Wet Vpb. 1969 is van toepassing in gevallen waarin de belastingplichtige 
niett aannemelijk heeft kunnen maken dat aan de relevante rechtshandelingen in 
overwegendee mate zakelijke overwegingen ten grondslag hebben gelegen. Zoals ik 
inn § 5.3.7.3 heb betoogd betekent dit dat de belastingplichtige aannemelijk moet ma-
kenn dat de rechtshandelingen ook zouden hebben plaatsgevonden zonder de fiscale 
motieven.. Weet hij dit niet aannemelijk te maken, dan is daarmee echter nog niet ge-
zegdd dat sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie. Er kunnen immers bij-
komendee zakelijke motieven zijn, zoals een herstructurering (bij een interne verhan-
ging),, of het motief om de aandelen lichter te maken (bijvoorbeeld bij een schuldi-
gerkenningg van dividend), zodat geen sprake is van een samenstel van rechtshande-
lingenn zonder enige betekenis. Daaruit blijkt dat niet in alle gevallen waarin art. 10a 
Wett Vpb. 1969 van toepassing is, de bestrijding van belastingontwijking als recht-
vaardigingg geldt. 

Wanneerr wel sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie dan kan de recht-
vaardigingg om belastingontwijking te bestrijden wel worden ingeroepen, maar moet 
voortss worden vastgesteld dat de renteaftrekbeperking geschikt is om belastingont-
wijkingg te bestrijden, en dat die aftrekbeperking niet verder gaat dan nodig is voor 
hett bereiken van dat doel. 

7.1.7.22 Geschiktheid en noodzakelijkheid van de volledige renteaftrekweigering 

Dee geschiktheid van de sanctie van art. 10a Wet Vpb. 1969 (de aftrekweigering) om 
belastingontwijkingg te bestrijden kan mijns inziens redelijkerwijze niet worden be-
twijfeld.. De belastingontwijking bestaat immers uit de aftrek van de rente, zodat het 
ongedaann maken van die aftrekde meest geschikte maatregel is.89 Aan de regeling in 
zijnn geheel kleeft echter het gebrek dat - doordat de compenserende heffing als safe 
havenhaven fungeert - sommige vormen van misbruik niet worden bestreden. Daarom zou 
gesteldd kunnen worden dat art. 10a Wet Vpb. 1969 in zoverre ongeschikt is om mis-
bruikk te bestrijden.90 

Voortss is het de vraag of de weigering van de volledige aftrek verder gaat dan nodig 
iss voor het bestrijden van de belastingontwijking. In het arrest HR 23 januari 2004, 

88.. Emsland-Starke, r.o. 52-54. 

89.. Vgl. onderdeel 5.17 van de conclusie van A-G Wattel bij HR 23 januari 2004. BNB 2004/142. 
90.. Vgl. Weber, VPB 2007. Opruimen van EG-rechtelijke knelpunten, WFR 2004/6591, blz. 1251-

1273.. op blz. 1270/1. 
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BNBB 2004/142, was de renteaftrekweigering op grond van het leerstuk fraus legis 
aann de orde. In cassatie betoogde de belanghebbende onder meer dat de weigering 
vann de renteaftrek een door art. 73B EG-verdrag (thans art. 56 EG) verboden beper-
kingg van het kapitaalverkeer tussen Nederland en de Nederlandse Antillen oplever-
de.. A-G Wattel was tot de slotsom gekomen dat Nederland in casu EG-rechtelijk ge-
rechtigdd was de renteaftrek verregaand te beperken, maar niet om hem volledig te 
weigeren.911 A-G Wattel betoogdee dat in gevallen waarop de vrijheid van kapitaalver-
keerr ziet de renteaftrek in geen geval verder beperkt mocht worden dan nodig is om 
tott een heffing te komen die per saldo verschuldigd zou zijn indien de rente in Ne-
derlandd zou zijn ontvangen. De belastingdruk na aftrekweigering mocht volgens 
hemm in elk geval niet verder oplopen dan tot de reguliere (marginale) vennoot-
schapsbelastingdruk.. Er moest aan de belanghebbende daarom een aftrek worden 
verleendd die hem zou helpen aan een belastingbesparing tot hetzelfde bedrag dat 
doorr de crediteur in diens land van vestiging verschuldigd was.92 Zodoende zou het 
belastingvoordeell  exact ongedaan worden gemaakt, Wattel ging ook nog in op de 
vraagg of de totale belastingdruk wellicht niet tot het marginale Nederlandse belas-
tingtarieff  zou moeten worden opgehoogd, maar hooguit tot het laagste tarief dat nog 
zouu kunnen worden aangemerkt als een 'naar Nederlandse maatstaven redelijke hef-
fing'.fing'. Hij noemde dit echter 'maar zeer gedeeltelijk een vraag van Europees recht, en 
meerr één van evenredigheid in het algemeen'. 

Zoalss blijkt uit het hiervoor in § 7.1.3 opgenomen citaat, wilde de Hoge Raad niet van 
enigee strijd met EG-recht weten. De precieze redenering van de Hoge Raad blijf t 
daarbijj  duister. Zoals ik reeds aangaf kunnen zijn overwegingen betekenen dat de 
toetss aan de vrijheid van kapitaalverkeer niet aan de orde komt wanneer het kapi-
taalverkeerr op kunstmatige wijze is gecreëerd, maar ook dat die toetsing wel heeft 
plaatsgevonden,, maar voor de belanghebbende negatief uitpakte omdat er een 
rechtvaardigingsgrondd bestaat. Een derde mogelijkheid is dat de Hoge Raad dit in het 
middenn heeft willen laten. Hoe dan ook, uit het arrest kan worden opgemaakt dat de 
Hogee Raad de volledige aftrek weigering niet disproportioneel acht. Voorzover dit 
niett blijkt uit r.o. 3.3 kan het worden afgeleid uit r.o. 3.4, waarin eveneens aan het 
evenredigheidsbeginsell  werd getoetst, zij het niet aan het communautaire beginsel 
dochh aan het ongeschreven algemene rechtsbeginsel. De Hoge Raad overwoog dat 
hethet evenredigheidsbeginsel zich er niet tegen verzette dat de BRK (de moedermaat-
schappijj  die de rente ontving was gevestigd op de Antillen) geen spiegelbeeldige be-
handelingg van de rente bij de belanghebbende en de crediteur bewerkstelligde, om-
datdat er sprake was van een distorsie, en dat de weigering van de gehele aftrek evenmin 
onevenredigg was. Het is niet geheel duidelijk wat de Hoge Raad hier met de term'dis-
torsie'' bedoelt. Die term wordt wel als een synoniem van 'dispariteit' beschouwd93, 

91.. Zie met name onderdelen 5,19-5.21 van de conclusie, 

92.. Een eenvoudig voorbeeld: als de crediteur 3% over een rentebedrag van 100 betaalt, is daarmee 

eenn bedrag van 3 gemoeid. De belastingplichtige zou dan, als het toepasselijke vennootschapsbe-

lastingtarieff 30% zou bedragen, een bedrag van 10 moeten kunnen aftrekken: 30% van 10 is im-

merss eveneens 3. 

93.. Zie bijvoorbeeld R.W. van der Linde, Enkele gedachten omtrent meestbegunstiging binnen de 

communautairee rechtsorde naar aanleiding van de D-zaak,WFR 2003/1981, §4.6. 
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maarr ook als een verstoring van de (interne) markt.94 Wanneer een belemmering al-
leenn wordt veroorzaakt door een dispariteit bestaat er geen strijd met het gemeen-
schapsrecht;; hier is mijns inziens echter geen sprake van (vgl. § 7.1.6). Wellicht be-
doeltt de Hoge Raad dat Nederland geen rekening hoeft te houden met de fiscale be-
handelingg van de rente in het andere land, maar dat is niet overtuigend omdat door 
dee toets van de compenserende heffing nu juist wel belang wordt gehecht aan die 
buitenlandsee fiscale behandeling. Het oordeel dat de volledige a f trek weiger ing niet 
onevenredigg was is door de Hoge Raad niet beargumenteerd en naar zijn redenering 
opp dit punt kan men derhalve slechts gissen. 

Menn zou kunnen menen dat degene die zich begeeft in kunstmatige, belastingverijde-
lendee constructies zichzelf in de gevarenzone van de dubbele heffing heeft gemanoeu-
vreerdd en het recht op een evenredige sanctie heeft verspeeld. Uit de jurisprudentie 
blijktt echter dat ook de belastingontwijker een beroep kan doen op de verkeersvrij he-
denn en daarom niet zo makkelijk afgeserveerd kan worden. Ook hij heeft recht op 
evenredigheid.. De volledige aftrekweigering is mijns inziens niet evenredig wanneer 
err bij de crediteur wordt geheven. Het is voldoende om het voordeel van de ontgaans-
contructiee weg te nemen; het is voor de bestrijding van misbruik niet noodzakelijk om 
dee belastingontwijker met een nadeel op te zadelen.95 Nederland is de meest gerede 
partijj  om de belemmering weg te nemen, omdat Nederland de staat is die het mis-
bruikk bestrijdt, en het daarom op hem rust de evenredigheid in het oog te houden. 

7.1.7.33 Evenredigheid van de bewijslastverdeling 

Hett staat aan de nationale rechter het bewijs van het bestaan van misbruik vast te 
stellen,, volgens de bewijsregels van het nationale recht, voorzover deze geen afbreuk 
doenn aan de volle werking van het gemeenschapsrecht.96 Aan het nationale proces-
rechtt wordt volgens vaste jurisprudentie de eis gesteld dat de regels die gelden bij de 
beschermingg van de rechten die de justitiabelen aan het gemeenschapsrecht ontle-
nen,, niet ongunstiger zijn dan die welke gelden bij de bescherming van de rechten 
diee de justitiabelen aan het nationale recht ontlenen (gelijkwaardigheidsbeginsel), 
enn zij de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht verleende rechten niet in 
dee praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel).97 

94.. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 19 september 2000, C-l 13/00, Spanje/Commissie, Jurispr. blz. 1-7601, 
r.o.. 13 en onderdeel 49 van de conclusie van A-C Geelhoed bij HvJ EG 29 april 2004. C-308/01, 
GilGil  Insurance Ltd. ca.. Jurispr. blz, 0000. 

95.. Anders C. Bruijsten, Stelt de compenserende heffing een kwantitatieve grens aan de toepassing 
vann fraus legis?. WFR 2004/6588. blz. 1150-1156, die van mening is dat moet worden voorkomen 
datt het opzetten van constructies een 'spel zonder nieten' wordt. 

96.. Emsland-Starke, r.o. 52-54. 
97.. Zieo.a.HvJEG 16december 1976,33/76.Rewe,Jurispr. blz. 1989, r.o. 5; HvJ EG 14 december 1995. 

gevoegdee zaken C-430/93 en 431/93, Van Schijndel, Jurispr. blz. 1-4705, r.o. 17; HvJ EG 17 juni 
2004.. C-30/02, Recheio - Cosfi & Carry S.A., Jurispr. blz, 0000. r.o. 17. Zie specifiek met betrekking 
tott bewijsregels HvJ EG 28 oktober 1999, nr. C-55/98, Bent Vestergaard, Jurispr. blz. 1-7641, over 
hett gelijkwaardigheidsbeginsel, en HvJ EG 9 december 2003, C-129/00, Commissie v. Italië, 
ABB 2004, 59. over het doeltreffendheidsbeginsel. 
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Inn casu wordt de belemmering van de verkeersvrijheden veroorzaakt doordat in 
grensoverschrijdendee situaties minder snel een beroep op de 'safe haven'-regel ing 
vann de compenserende heffing kan worden gedaan. Indien een compenserende hef-
fingfing aannemelijk wordt gemaakt geldt in feite een onweerlegbaar vermoeden van de 
zakelijkheidd van de transacties, terwijl bij gebreke van een compenserende heffing 
eenn weerlegbaar vermoeden van misbruik bestaat. Met betrekking tot het doeltref-
fendheidsbeginsell  is het de vraag of de bewijslastverdeling van art, 10a Wet 
Vpb.. 1969 het onmogelijk of uiterst moeilijk maakt om aan de bewijslast te voldoen. 
Mijnss inziens is dat niet het geval. Er is weliswaar een bewijsvermoeden van onzake-
lijkheidd in gevallen die onder de omschrijving van art. 10a, lid 1 of 2, Wet Vpb. 1969 
vallen,, maar de belastingplichtigen kunnen op elke gewenste wijze aannemelijk ma-
kenn dat geen sprake is van een kunstmatige constructie. Het HvJ EG laat bewijsver-
moedenss toe, ook met betrekking tot het vermoeden van misbruik, als ze maar niet 
onweerlegbaarr zijn.98 Omdat de heffing over de ontvangen rente bij de crediteur een 
objectieff  gegeven is dat een aanwijzing kan vormen voor de aanwezigheid van mis-
bruik,, is dit bewijsvermoeden van de (on)zakelijkheid van de transacties mijns in-
zienss niet in strijd met het EC-recht." 

Alss de compenserendeheffingstoets geen vruchten afwerpt, moet de belastingplich-
tigee aannemelijk maken dat aan de desbetreffende rechtshandelingen in overwegen-
dee mate zakelijke overwegingen ten grondslag hebben gelegen. Dat is een veel 
zwaarderee opgave dan het aannemelijk maken dat geen sprake is van een zuiver 
kunstmatigee constructie. Immers, als aannemelijk is dat zowel zakelijke als fiscale 
overwegingenn in het spel zijn, staat al vrijwel vast dat geen sprake is van een zuiver 
kunstmatigee constructie, maar nog lang niet dat de zakelijke overwegingen de door-
slagg geven. Dit probleem is naar mijn mening niet zozeer een bewijsiastprobleem als 
well  een definitiekwestie: het gaat erom hoe misbruik wordt gedefinieerd. Naar mijn 
meningg moet. wanneer een belemmering is geconstateerd, en een beroep op mis-
bruikk als rechtvaardigingsgrond wordt gedaan, misbruik worden uitgelegd conform 
dee jurisprudentie van het HvJ EG, hetgeen betekent dat misbruik wordt uitgelegd als 
eenn louter kunstmatige constructie met het doel de Nederlandse belastinggrondslag 
uitt te hollen. Wanneer aannemelijk is gemaakt dat dit niet het geval is, kan de rente-
aftrekk niet worden geweigerd. 

7.1.88 Art 58 EG-verdrag 

Wanneerr sprake is van een belemmering van het kapitaalverkeer in de zin van 
art.. 56, lid 1, EG-verdrag is art. 58 EG-verdrag nog van belang. Lid 1, onderdeel a, van 
diee bepaling houdt in dat het bepaalde in art. 56 niets afdoet aan het recht van de lid-
statenn om 'de ter zake dienende bepalingen van hun belastingwetgeving toe te pas-

98.. HvJ EG 18 december 1997. gevoegde zaken C-286/94, C-340/95. C-401 /95 en C-47/96, Molenheide, 
Jurispr.. blz. 1-7281; zie met name r.o. 52. Vgl. Weber, a.w., blz. 227. Zie verder HvJ EG 9 december 
2003.. C-129/00. Commissie v. Italië, AB 2004, 59, r.o. 25. 

99.. Vgl. BJ. Kiekebeld, De (on)mogelijkheden van compenserende heffing binnen EU-verband, 
WFRR 2003/6532. blz. 914 e.v., § 3.1. 
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senn die onderscheid maken tussen belastingplichtigen die niet in dezelfde situatie 
verkerenn met betrekking tot hun vestigingsplaats of de plaats waar hun kapitaal is 
belegd'. . 

Ingevolgee een door de lidstaten aanvaarde verklaring betreffende art. 73D EG-ver-
dragg (thans art. 58 EG)100 wordt de bij art. 56 EG-verdrag toegekende bevoegdheid, 
wanneerr het kapitaal- of betalingsverkeer tussen lidstaten betreft, slechts toegepast 
voorr wat betreft de bepalingen die eind 1993 gelden.101 Deze verklaring luidt als 
volgt: : 

'Dee Conferentie bevestigt dat het recht van de Lidstaten om de ter zake die-
nendee bepalingen van hun belastingwetgeving, bedoeld in artikel 73D, lid 
1,, onder a van het Verdrag toe te passen, alleen van toepassing zal zijn voor 
watt betreft de bepalingen ter zake die eind 1993 gelden. Deze verklaring 
geldtt evenwel slechts voor het kapitaalverkeer en het betalingsverkeer tus--
senn de Lid-Staten'. 

Inn de zaak-Van Hilten102 zijn door Hof 's-Hertogenbosch, MK IV, 5 november 2003, 
nr.. 02/1531, V-N 2003/58.21, FED 2004/427, prejudiciële vragen gesteld over deze 
verklaring.. Het hof vroeg zich af of de zin 'Deze verklaring geldt evenwel slechts voor 
hett kapitaalverkeer en het betalingsverkeer tussen de Lid-Staten' meebrengt dat 
wetgevingg die van toepassing is op kapitaalbewegingen tussen de lidstaten en derde 
landenn in het geheel niet wordt beschermd door art. 58, eerste lid. onderdeel a, van 
hett EG-verdrag of dat art. 58, eerste lid, onderdeel a, van het EG-verdrag voor kapi-
taalbewegingenn tussen de lidstaten en derde staten altijd geldt, en dus niet beperkt 
iss tot bepalingen terzake die eind 1993 gelden. Mijns inziens kan de verklaring niet 
anderss worden begrepen dan dat voor intracommunautair kapitaal- of betalingsver-
keerr art. 58 EG-verdrag slechts kan worden ingeroepen als het om bepalingen gaat 
diee ultimo 1993 reeds bestonden, en dat voor kapitaal- of betalingsverkeer met der-
dee landen art. 58 EG-verdrag ook kan worden ingeroepen met betrekking tot nieuwe 
bepalingen.. Aangezien art. 10a Wet Vpb. 1969 na 1993 is ingevoerd, lijk t te moeten 
wordenn geoordeeld dat art. 58, eerste lid, letter a, van het EG-verdrag toepassing 
mist,, voorzover het gaat om kapitaalverkeer tussen de lidstaten. Men zou echter 
kunnenn betogen dat voorzoverde bepaling materieel al bestond, in de vorm van het 
leerstukk fraus legis zoals toegepast door de Hoge Raad (zie hierover nader § 7.1.9), 
art.. 10a Wet Vpb. een bestaande bepaling vormt. In dat geval moet wel de stap wor-
denn genomen dat het leerstuk fraus legis als een 'bepaling*  kan worden beschouwd, 
hetgeenn mijns inziens moeizaam is, 

100.. 'Verklaring betreffende artikel 73D van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap',, opgemaakt bij de ondertekening van de 'Slotakte en verklaringen van de intergouverne-
mentelee conferenties inzake de Europese Unie' van 7 februari 1992. 

101.. Zie over deze verklaring Tison, a.w., blz. 105, met verdere verwijzingen, die opmerkt dat deze be-
palingg is opgesteld op verzoek van België, en 'het risico op een fiscale wedren tussen de lidstaten, 
gerichtt op een gunstiger fiscale behandeling van niet-residenten, en een door hoofdzakelijk fisca-
lee motieven gedreven allocatie van kapitalen (zou) moeten verminderen'. 

102.. Geregistreerd onder C-513/03. 
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Ookk voor de gevallen waarop de verklaring niet ziet, mist art. 58, lid 1, onderdeel a, 
EG-verdragg mijns inziens toepassing. De vestigingsplaats van de belastingplichtige 
nochh de plaats waar zijn kapitaal is belegd is immers van belang bij de toepassing 
vann die bepaling.103 Ware dit anders, dan zou dat mijns inziens overigens geen rele-
vantee gevolgen hebben, aangezien art. 58 EG-verdrag door het Hvj EG zeer eng 
wordtt uitgelegd. Volgens het Hvj EG moet de bepaling 'met name omdat het een af-
wijkingg van het grondbeginsel van het vrije verkeer van kapitaal betreft' strikt wor-
denn opgevat.104 Uit art. 73D, lid 3, EG-verdrag (thans art. 58 EG), waarin wordt be-
paaldd dat de in de leden 1 en 2 bedoelde nationale bepalingen geen middel tot wil-
lekeurigee discriminatie mogen vormen, noch een verkapte beperking van het vrije 
kapitaalverkeerr en betalingsverkeer, leidt het Hvj EG af dat belemmeringen alleen 
zijnn toegestaan wanneer het verschil in behandeling betrekking heeft op situaties 
diee niet objectief vergelijkbaar zijn, of wordt gerechtvaardigd door dwingende rede-
nenn van algemeen belang.105 Art. 58 EG-verdrag lijkt dan ook niet meer mogelijkhe-
denn te bieden aan lidstaten dan al bestonden op grond van de jurisprudentie, en niet 
meerr dan bestaan bij de overige verdragsvrijheden.106 

7.1.99 Kapitaalverkeer met derde landen 

Hett vrije kapitaalverkeer ziet evenals het vrije betalingsverkeer, maar anders dan de 
anderee EG-Verdragsvrijheden, ook op de verhouding met derde landen. Dat roept de 
vraagg op of ook een beroep op de vrijheid van kapitaalverkeer kan worden gedaan in 
gevallenn waarin - als het om een investering binnen de EU zou gaan - de vrijheid van 
vestigingg van toepassing zou zijn, kortom in gevallen waarin een meerderheidsbe-
langg in een vennootschap bestaat.107 Mijns inziens moet die vraag bevestigend wor-
denn beantwoord. De vrijheid van kapitaalverkeer is een fundamentele vrijheid, 
waarvann het bereik daarom ruim moet worden uitgelegd.108 Het ligt daarom niet in 
dee rede dat de toepassing van de vrijheid van kapitaalverkeer zou worden beknot 
doorr de definitie van de vestiging, wanneer de vrijheid van vestiging niet van toepas-
singg is. Ik ga er daarom vanuit dat ook bij meerderheidsbelangen in vennootschap-
penn die buiten de EU zijn gevestigd, de vrijheid van kapitaalverkeer van toepassing 
is.1099 Hierna onderzoek ik allereerst de betekenis van art. 57 EG-verdrag, dat speci-
fiekfiek op kapitaalverkeer met derde landen ziet. Voorts onderzoek ik of objectieve ver-
schillenn met intracommunautair kapitaalverkeer een verdergaande beperking van 
hett kapitaalverkeer met derde landen rechtvaardigen. 

103.. Vgl. onderdeel 5,37 van de conclusie van A-G Wattel bij HR 23 januari 2004. BNB 2004/142. 

104.. Hvj EG 14 maart 2000, C-54/99, Église de scientologie, Jurispr. blz. 1-1335. r.o. 17; Lenz, r.o. 26. 

105.. Lenz, r.o. 26. Vgl. Verkooijen, r.o. 44. 

106.. Vgl, onderdeel 38 van de conclusie van A-G Kokott van 18 maart 2004 bij het arrest Hvj 7 septem-

berr 2004. C-319/02, Manninen, Jurispr. blz. 0000. 

107.. Hiermee bedoel ik een deelneming in een vennootschap die de belastingplichtige een zodanige 

invloedd op de besluiten van de vennootschap verleent, dat hij de activiteiten ervan kan bepalen 

(vgl.. Baars, r.o. 22). 

108.. Zie Hvj EG 23 januari 1982, 53/81, Levin. Jurispr. blz. 1035. r.o. 13 en Hvj EG 3 jul i 1986, 66/85, 

Lawhe-Blum,Lawhe-Blum, Jurispr. blz. 2121. r.o. 16. Vgl. Weber, a.w„ b!z. 81. noot 237. 

109.. Zo ook: Hof Amsterdam, 2 maart 2005. 04/2310, r.o. 5.5. 
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Art.. 57 EG-verdrag bepaalt dat art. 56 EG-verdrag geen afbreuk aan 'de toepassing op 
derdee landen van beperkingen die op 31 december 1993 bestaan uit hoofde van na-
tionaall  of Gemeenschapsrecht inzake het kapitaalverkeer naar of uit derde landen in 
verbandd met directe investeringen - met inbegrip van investeringen in onroerende 
goederenn -. vestiging, het verrichten van financiële diensten of de toelating van 
waardepapierenn tot de kapitaalmarkten.' Deze bepaling maakt dus een voorbehoud 
voorr bepaalde, ultimo 1993 reeds bestaande beperkingen van het kapitaalverkeer 
mett derde landen. Als die bepaling van toepassing zou zijn op art. 10a Wet 
Vpb.. 1969, dan zou dat betekenen dat art. 10a Wet Vpb. 1969 niet in strijd kan 
komenn met de vrijheid van kapitaalverkeer wanneer de crediteur buiten de EU is ge-
vestigd. . 

Iss art. 10a Wet Vpb. 1969 een ultimo 1993 bestaande beperking? De bepaling is in 
werkingg getreden op 24 december 1996 en is van toepassing vanaf boekjaren die op 
off  na die datum aanvingen. Omdat art. 10a Wet Vpb. 1969 grosso modo een codifica-
tiee van frauslegisjurisprudentie vormt, zou echter kunnen worden betoogd dat - in 
elkk geval voorzover sprake is van een codificatie - de belemmering reeds bestond in 
1993.. Weliswaar introduceerde de Hoge Raad de leer van fraus legis bij schuldcreatie 
behoudenss compenserende - naar Nederlandse maatstaven redelijke - buitenlandse 
heffingg pas in HR 20 september 1995, BNB 1996/5, en was die leer op 31 december 
19933 nog niet kenbaar, maar het arrest zag op het belastingjaar 1983. Aangezien wij 
moetenn uitgaan van de rechtsfictie dat de rechter het recht niet creëert maar alleen 
hett bestaande recht toepast, staat daarmee vast dat de eventuele beperking van het 
grensoverschrijdendee kapitaalverkeer al bestond op 31 december 1993, althans 
voorzoverr sprake is van een codificatie van de frauslegisjurisprudentie.110 Bij de be-
oordelingg of de in art. 10a Wet Vpb. gecodificeerde aftrekbeperking als dezelfde be-
perkingg van hetzelfde kapitaalverkeer geldt als de toepassing van fraus legis, kan een 
aanwijzingg worden ontleend aan het arrest-Kon Ie.111 Uit dat arrest kan naar analogie 
wordenn afgeleid dat sprake is van 

-- een bestaande belemmering als gezegd kan worden dat art. 10a Wet Vpb. op de 
voornaamstee punten identiek is aan de frauslegisjurisprudentie of indien daarin 
enkell  een belemmering voor de uitoefening van de communautaire rechten en vrij-
hedenn in die jurisprudentie wordt verminderd of opgeheven, en 
-- een nieuwe belemmering wanneer art. 10a Wet Vpb. 1969 op een andere hoofd-
gedachtee berust dan de frauslegisjurisprudentie, hetgeen het geval is wanneer die 
bepalingg op een aantal belangrijke punten verschilt.112 

Vastgesteldd moet dus worden of art. 10a Vpb 1969 op de voornaamste punten iden-
tiekk is aan of afwijkt van de jurisprudentie. Dat kan mijns inziens niet met zekerheid 
wordenn gezegd. Wanneer men art. 10a Wet Vpb. 1969 ontleedt in verschillende af-
trekbeperkingenn dan valt allereerst op dat art. 10a, lid 2, onderdeel c. een geheel 
nieuwee aftrekbeperking vormt. Dan resteren de aftrekbeperkingen van art. 10a, lid 1, 

110.. Vgl. onderdeel 5.23 van zijn conclusie bij HR23 januari 2004, BNB 2004/142. 
111.. HvJEGljuni 1999, C-302/97,Konle. Nj 1999/766. 
112.. Konle. r.o. 52 en 53. 
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enn die van art. 10a, lid 2, onderdelen a en b. Van de aftrekbeperkingen van art. 10a, 
lidd 1, valt op dat de compenserendeheffingstoets veel zwaarder is dan die van de 
frauslegisjurisprudentie,, en aanvankelijk zelfs ontbrak. Vanaf de introductie van de 
compenserendeheffingstoetss bij Besluit van 6 augustus 2002, BNB 2002/389113 

wordtt de belastingplichtige nog slechts geconfronteerd met de aftrekbeperking van 
art.. 10a, lid 1, Wet Vpb. 1969 wanneer de heffing bij de crediteur niet nagenoeg ge-
heell  overeenstemt met het Nederlandse tarief. Wie van een buitenlandse crediteur 
leentt wordt daardoor eerder door de aftrekbeperking getroffen. Opmerkelijk genoeg 
iss deze belemmering van het kapitaalverkeer in dit geval dus ontstaan door de intro-
ductiee van een tegenbewijsmogelijkheid, dus bij een verlichting van de wettelijke af-
trekbeperking.. Deze belemmering is daarom geen bestaande belemmering. Ook van 
dee aftrekbeperkingen van art. 10a, lid 2, onderdelen a en b, is het niet geheel zeker 
datt sprake is van een bestaande belemmering. Er zijn namelijk een aantal afwijkin-
gen: : 
-- de compenserendeheffingstoets is strikter doordat geen compenserende heffing 

wordtt aangenomen bij de verrekening met verliezen of andere aanspraken; 
-- verbondenheid wordt al aangenomen bij belangen van een 1 /3;114 

-- de aftrekbeperking geldt ook bij de aflossing of verstrekking van hybride leningen 
(err bestaat geen overeenkomstige jurisprudentie); 

-- art. 10a. lid 2. onderdeel b, geldt ook bij de lening in verband met een storting in 
eenn verbonden lichaam; 

-- de bewijslast ter zake van de zakelijkheid van de overwegingen rust op de belas-
tingplichtige. . 

Vermoedelijkk kan slechts in een beperkt aantal gevallen worden betoogd dat sprake 
iss van een bestaande belemmering. 

Alss al wordt aangenomen dat sprake is van een bestaande belemmering dan moet 
voortss worden vastgesteld of de aftrekbeperking onder één van de in art. 57 EG-ver-
dragg genoemde categorieën valt: 
-- directe investeringen; 
-- vestiging; 
-- het verrichten van financiële diensten; 
-- de toelating van waardepapieren tot de kapitaalmarkten. 

Inn het arrest-Sanz de Lera115 overwoog het HvJ EG dat de in art, 73C, lid 1, EG-verdrag 
(thanss art. 57 EG) gemaakte uitzondering 'zo nauwkeurig is geformuleerd, dat zij de 
Lid-Statenn of de communautaire wetgever geen enkele beoordelingsmarge laat met 
betrekkingg tot zowel de datum waarop de beperkingen kunnen bestaan, als de cate-

113.. Besluit van 8 april 2004. V-N 2004/21.13. 
114.. In de jurisprudentie is fraus legis ook wel toegepast buiten 100%-verhoudingen (zie HR 7 juni 

1989,, BNB 1990/72), maar niet wanneer sprake was van een reële wijziging in de vermogensver-
houdingen,, hetgeen bijvoorbeeld het geval is wanneer geld wordt geleend van een vennootschap 
waarinn de belastingplichtige slechts een derde belang heeft. 

115.. Sanz de Lera e.a., r.o. 44. 
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gorieënn van kapitaalverkeer die kunnen worden beperkt.' Kennelijk moet zoveel mo-
gelijkk bij de letterlijke tekst worden aangesloten.116 

Zoalss ik hiervoor uiteenzette, ga ik er vanuit dat ook bij meerderheidsbelangen in 
vennootschappenn die buiten de EU zijn gevestigd, de vrijheid van kapitaalverkeer 
vann toepassing is. In die gevallen vormt art. 10a Wet Vpb. 1969 mijns inziens een be-
perkingg van het kapitaalverkeer in verband met een 'vestiging' in de zin van art. 57 
EG-verdrag.. Buiten die gevallen komen alleen de categorieën 'directe investering' en 
'het'het verrichten van financiële diensten' in aanmerking. 

Uitt de Nomenclatuur blijkt dat onder directe investeringen mede vallen de 'Verstrek-
kingg van langlopende leningen ten einde duurzame economische betrekkingen te 
vestigenn en te handhaven' (punt 1). Onder punt VII en VIII worden handelskredieten 
respectievelijkk financiële leningen en kredieten als langlopend aangemerkt wanneer 
dee looptijd vijfjaar of langer is. Ik ga er vanuit dat hetzelfde geldt bij de term 'langlo-
pend'' in punt I.117 Leningen van vijfjaar of langer kunnen dus als een directe inves-
teringg worden aangemerkt wanneer ze zijn verstrekt 'ten einde duurzame economi-
schee betrekkingen te vestigen en te handhaven'. Dit criterium komt ook voor in de 
omschrijvingg van de uitdrukking 'directe investeringen' in de verklarende aanteke-
ningenn bij de Nomenclatuur. Die omschrijving is als volgt: 

'Allee investeringen welke door natuurlijke personen of door commerciële, 
industriëlee of financiële ondernemingen worden verricht en welke gericht 
zijnn op de vestiging of de handhaving van duurzame en directe betrekkin-
genn tussen de kapitaalverschaffer enerzijds en de ondernemer of de onder-
nemingg anderzijds, voor wie de desbetreffende middelen bestemd zijn met 
hethet oog op de uitoefening van een economische activiteit. Dit begrip dient 
derhalvee in de ruimste zin te worden opgevat.' 

Volgenss de verklarende aantekening moet onder de in punt 1.3 van de Nomenclatuur 
bedoeldee langlopende leningen, die het karakter van een deelneming hebben, die-
nenn te worden verstaan: 

'leningenn met een looptijd van meer dan vijfjaar welke gericht zijn op het 
vestigenn of handhaven van duurzame economische betrekkingen. Als voor-
naamstee voorbeelden zijn te noemen leningen welke door een vennoot-
schapp worden verstrekt aan haar dochterondernemingen of aan andere 
vennootschappenn waarin zij heeft deelgenomen, alsmede leningen waar-
aann een aandeel in de winst verbonden is. Onder deze categorie vallen ook 
doorr financiële instellingen verstrekte leningen die gericht zijn op het ves-
tigenn of handhaven van duurzame economische betrekkingen. 

116.. Vgl. onderdeel 5.25 van de conclusie van A-G Watte! bij HR23 januari 2004. BNB 2004/142. 
117.. Vgl. onderdeel 5.27 van de conclusie van A-G Wattel bij HR 23 januari 2004. BNB 2004/142. 
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Hett lijk t erop dat at snel aanvaard wordt dat sprake is van het vestigen of handhaven 
vann duurzame betrekkingen. In het arrest-Verkooijen werd geoordeeld dat de heer 
Verkooijen,, die slechts een beperkt belang in een beursgenoteerde vennootschap 
had,, een deelneming in nieuwe of bestaande ondernemingen zoals bedoeld in punt 
2.. van de Nomenclatuur had118, hoewel bij die categorie volgens de verklarende aan-
tekeningenn pas sprake was van een directe investering, 'indien het aandelenpakket 
datt in het bezit is vaneen natuurlijke persoon, eenandere onderneming of enigerlei 
anderee houder, aan deze aandeelhouders hetzij ingevolge de bepalingen van de nati-
onalee wetgeving op de vennootschappen, hetzij uit anderen hoofde de mogelijkheid 
biedtt daadwerkelijk deel te hebben in het bestuur van of de controle over de betrok-
kenn vennootschap.' 

Ookk al moet het begrip 'directe investering' in de ruimste zin worden opgevat, geval-
lenn waarin de renteaftrek op de voet van art. 10a Wet Vpb. 1969 wordt beperkt zul-
lenn doorgaans geen 'directe investering' vormen omdat de desbetreffende geldlening 
niett zal zijn gericht op de vestiging of handhaving van duurzame betrekkingen.119 

Onzakelijkee leningen lijken zo beschouwd gunstiger te worden behandeld dan zake-
lijkee investeringen: bij de laatste categorie is sneller sprake van een directe investe-
ring,, zodat de vrijheid van kapitaalverkeer vaker zal kunnen worden aangetast op de 
voett van art. 57 EG-verdrag, Dat lijk t merkwaardig, maar bedacht moet worden dat 
art.. 57 EG-verdrag niet aan de orde komt wanneer sprake is van misbruik, tenzij de 
belemmerendee maatregel disproportioneel is.120 

Watt betreft de categorie van de financiële diensten ten slotte, moet worden opge-
merktt dat niet geheel duidelijk is welke rechtshandelingen onder deze categorie val-
len.. Uit het hiervoor onder 7.1.4 aangehaalde arrest-Svensson en Gustavsson blijkt 
datdat de verstrekking van een geldlening als een dienst wordt aangemerkt. Wanneer 
hethet een lening van geld betreft lijk t voorts vast te staan dat het een financiële dienst 
is.. Daarentegen wordt ook wel betoogd dat met financiële diensten slechts de dien-
stenn van financiële intermediairs worden bedoeld.121 Gelet op de hiervoor aange-
haaldee overwegingen uit het arrest-Sanz de Lera, waaruit ik afleid dat de letterlijke 
tekstt zoveel mogelijk moet worden gevolgd, ligt het echter meer voor de hand dat 
ookk de verstrekking van geldleningen door deze categorie wordt bestreken. 

Overigenss kan worden verdedigd dat ook wanneer in enig geval sprake is van een 
vann de in art. 57 EG-verdrag genoemde categorieën, art. 57 EG-verdrag desondanks 
toepassingg mist omdat art. 10a Wet Vpb. 1969 niet specifiek gericht is op een van 
dezee categorieën.122 Aan het arrest-Sanz de Lera zijn voor deze stelling argumenten 
tee ontlenen. Na eerst (in r.o. 33) te hebben overwogen dat de materiële uitvoer van 

118.. Verkooijen, r.o. 28. 
119.. Vgl. onderdeel 5.29 van de conclusie van A-G Wattel bij HR 23 januari 2004, BNB 2004/142. 
120.. Vgl. voetnoot 18 van mijn noot bij Lankhorst-Hohorst, in BNB 2003/170, en onderdeel 5.34 van de 

conclusiee van A-G Wattel bij HR 23 januari 2004, BNB 2004/142. 
121.. Zie de literatuur die door A-G Wattel wordt genoemd in onderdeel 5.32 van zijn conclusie bij 

HRR 23 januari 2004. BNB 2004/142. 
122.. Anders: Hof Amsterdam, 2 maart 2005,04/2310, r.o. 5.12. 
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betaalmiddelenn (waar de bestreden regeling op zag}  op zichzelf niet kan worden be-
schouwdd als kapitaalverkeer in verband met directe investeringen, vestiging, het 
verrichtenn van financiële diensten of de toelating van waardepapieren tot de kapi-
taalmarkten,, wordt vervolgens (in r.o. 35}  overwogen dat de bestreden regeling alge-
meenn van toepassing is op elke uitvoer van betaalmiddelen, daaronder begrepen de 
uitvoerr die geen verband houdt met een van de genoemde categorieën. Het HvJ EG 
lijk tt dus niet louter belang te hechten aan de kapitaalbeweging die in casu geldt, 
maarr aan alle mogelijke kapitaalbewegingen die door de regeling kunnen worden 
getroffen. . 

Mijnn conclusie luidt dus dat hooguit bij de aftrekbeperkingen van art. 10a, lid 2, 
onderdelenn a en b, Wet Vpb. 1969 sprake zou kunnen zijn van een bestaande aftrek-
beperking,, aangezien van deze gevallen zou kunnen worden geoordeeld dat de af-
trekbeperkingtrekbeperking al bestond door de toepassing van fraus legis (anders dan de gevallen 
diee door art. 10a, lid 2, onderdeel c. Wet Vpb. 1969 worden bestreken}, en aangezien 
dee tegenbewijsmogelijkheid bij een compenserende heffing voor deze gevallen 
ononderbrokenn heeft bestaan (anders dan bij art. 10a, lid 1, Wet Vpb. 1969). Als dat al 
zouu kunnen worden gezegd, dan nog slechts in bepaalde gevallen, en zeker niet in 
allee gevallen die door art. 10a, lid 2, onderdelen a en b, worden bestreken. Bovendien 
iss het nog onzeker ofen wanneer sprake is van een beperking in verband met directe 
investeringen,, vestiging, het verrichten van financiële diensten of de toelating van 
waardepapierenn in de zin van art. 57 EG-verdrag. De rol van art. 57 EG-verdrag lijkt 
daaromm beperkt. 

Datt de vrijheid van kapitaalverkeer ook voor verkeer met derde landen geldt, bete-
kentt niet dat voor het kapitaalverkeer met derde landen exact dezelfde vrijheid zou 
gelden.. Zoals A-G Kokott in de zaak-Manninen opmerkt123 is een gelijke behandeling 
vann kapitaalverkeer met derde landen ten opzichte van intracommunautair kapitaal-
verkeerr slechts geboden wanneer sprake is van gelijke gevallen. De uitbreiding van 
dee vrijheid van kapitaalverkeer tot kapitaalverkeer vanuit of naar derde landen be-
rustt niet op een overeenkomst en geldt daarom slechts eenzijdig: derde landen zijn 
niett verplicht de vrijheid van kapitaalverkeer te respecteren. Met de uitbreiding van 
dee vrijheid van kapitaalverkeer tot kapitaalverkeer met derde landen is ook niet be-
oogdd een gemeenschappelijke markt tot stand te brengen.124 Er bestaat dan ook 
geenn wederzijdse erkenning of aanvaarding van wetgeving in de relatie tussen de 
lidstatenn en derde staten. Deze objectieve verschillen kunnen ertoe leiden dat ver-
dergaandee beperkingen gerechtvaardigd zijn in vergelijking tot de toegestane beper-
kingenn van het intracommunautaire kapitaalverkeer.125 Voor wat betreft de eis van 
eenn compenserende heffing lijkt er een wezenlijk verschil te bestaan tussen extra-

123.. Vgl. onderdeel 79 van de conclusie van A-C Kokott van 18 maart 2004 bij het arrest HvJ EG 7 sep-
temberr 2004, C-319/02, Manmnen, Jurispr. btz. 0000. 

124.. Vgl, C.A.T. Peters en j . Gooijer.Het vrije verkeer van kapitaal met derde landen, in; Alle wegen lei-
denden naar Brussel, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Amsterdam, 2004, blz. 129-142. op 
blz.. 140. 

125.. Vgl, Kristina Stahl, Free movements of capital between member states and third countries, ECTax 
ReviewReview 2004/2. blz. 47-56. op blz. 52. 
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enn intracommunautair kapitaalverkeer. Dat kan worden geïllustreerd aan de hand 
vann de zaak-Eurowings. In die zaak ging het om een Duitse regeling die er op neer 
kwamm dat de helft van bepaalde huurpenningen of pachtsommen in de bedrijfswinst 
moestt worden opgenomen, tenzij die huurpenningen of pachtsommen bij de ver-
huurderr of verpachter voor de be d rij fs be lasting (Gewerbesteuer) bij de bedrijfsop-
brengstt werd geteld, hetgeen bij buitenlandse verhuurders of verpachters zonder 
vastee inrichting in Duitsland nooit het geval kon zijn. De verschillende behandeling 
vann ondernemers die van een buitenlandse verhuurder huurden, kon volgens het HvJ 
EGG niet worden gerechtvaardigd door de mogelijkheid, dat de in een andere lidstaat 
gevestigdee verhuurder in geringere mate wordt belast. Het fiscale voordeel van de 
dienstverrichterr verleent een andere lidstaat niet het recht om de ontvangers van de 
desbetreffendee diensten minder gunstig te behandelen: dergelijke compenserende 
heffingenn doen afbreuk aan de grondslagen van de interne markt.126 Dit laatste argu-
mentt telt niet bij extra communautair kapitaalverkeer. Van wederzijdse erkenning 
vann belastingheffing is geen sprake bij extra communautair kapitaalverkeer. Ondanks 
dee uitbreiding van het vrije kapitaalverkeer tot extracommunautair kapitaalverkeer 
bestaatt er daarom geen plicht voor de lidstaten om de gunstige belastingregimes van 
derdee landen te respecteren. Zo beschouwd is er grond om een belemmering van het 
kapitaalverkeerr met derde landen gerechtvaardigd te achten voorzover slechts een 
fiscaalfiscaal voordeel ongedaan wordt gemaakt. Dat betekent dat ook zonder dat sprake is 
vann een louter kunstmatige constructie om de nationale belastinggrondslag uit te 
hollenn op grond van art. 10a Wet Vpb. 1969 renteaftrek kan worden geweigerd, mits 
dee evenredigheid gewaarborgd is. 

7.1.100 De oplossing 

Uitt het voorgaande blijkt dat ik van mening ben dat de aftrekbeperking in bepaalde 
gevallenn belemmerend is, en niet gerechtvaardigd [want niet evenredig) is voorzover 
geenn rekening wordt gehouden met de bij de crediteur geheven belasting. Dit is met 
namee van belang bij art. 10a, lid 1, Wet Vpb. 1969 omdat daarbij een zware compen-
serendee heffïngstoets wordt aangelegd. De oplossing voor de schending van de ver-
dragsvrijhedenn is mijns inziens helder: schrap de bepaling dat bij een compenseren-
dee heffing aan de aftrekbeperking wordt ontkomen. Vanzelfsprekend is een com-
penserendee heffing of het ontbreken daarvan een belangrijke aanwijzing voor zake-
lijkheidd respectievelijk belastingontwijking, en kan er bij de beoordeling of sprake is 
vann belastingontwijking belang aan worden gehecht. Dat is niet in strijd met het ge-
meenschapsrecht,, als het maar geen beslissend criterium is. Omgekeerd mag er niet 
vann worden uitgegaan dat wanneer een belastingplichtige ten doel heeft om te pro-
fiterenn van tariefsverschillen, steeds sprake is van belastingontwijking. In dat geval 
zouu eveneens sprake zijn van een belemmering. Er moet een zuiver objectief criteri-
umm worden gesteld, onafhankelijk van de compenserende heffing. Mijn voorkeur 
gaatt uit naar het criterium of sprake is van een louter kunstmatige constructie. Zo 
kann een schuldigerkenning van dividend worden getroffen die louter is verricht om 
tee profiteren van een tariefsverschil, zelfs wanneer sprake is van een naar Neder-

126.. Vgl. Weber, a.w„ blz. 160. 
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landsee maatstaven redelijke heffing. Anderzijds zou er geen aftrekbeperking moeten 
bestaann wanneer er sprake is van een reële financieringsbehoefte, en in die behoefte 
wordtt voorzien door een lening van een verbonden, in een ander lidstaat gevestigd, 
lichaam,, zelfs wanneer alleen wordt gekozen voor een lening van dat lichaam van-
wegee het lage tarief waaraan de crediteur onderworpen is. Er kan wel worden geko-
zenn voor een strengere toets wanneer wordt geleend van een buiten de EU gevestigd 
lichaamm (zie§ 7.1.9). 

7.1.111 Discriminatoire aspecten van de overgangsregeling 

Inn § 5.8.3 heb ik de overgangsregeling van art. 10a Wet Vpb. 1969 uiteengezet. Die re-
gelingg hield in dat de op de voet van art. 10a Wet Vpb. 1969 niet aftrekbare rente bij 
dee ontvanger was vrijgesteld tot en met het belastingjaar 2001. Deze regeling had 
geenn effect wanneer Nederland toch al niet over de rente kon heffen, omdat de ont-
vangerr niet belastingplichtig was, of omdat hij de rente niet tot zijn Nederlandse in-
komenn hoefde te rekenen, of omdat een regeling ter voorkoming van dubbele belas-
tingg aan Nederland het heffingsrecht over de inkomsten ontnam. Deze overgangsre-
gelingg is een maatregel zonder onderscheid (er werden geen nadere voorwaarden 
aann de vrijstelling gesteld), maar had tot gevolg dat alleen compensatie werd gege-
venn aan Nederlandse crediteuren. Dat werkt belemmerend, Er is geen sprake van een 
dispariteit:: er bestaat immers geen vrijstelling voor rente die in het buitenland niet 
aftrekbaarr is.127 De samenhang van het Nederlandse belastingstelsel kan niet als 
rechtvaardigingg worden ingeroepen omdat sprake is van verschillende subjecten. 
Eenn andere rechtvaardigingsgrond lijk t evenmin aan de orde. Inmiddels is de over-
gangsregelingg niet langer van toepassing, maar er kunnen uiteraard nog geschillen 
overr bestaan. Hoe deze belemmering zal moeten worden opgeheven in voorkomen-
dee gevallen is niet evident. Het HvJ EG zal mijns inziens hooguit kunnen oordelen dat 
dezee regeling belemmerend is, en dus in strijd komt met de verdragsvrijheden, maar 
kann geen alternatief aandragen.128 Een benadeelde partij zou daarom om schadever-
goedingg moeten verzoeken. Zij zal dan aan moeten tonen wat haar schade is, en bo-
vendienn zal moeten vaststaan dat sprake is van een voldoende gekwalificeerde 
schending.129 9 

127.. A-G Geelhoed komt in onderdeel 31 van zijn conclusie van 27 januari 2005 in de zaak-Scfiempp, 
C-403/03,, mijns inziens ten onrechte tot de conclusie dat sprake was van een dispariteit; aldaar 
gingg het om de niet-aftrekbaarheid van door een inwoner van Duitsland aan zijn in Oostenrijk 
wonendee voormalige echtgenoot betaalde alimentatie, die werd veroorzaakt doordat de alimen-
tatiee in Oostenrijk niet was belast, hetgeen door de Duitse belastingwet als een voorwaarde voor 
aftrekk door de alimentatieplichtige werd gesteld (althans wanneer de alimentatiegerechtigde in 
eenn andere lidstaat woonde). 

128.. Zie RAV. Boxem, HvJ EG, quo vadis met het paard achter de wagen?, WFR 2003/6540, blz. 1231 
e.v.,§3,bl2.. 1232. 

129.. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 5 maart 1996,C-46/93 en C-48/93, Brasserie du Pêcfteur.Jurispr. 
blz.. 1-1029, r.o. 51 en HvJ EG 30 september 2003, C-224/01, Köbler, BNB 2004/151, r.o. 51. 
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7.22 Richtlijnen 

Art.. 5, lid 1, van de moeder-dochterrichtlijn130 bepaalt dat de door een dochteron-
dernemingg aan een moedermaatschappij in een andere lidstaat uitgekeerde winst 
wordtt vrijgesteld van bronbelasting. Uit de arresten Epson Europe BV131 en Athinaïki 
Zythopoiiaa AE132 blijkt dat de kwalificatie als bronbelasting onafhankelijk van de na-
tionaall  rechtelijke kwalificatie geschiedt. Doorslaggevend is of de uitkering van winst 
aanleidingg tot heffing geeft, en of de uitgekeerde winst als maatstaf van heffing 
geldt.1333 Deze richtlijn voorziet behalve in een vrijstelling aan de bron in een vrijstel-
lingg op het niveau van de dochtermaatschappij maar ziet niet op de winstbepaling bij 
dee dochtermaatschappij. Deze richtlijn staat daarom niet aan toepassing van art. 10a 
Wett Vpb. 1969 in de weg, ongeacht of de rente onder het communautaire begip 'uit-
gekeerdee winst' valt.134 

Art.. 1, lid 1, van de interest-royalty richtlijn135 bepaalt dat uitkeringen van interest 
enn royalty's die ontstaan in een lidstaat, worden vrijgesteld van alle belastingen in 
diee bronstaat (door inhouding dan wel door aanslag), op voorwaarde dat een onder-
nemingg van een andere lidstaat, of een in een andere lidstaat gelegen vaste inrichting 
vann een onderneming van een lidstaat, de uiteindelijke gerechtigde is tot de interest 
off  de royalty's. In de considerans wordt voorzover hier relevant het volgende over-
wogen: : 

'(1)) In een interne markt die de kenmerken van een binnenlandse markt 
heeft,, zouden transacties tussen ondernemingen van verschillende lidsta-
tenn niet aan minder gunstige belastingvoorschriften onderworpen moeten 
zijnn dan die welke voor soortgelijke transacties tussen ondernemingen van 
eenzelfdee lidstaat gelden, 

[2)) Met betrekking tot uitkeringen van interest en royalty's wordt thans 
niett aan deze eis voldaan. De nationale belastingwetten, in voorkomend 
gevall  in samenhang met bilaterale of multilaterale overeenkomsten, kun-
nenn niet altijd waarborgen dat dubbele belasting wordt geëlimineerd en de 

Richtlijnn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke regeling 
voorr moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Lid-Staten, als gewij-
zigdd bij Richtlijn 2003/123/EC van de Raad van 22 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 90/ 
435/EEGG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor moeder-
maatschappijenn en dochterondernemingen uit verschillende Lid-Staten, 
HvJJ EG van 8 juni 2000, C-375/98. fpson Europe BV, Jurispr. blz. 1-4243. 
HvJJ EG van 4 oktober 2001. C-294/99. Athinaïki Zythopoiia AE, jurispr. blz. 1-6797. 
Ziee het arrest-At/iinaïA'! Zythopoiia AE, r.o. 29. 
Inn zijn conclusie in de zaak Lankhorst-Hohorst heeft A-G Mischo de Duitse thin capitalisation re-
gelss getoetst aan de moeder-dochterrichtlijn (punt 100 e.v.). Het ging daar echter (althans in 
vorm)) niet om een aftrekbeperking maar om een heffing van 30% over de uitgekeerde rente. 
Richtlijnn 2003/49/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelijke belasting-
regelingg inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van ver-
schillendee lidstaten, PB nr. L157 blz. 49,2003/06/26. 

130. . 

131. . 

132. . 

133. . 

134. . 

135. . 
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toepassingg ervan plaatst de betrokken ondernemingen vaak voor belasten-
dee administratieve formaliteiten en kasmiddelenproblemen. 

(3)) Er moet worden gewaarborgd dat uitkeringen van interest en royalty's 
eenmaaleenmaal in een lidstaat worden belast. 

(4)) De afschaffing van de belasting op uitkeringen van interest en royalty's 
inn de lidstaat waar zij ontstaan, ongeacht of deze door inhouding aan de 
bronn of door aanslag wordt geïnd, is het geschiktste middel om deze forma-
liteitenn en problemen uit te bannen en een gelijke fiscale behandeling van 
nationalee en transnationale transacties te waarborgen. Deze belasting 
moett met name worden afgeschaft voor uitkeringen tussen verbonden on-
dernemingenn van verschillende lidstaten en tussen vaste inrichtingen van 
dezee ondernemingen. 

(...) ) 

(6)) Het mag de lidstaten bovendien niet worden belet passende maatrege-
lenn ter bestrijding van fraude of misbruik te nemen.' 

inn de ontwerp-richtlijn136 was een bepaling met dezelfde strekking opgenomen. 
Dezee ontwerpbepaling werd als volgt toegelicht: 

'Ditt artikel heeft ten doel de betaling van rente en royalty's vrij te stellen 
vann enige bronbelasting, ongeacht of deze belasting door inhouding of 
doorr aanslag wordt geheven, indien deze rente of royalty's worden betaald 
doorr of namens een onderneming van een lidstaat, of door een in een lid-
staatt gevestigde vaste inrichting van een dergelijke onderneming van een 
anderee lidstaat, aan een verbonden onderneming van een andere lidstaat, 
off  aan een in een andere lidstaat gevestigde vaste inrichting van een ver-
bondenn onderneming van een lidstaat, die de uiteindelijk gerechtigde van 
dezee betalingen is. Deze bepaling vereist een vrijstelling aan de bron, dat 
will  zeggen, op het moment waarop rente en royalty's worden betaald.(...)' 

Gelett op de tekst van de richtlijn wordt slechts beoogd de uitkering van rente van 
heffingg vrij te stellen. Deze uitleg wordt gesteund door de considerans, waarin wordt 
gesprokenn over 'de afschaffing van de belasting op uitkeringen van interest en royal-
ty's'' en door de toelichting op het ontwerp. Kennelijk is niet bedoeld om te bewerk-
stelligenn dat de rente tevens aftrekbaar van de winst is. De considerans leidt tot de 
conclusiee dat de richtlijn vooral bedoeld lijk t om grensoverschrijdende rente en roy-
alty'ss niet achter te stellen bij interne rente en royalty's. 

136.. Voorstel voor een Richtlijn betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake betalin-
genn van rente en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten, 
COM(1998)) 67 def. - 98/0087 (CNS) (ingediend door de Commissie op 6 maart 1998). Een eerder 
ontwerpp was ingediend op 6 december 1990 en ingetrokken op 19 juni 1993. 
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Weberr heeft gesuggereerd dat de ontwerprichtlijn zo zou kunnen worden uitgelegd 
datt rente aftrekbaar moet zijn.137 Hij wijst erop dat de richtlijn de interest vrijstelt 
vann alle belastingen, ook aanslagbelastingen, en dat de richtlijn beoogt dubbele eco-
nomischee belasting te voorkomen.138 Mijns inziens is het niet zo dat een aftrekbe-
perkingg ertoe leidt dat in feite over de rente zou worden geheven, en dat die aftrek-
beperkingg daarom in strijd met de ratio van de regeling zou zijn. Weliswaar kan een 
aftrekbeperkingg tot economische dubbele heffing leiden, namelijk wanneer de rente 
niett aftrekbaar is, maar dat wil niet zeggen dat Nederland door renteaftrek te weige-
renn over de rente heft. Stel, het resultaat uit operationele activiteiten bedraagt 100, 
terwijll  100 aan rente is verschuldigd op een groepslening, zodat de winst nihil be-
draagt.. Wanneer de rente niet aftrekbaar is wordt belasting geheven over een bedrag 
vann 100. In dit geval wordt over het resultaat van de operationele activiteiten gehe-
venn en niet over het bedrag van de rente, want dat wordt nu juist niet in aanmerking 
genomen.. De belastbare winst wordt dus niet beïnvloed door de rente. De stelling 
datdat door de aftrekbeperking per saldo over een hoger bedrag dan de winst wordt ge-
hevenn spreekt me niet aan, omdat die stelling veronderstelt dat de winst het bedrag 
naa aftrek van de rente bedraagt, en dus de slotsom van de redenering (rente moet af-
trekbaarr zijn) als uitgangspunt heeft. 

Mijnss inziens kan evenmin aan overige bepalingen uit de richtlijn worden afgeleid 
datdat rente aftrekbaar moet zijn. Weber heeft aan de hand van de ontwerprichtlijn be-
toogdd dat daar als systeem de aftrek van rente in de lidstaat van betaling werd ge-
hanteerd.1399 Hij leidde dit af uit onder meer art. 3, lid 1, onderdeel d, van het ont-
werp,, waarin werd bepaald dat een vaste inrichting slechts als betaler van rente 
werdd aangemerkt voorzover die rente een aftrekbare bedrijfsuitgave vormde. Een 
soortgelijkee bepaling ontbreekt in de uiteindelijk totstandgekomen richtlijn. Mijns 
inzienss kan overigens uit die bepaling hooguit worden afgeleid dat de Commissie (en 
wellichtt ook de Raad) als uitgangspunt de aftrekbaarheid van de rente heeft geno-
men,, maar er kan niet uit worden afgeleid dat zij die aftrekbaarheid als norm heeft 
willenn stellen.140 Het lijk t ook onwaarschijnlijk dat de Raad heeft willen bewerkstel-
ligenn dat lidstaten niet meer de vrijheid zouden hebben om renteaftrekbeperkingen 
tee handhaven of in te voeren met betrekking tot de uitkeringen van rente die door de 
richtlijnn worden bestreken. Men zie in dit verband bijvoorbeeld art. 4, lid 2, van de 

137.. Dennis Weber. The proposed EC Interest and Royalty Directive, EC Tax Review 2000/1. biz. 15-30, 
opp biz. 27, Zie ook zijn bijdrage Debt-equity ratio om thin capitalisation problemen te voorko-
men?,, WFR 27 februari 2003, biz. 315-316. Weber betoogde dit aan de hand van de ontwerp-
richtlijnn uit 1998. De uiteindelijke richtlijn was toen nog niet vastgesteld. Vgl. Linda Brosens, Thin 
capitalizationn rules and EU law, EC Tax Review 2004/4, bl2.188-213, op biz. 206-207, 

138.. Dennis Weber, The proposed EC Interest and Royalty Directive, EC Tax Review 2000/1, biz. 15-30, 
opp biz. 27. 

139.. D.M. Weber, Debt-equity ratio om thin capitalisation problemen te voorkomen?, WFR 27 februari 
2003,blz.315-316. . 

140.. Vgl. punt 5 van mijn noot onder Lankhorst-Hohorst in BNB 2003/170. 
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moeder-dochterrichtlijn'' , dat ongewijzigd is gebleven bij de herziening in 2003142, 
waarinn wordt toegestaan dat lasten in verband met vrijgestelde voordelen niet af-
trekbaarr zijn. Ik zie niet in waarom die mogelijkheid niet zou bestaan met betrekking 
tott betalingen aan ondernemingen van andere lidstaten. 

Overigenss merk ik nog op dat - als de richtlijn al op de aftrekbaarheid van rente zou 
zienn - de lidstaten de mogelijkheid hebben om misbruik te bestrijden. Art. 5. lid 1, 
vann de richtlijn bepaalt dat de richtlijn geen beletsel vormt voor de toepassing van 
nationalee of verdragsrechtelijke voorschriften ter bestrijding van fraude en misbrui-
ken.. Het tweede lid bepaalt voorts dat de richtlijn niet hoeft te worden toegepast in 
hethet geval van transacties met als voornaamste beweegreden of één van de voor-
naamstee beweegredenen belastingfraude, belastingontwijking of misbruik. Deze 
ruimee omschrijving (er wordt niet geëist dat de transacties volstrekt kunstmatig zijn, 
enn evenmin dat belastingontwijking de enige reden vormt) geeft de lidstaten mijns 
inzienss nog meer armslag om misbruik te bestrijden dan zij hebben wanneer het om 
belemmeringenn van de verdragsvrijheden gaat. (Daarmee wil ik uiteraard niet zeg-
genn dat de richtlijn kan toestaan wat in strijd is met de verdragsvrijheden, maar dat 
dee mogelijkheden die lidstaten op grond van de jurisprudentie over de verkeersvrij-
hedenn hebben om misbruik tegen te gaan, niet verder worden beperkt door de richt-
lijn.) ) 

Mijnn conclusie is dat de interest-royalty richtlijn niet aan de aftrekweigering van 
art.. 10a Wet Vpb. 1969 in de weg staat. 

7.33 Bilaterale verdragen 

7.3.11 De toewijzingsbepalingen (art. 7 en U OESO-modetverdrag) 

Inn het OESO-modelverdrag tot voorkoming van dubbele belasting143 (hierna: het 
OESO-modelverdrag)) wordt interest gedefinieerd in art. 11, lid 3 als 'income from 
debt-claimss of every kind (...)'. De termen 'income' en 'debt-claims' worden niet ge-
definieerdd en moeten daarom op de voet van art. 3, lid 2, van het OESO-modelver-
dragg worden uitgelegd volgens het recht van de staat die het verdrag toepast, 'tenzij 
dee context anders vereist'. Aangezien art. 10a Wet Vpb. 1969 geen herkwalificatie in-
houdt,, en bij de toepassing van die bepaling vaststaat dat sprake is van rente voor fis-
calee doeleinden, valt de ontvangen rente waarvan de aftrek bij de debiteur ingevolge 
art.. 10a Wet Vpb. 1969 niet aftrekbaar is, onder art. 11 van het OESO-modelver-

141.. Richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke regeling 
voorr moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende Lid-Staten. 

142.. Richtlijn 2003/123/EG van de Raad van 22 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 90/435/EEC 
vann de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor moedermaat-
schappijenn en dochterondernemingen uit verschillende Lid-Staten. 

143.. OECD Draft Double Taxation Convention on Income and Capital, Parijs: OECD 1963; Model Tax Con-
ventionvention on Income and Capital, Parijs: OECD 1977 en 1992-2000 (losbl.). 
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drag.144,1455 Bij de toepassing van art. 10a Wet Vpb. 1969 gaat het echter niet om de 
heffingg bij de crediteur maar om de (niet) aftrekbaarheid bij de debiteur. De niet-af-
trekbaarheidd van rente kan niet worden aangemerkt als heffing over ontvangen ren-
te.. Art. 11 is dus niet van toepassing op de debiteur van rente. 

Dee aftrekbeperking van art. 10a Wet Vpb. 1969 leidt tot een verhoging van de bij de 
debiteurr belastbare winst. Dit is niet in strijd met de belastingverdragen aangezien 
diee slechts de toewijzing van het heffingsrecht over de winst regelt, en niet de defi-
nitiee van of de berekening van de winst.146 Ook art. 7 OESO-modelverdrag staat 
daaromm niet aan de aftrekweigering in de weg, of Nederland nu woonstaat of situs-
staatt is. Overigens is in de parlementaire geschiedenis van art. 10a Wet Vpb. 1969 in 
ditt verband opgemerkt dat art. 7 OESO-modelverdrag niet in de weg staat aan natio-
nalee maatregelen ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik, en daarmee 
niett aan de voorgestelde beperking van de renteaftrek.147 

7.3.22 Transfer pricing (art 9 OESO-modelverdrag) 

Reedss in zijn noot bij HR 26 april 1989, BNB 1989/217148, stelde Den Boer de vraag 
hoee de aftrekbeperking van rente (door toepassing van richtige heffing) zich verhield 
tott art. 9 en 11, lid 6, van het OESO-modelverdrag. Dezelfde vragen kunnen worden 
gesteldd met betrekking tot de toepassing van art. 10a Wet Vpb. 1969. Zoals ik in 
§§ 7.3.2 heb betoogd, is art. 11 OESO-modelverdrag niet van toepassing op de winst-
bepalingg van de debiteur. Voor wat betreft art. 9 OESO-modelverdrag geldt het vol-
gende.. Art. 9, lid 1, bepaalt - kort gezegd - dat wanneer gelieerde ondernemingen 
onzakelijkk handelen, de verdragssluitende staten de voordelen tot de winst mogen 
rekenenn die in zakelijke verhoudingen door die ondernemingen zouden zijn behaald. 
Dee verd rags si uitende staten mogen ook de niet werkelijk genoten inkomsten belas-
tenn die genoten zouden zijn als 'at arm's length' zou zijn gehandeld. Art. 9, lid 2, be-
paaltt vervolgens dat het andere land in dat geval een corresponderende correctie 
moett toestaan. Daarbij moet met name worden gedacht aan onzakelijke prijsstellin-
gen,, en bij onderlinge schuldverhoudingen, een onzakelijk rentepercentage of het 
niett opeisen van laagrentende opeisbare schulden. Bij de toepassing van art. 10a Wet 
Vpb.. 1969 is dit niet aan de orde. Onzakelijke voorwaarden worden immers al gecor-
rigeerdd door het leerstuk van verkapte uitdelingen en informele kapitaalstortin-
gen.1499 De onzakelijkheid waar art. 10a Wet Vpb. 1969 op ziet gaat niet over schen-
dingg van arm's length leningvoorwaarden maar over antifiscale rechtshandelingen 
(datt wil zeggen rechtshandelingen die niet worden ingegeven door bedrijfseconomi-
schee motieven maar louter door belastingverijdelende motieven), en houdt niet 
(noodzakelijkerwijs)) ten opzichte van een onafhankelijke derdensituatie een be-

144.. Art. 7, lid 7, OESO-modelverdrag. bepaalt dat art. 11 aan art. 7 derogeert. 
145.. Vgl.P.J. Wartel, Dividendbelasting, 2e dr., 1997, blz. 160-161. 
146.. Zie aantekening 28 van het OESO-commentaar op art, 7 OESO-modelverdrag. Vgl. onderdelen 

7.177 en 7.18 van de conclusie van A-C Wattel bij 20 december 2002, BNB 2003/286. 
147.. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 5, blz. 10. 
148.. Zie punt 7 van diens noot in BNB 1989/217. 
149.. HR 31 mei 1978, BNB 1978/252. 
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voor-- en benadeling van contractspartijen in. Bovendien laat art. 9 OESO-modelver-
dragg onverlet dat een land de bevoegdheid heeft de rentelasten die binnen zijn juris-
dictiee vallen al dan niet in aanmerking te nemen (mits de geldende antidiscrimina-
tieregelingenn in acht worden genomen).150 

7.3.33 Non-discriminatie (art. 24 OESO-modelverdrag) 

Art.. 24 OESO-modelverdrag, dat een aantal vormen van discriminatie verbiedt, bevat 
inn lid 4 een bepaling over renteaftrek. Die bepaling houdt voorzover hier relevant in: 

'Exceptt where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of 
Articlee 11, (...) apply, interest (...) paid by an enterprise of a Contracting 
Statee to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of 
determiningg the taxable profits of such enterprise, be deductible under the 
samee conditions as if they had been paid to a resident of the first-men-
tionedd State. (...).' 

Ditt houdt in dat rente die voldoet aan at arm's length maatstaven en door een onder-
nemingg van een inwoner van de ene staat, stel Nederland, aan een inwoner van de 
anderee verdragsstaat wordt betaald, onder dezelfde voorwaarden aftrekbaar is als 
wanneerr de rente aan een inwoner van Nederland zou zijn betaald. De aftrekbeper-
kingg van art. 10a Wet Vpb. 1969 voldoet aan deze voorwaarde. Bij de toepassing van 
diee bepaling is niet van belang wat de woon- of vestigingsplaats van de crediteur is. 
Indirectt kan dat wel van belang zijn, namelijk voor wat betreft de vraag of de rente 
bijj  de crediteur is onderworpen aan een naar Nederlandse maatstaven redelijke hef-
fing,fing, maar dat neemt niet weg dat in beide gevallen (dat wil zeggen zowel wanneer 
dee crediteur in Nederland als wanneer hij in het buitenland is gevestigd) dezelfde 
objectievee criteria gelden, waarbij wordt geabstraheerd van de woonplaats van de 
crediteur.151 1 

7.3.44 Onderlinge overlegprocedures (art. 25 OESO-modelverdrag) 

Art.. 25 OESO-modelverdrag geeft de belastingadministraties van de verdragssluiten-
dee staten de bevoegdheid en de opdracht om te overleggen over de toepassing van 
hethet verdrag. De eerste twee leden zien op een overlegprocedure over een specifiek 
geschill  op verzoek van een belastingplichtige. Het derde lid biedt de grondslag voor 
overlegg om moeilijkheden oftwijfelpunten op te lossen (eerste volzin) of in lacunes 
tee voorzien (tweede volzin). In het vierde lid wordt aan de belastingadministraties 
dee bevoegdheid toegekend om met elkaar rechtstreeks contact op te nemen. 

150.. Vgl. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr. 5, blz. 10, waar de staatssecretaris betoogt dat art. 9 
niett gaat over de vraag of rente aftrekbaar is: 'Dat laatste is een zaak van het land waar de rente-
lastenn worden gepresenteerd. Artikel 9 beperkt dus geenszins de mogelijkheid om de rente-aftrek 
alss zodanig te beperken, mits daarbij het non-discriminatiebeginsel in acht wordt genomen.' 

151.. Vgl. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 696, nr, 5, blz. 10. 
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Wanneerr rente niet in aftrek wordt toegelaten maar wel wordt belast bij de credi-
teur,, dan leidt dit tot dubbele belasting. De debiteur wordt immers over de bruto-
winstt belast (inclusief het bedrag van de verschuldigde rente) en die rente wordt 
vervolgenss weer bij de crediteur belast. Die dubbele belasting vloeit echter niet voort 
uitt de verschillende verdragstoepassing of verschillende winsttoerekening door de 
beidee verdragssluitende staten. Het ligt in dat geval niet in de rede dat Nederland in 
overlegg zal willen treden met de andere verdragssluitende staat om de dubbele eco-
nomischee heffing op te heffen, vooral vanwege het antimisbruikkarakter van 
art.. 10a. Desalniettemin lijk t de staatssecretaris niet afwijzend te staan tegen een 
onderlingoverlegprocedure.. Gevraagd naar de mogelijkheid of de onderlingoverleg-
proceduree van de belastingverdragen soelaas kon bieden ingeval toepassing van het 
voorgesteldee art. 10a tot economische dubbele belasting zou leiden, antwoordde de 
staatssecretaris: : 

'Hett weigeren van rente-aftrek op grond van het voorgestelde artikel 10a is 
mett name gericht op situaties waarin tegenover de rente-aftrek in Neder-
land,, de heffing over de rente bij de ontvanger vanuit het Nederlandse ge-
zichtspuntt niet adequaat is. Vanuit deze optiek zal normaliter niet worden 
toegekomenn aan economische dubbele heffing. Dat neemt niet weg dat in 
eenn overlegprocedure de feiten en omstandigheden van het desbetreffende 
gevall  op hun merites zullen worden beoordeeld waarbij het Nederlandse 
standpuntt mede zal zijn gebaseerd op doel en strekking van het voorgestel-
dee artikel 10a.' 

Denkbaarr is dat de fiscus bereid zal zijn renteaftrek toe te staan voorzover hij de 
zekerheidd heeft dat de heffing in de andere verdragssluitende staat opweegt tegen 
hett met de aftrekpost in Nederland gemoeide bedrag. In dat geval zal in beginsel 
overigenss reeds een beroep kunnen worden gedaan op de tegenbewijsmogelijkheid 
bijj  een compenserende heffing. 

7.3.55 Specifieke verdragsbepalingen over renteaftrek 

Voorzoverr ik heb kunnen nagaan bestaan er geen specifieke verdragsbepalingen die 
aann aftrekbeperkingen in de weg staan.153 Wel kende het oude verdrag met Fin-
land1544 een dergelijke bepaling. Art. 11, lid 5, bepaalde: 

152.. Kamerstukken II. 1995-1996. 24 696, nr. 5. blz. 10. 
153.. Afgezien van de arm's-length-eisen die worden gesteld aan toepassing van thin capitalisation-re-

gels;; zie art. X Protocol bij het verdrag met Portugal, art. VI Protocol bij het verdrag met Argentinië 
enn art. IV Memorandum van Overeenstemming bij het verdrag met de Verenigde Staten, 

154.. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland tot het vermijden van 
dubbelee belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastin-
genn naar het inkomen en naar het vermogen, gesloten te Helsinki op 13 maart 1970,Trb. 1970, 
nr.. 63; vgl. HR 10 november 1999, BNB 2001/140. Dit verdrag is intussen door een nieuw verdrag 
vervangen. . 
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'Onderr voorbehoud van het zesde lid van dit artikel zijn bepalingen in de 
wetgevingg van een van de Staten die voorschrijven dat interest verschul-
digdd door een onderneming niet als aftrekpost in aanmerking wordt geno-
menn bij de berekening van de belastbare winst van de onderneming, niet 
vann kracht met betrekking tot interest die verschuldigd is aan een inwoner 
vann de andere Staat, indien die inwoner ter zake van die interest in die an-
deree Staat aan een belasting naar het inkomen is onderworpen.' 

Dee Hoge Raad overwoog omtrent die bepaiing dat die naar haar tekst ook zag op de 
aftrekbeperkingg van art. 13, lid 1, Wet Vpb. 1969 (oud), en dat uit toelichtingen van 
dee verdragssluitende partijen bij die bepaling of elders uit het verdrag niet van een 
gemeenschappelijkee van die tekst afwijkende bedoeling bleek.155 Dat betekende dat 
art.. 13, lid 1, Wet Vpb. 1969 niet kon worden toegepast op rente die werd betaald 
doorr een onderneming van Nederland aan een inwoner van Finland, die aan de rente 
onderworpenn was. 

7.44 Non-discriminatie in mensenrechtenverdragen 

Inn art. 14 EVRM jo. art. 1 van het Eerste Protocol en art. 26 IVBPR is een verbod op 
discriminatiee neergelegd. Dit discriminatieverbod geldt ook in belastingzaken.156 

Ookk rechtspersonen kunnen zich op art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR beroepen, ook al 
gaatt het om rechten van de mens respectievelijk om burgerrechten.157 Een beroep op 
dezee bepalingen zal mijns inziens echter geen vruchten kunnen afwerpen, omdat er 
geenn sprake is van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Onzakelijke geval-
lenn kunnen immers niet met zakelijke gevallen worden vergeleken, en gevallen met 
eenn compenserende heffing zijn niet identiek aan gevallen zonder compenserende 
heffing,, wanneer het gaat om misbruikbestrijding. Als al zou worden aangenomen 
datdat er sprake is van een ongelijke gevallen, dan is er mijns inziens een objectieve en 
redelijkee rechtvaardiging, namelijk de noodzaak van de bestrijding van misbruik. 
Daarbijj  geldt dat, anders dan in het EG-recht, aan de formele wetgever een 'wide 
marginn of appreciation' toekomt. Zo overwoog het EHRM van 22 juni 1999, nr. 46 
757/99,, zaak-Della Ciaja/Italië, BNB 2002/398: 

'Forr the purposes of Article 14 a difference of treatment is discriminatory if 
itt "has no objective and reasonable justification", that is if it does not pur-
suee a "legitimate aim" or if there is not a "reasonable relationship of pro-
portionalityy between the means employed and the aim sought to be real-
ised".. Moreover in the field of taxation the Contracting States enjoy a wide 
marginn of appreciation in assessing whether and to what extent differenc-
ess in otherwise similar situations justify a different treatment (cf. the Karl-
heinzz Schmidt v. Germany judgment of 18 July 1994, Series A no. 291 -B, 

155.. HR 10 november 1999, BNB 2001/140. 
156.. Zie EHRM 23 oktober 1990, BNB 1995/244 (Darby-arrest) en de noot van Feteris. 
157.. Zie bijvoorbeeld HR 9 mei 2003, BNB 2003/254. waarin werd getoetst aan art. 14 EVRM en art. 26 

IVBPR.. Zie ook onderdeel 5.3 van de conclusie van A-G Wattel bij HR 13 juli 2001. BNB 2001/323. 
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p.. 32, §24 and the Darby judgment, quoted above, p. 12, §31; see also Eur. 
Comm.. HR, N° 11089/84, Dec. 1111 86, D.R. 49, pp. 181.190-191). In partic-
ular,, it is not sufficient for the applicants to complain merely that they have 
beenn taxed more than others, but they must show that the tax in question 
operatess to distinguish between similar taxpayers on discriminatory 
groundss (see, mutatis mutandis, Eur. Comm. HR, N° 13013/87, Dec. 
14.12.88,, D.R. 58, pp. 163.188). (...)' 

Mett een beroep op de 'wide margin van de appreciation' van de wetgever heeft de 
Hogee Raad inmiddels diverse malen een beroep op art. 14 EVRM en art. 26IVBPR af-
gewezen.. Die ruime beoordelingsvrijheid heeft de wetgever volgens de Hoge Raad 
zowell  bij het beantwoorden van de vraag of gevallen voor de toepassing van de be-
doeldee verdragsbepalingen als gelijk moeten worden beschouwd als bij de vraag of 
eenn objectieve en redelijke rechtvaardiging voor een verschillende behandeling be-
staat.158 8 

7.55 Conclusies 

Dee vestigingsvrijheid is in het geding wanneer de crediteur een dochter- of moeder-
ondernemingg van de belastingplichtige is, gevestigd in een andere EC-lidstaat. Als 
voorwaardee voor de toepassing van de vestigingsvrijheid geldt dat aan de hiervóór 
genoemdee substance-eisen wordt voldaan: de vestiging moet reële betekenis heb-
ben.. Wanneer aan de genoemde substance-eisen is voldaan kan een beroep worden 
gedaann op de vrijheid van vestiging, ook in het geval van misbruik. De vraag of art. 52 
enn 58 EG-verdrag van toepassing zijn is namelijk een andere dan die of een lidstaat 
maatregelenn kan treffen om te verhinderen dat sommige van zijn onderdanen, door 
gebruikk te maken van de door het EG-verdrag geboden mogelijkheden, trachten zich 
opp onaanvaardbare wijze aan hun nationale wetgeving te onttrekken. Wanneer geen 
sprakee is van een vestiging kan de vrijheid van kapitaalverkeer aan bod komen. Aan 
hethet kapitaalverkeer worden geen substance- en realiteitsvoorwaarden gesteld. 

Hoewell  art, 10a Wet Vpb. 1969 een maatregel zonder onderscheid is, kan de tegen-
bewijsmogelijkheidd van art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb. 1969 tot gevolg hebben 
datt belastingplichtigen worden afgeremd om te lenen van een buitenlandse credi-
teur.. Hetzelfde geldt voor de tegenbewijsmogelijkheid bij een compenserende hef-
fingg die op grond van beleid van de fiscus kan worden ingeroepen bij de toepassing 
vann art. 10a, lid 1, Wet Vpb. 1969. 

Dee geconstateerde belemmering kan niet worden gerechtvaardigd met een beroep 
opp de noodzaak om de samenhang van het nationale belastingsysteem te handha-
ven,, maar wel door de noodzaak om misbruik te bestrijden. Belastingontwijking kan 
misbruikk vormen; daarvan is sprake bij een volstrekt kunstmatige constructie, be-
doeldd om de nationale belastingwetgeving te omzeilen. Deze omschrijving is enger 

158.. Zie bijvoorbeeld HR 12 juli 2002. nr. 35 900 en 36 254. BNB 2002/399 en 400; HR 21 februari 
2003,, BNB 2003/153; HR 6 juni 2003, BNB 2004/5. 
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dann het bereik van art. 10a Wet Vpb. 1969, waarbij de belastingplichtige moet aanto-
nenn dat aan de relevante rechtshandelingen in overwegende mate zakelijke overwe-
gingenn ten grondslag hebben gelegen. 

Wanneerr sprake is van een volstrekt kunstmatige constructie dan kan de rechtvaar-
digingg om belastingontwijking te bestrijden wel worden ingeroepen, maar moet 
voortss worden vastgesteld dat de renteaftrekbeperking geschikt is om belastingont-
wijkingg te bestrijden, en dat die aftrekbeperking niet verder gaat dan nodig is voor 
hethet bereiken van dat doel. De sanctie van art. 10a Wet Vpb. 1969 (aftrekbeperking) is 
well  geschikt om belastingontwijking te bestrijden, maar doordat de compenserende 
heffingg als safe haven fungeert kan worden betwijfeld of de regeling in zijn geheel 
geschiktt moet worden geoordeeld. Voorts is de volledige aftrekweigering niet even-
redigg wanneer er bij de crediteur wordt geheven. Het is voldoende om het voordeel 
vann de ontgaansconstructie weg te nemen; het is voor de bestrijding van misbruik 
niett noodzakelijk om de belastingontwijker met een nadeel op te zadelen. Daarom 
moett bij de aftrek weigering rekening worden gehouden met de heffing bij de credi-
teur. . 

Dee bewijslastverdeling is niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel, omdat in 
grensoverschrijdendee gevallen dezelfde bewijslastverdeling bestaat en het niet on-
mogelijkk of uiterst moeilijk is om aan de bewijslast te voldoen. Omdat de heffing 
overr de ontvangen rente bij de crediteur een objectief gegeven is dat een aanwijzing 
kann vormen voor de aanwezigheid van misbruik, is dit bewijsvermoeden van de 
(on)zakeüjkheidd van de transacties niet in strijd met het EC-recht. De last om aanne-
melijkk te maken dat aan de desbetreffende rechtshandelingen in overwegende mate 
zakelijkee overwegingen ten grondslag hebben gelegen is een zwaardere opgave dan 
hett aannemelijk maken dat geen sprake is van een zuiver kunstmatige constructie, 
maarr dat probleem betreft niet de evenredigheid van de bewijslastverdeling maar 
eenn definitiekwestie. Misbruik moet worden uitgelegd conform de jurisprudentie 
vann het HvJ EG, hetgeen betekent dat misbruik wordt uitgelegd als een louter kunst-
matigee constructie met het doel de Nederlandse belastinggrondslag uit te hollen. 

Wanneerr sprake is van een belemmering van het kapitaalverkeer in de zin van 
art.. 56, lid 1, EG-verdrag is art. 58 EG-verdrag van belang. Mijns inziens is art 10a 
Wett Vpb. 1969 geen bepaling in de zin van art. 58, lid 1, onderdeel a, EG-verdrag. De 
vestigingsplaatss van de belastingplichtige noch de plaats waar zijn kapitaal is belegd 
iss immers van belang bij de toepassing van die bepaling. Ware dit anders, dan zou 
datt mijns inziens overigens geen verschil maken, aangezien art. 58 EG-verdrag door 
hethet HvJ EG zeer eng wordt uitgelegd. 

Hett vrije kapitaalverkeer ziet ook op de verhouding met derde landen. Art. 57 EG-
verdragg lijk t hier van beperkt belang. Deze bepaling houdt in dat art. 56 EG-verdrag 
geenn afbreuk doet aan bepaalde reeds op 31 december 1993 bestaande beperkingen 
vann het kapitaalverkeer naar of uit derde landen. Van een bestaande beperking is 
echterr hooguit sprake bij de aftrekbeperkingen van art. 10a, lid 2, onderdelen a en b, 
Wett Vpb. 1969, en zelfs dan slechts in bepaalde gevallen. Bovendien is het nog onze-
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kerr of en wanneer sprake is van een beperking in verband met directe investeringen, 
vestiging,, het verrichten van financiële diensten of de toelating van waardepapieren 
inn de zin van art. 57 EG-verdrag. 

Datt de vrijheid van kapitaalverkeer ook voor verkeer met derde landen geldt, bete-
kentt niet dat voor het kapitaalverkeer met derde landen exact dezelfde vrijheid zou 
gelden.. Omdat van wederzijdse erkenning van belastingheffing geen sprake is bij ex-
tracommunautairr kapitaalverkeer, is er grond om een belemmering van het kapitaal-
verkeerr met derde landen gerechtvaardigd te achten voorzover slechts een fiscaal 
voordeell  ongedaan wordt gemaakt. Dat betekent dat ook zonder dat sprake is van 
eenn louter kunstmatige constructie om de nationale belastinggrondslag uit te hollen 
opp grond van art. 10a Wet Vpb. 1969 renteaftrek kan worden geweigerd, mits de 
evenredigheidd gewaarborgd is. 

Dee oplossing voor de schending van de verdragsvrijheden is het schrappen van de re-
gelingg dat bij een compenserende heffing aan de aftrekbeperking wordt ontkomen. 
Err moet een zuiver objectief criterium worden gesteld, onafhankelijk van de com-
penserendee heffing. Mijn voorkeur gaat uit naar het criterium of sprake is van een 
louterr kunstmatige constructie. 

Ookk de overgangsregeling van art. 10a Wet Vpb. 1969 werkte belemmerend. Er is 
geenn sprake van een dispariteit, en evenmin van een rechtvaardiging. Deze over-
gangsregelingg was van tijdelijke aard (tot en met het jaar 2001) en de belemmering 
iss inmiddels verdwenen. 

Dee renteaftrekbeperking van art. 10a is niet in strijd met de moeder-dochterrichtlijn 
off  de interest- en royaltyrichtlijn, noch met belastingverdragen of de nondiscrimina-
tiebepalingenn in de mensenrechtenverdragen. 
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