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1.

Inleiding

Geachte Mevrouw de Rector Magnificus,
Mijnheer de decaan,
Leden van het Curatorium van de leerstoel Internationale fiscale aspecten van
(vastgoed)beleggingsinstellingen,
Bestuursleden van de Stichting Amsterdam School of Real Estate,
Zeer gewaardeerde Collega’s van de Universiteit van Amsterdam en Zusterfaculteiten,
Familie, vrienden en zeer gewaardeerde toehoorders,
‘Read my lips: No more taxes!’

Deze geparafraseerde uitspraak van George H.W. Bush senior, destijds vicepresident van de Verenigde Staten en druk met zijn verkiezing als 41e President van
de Verenigde Staten, geeft kernachtig aan wat het onderwerp van mijn oratie is.1
Het gaat om ‘taxes’, belastingen. Het gaat ook om ‘no more’, niet meer of ‘geen’.
Maar ook om: ‘no less’, zullen we zien.
De titel van mijn oratie is:
‘Gelijke behandeling van het ongelijke.
Belastingheffing van individuele en collectieve belegging.’

Dit verhaal gaat dan ook over collectief beleggen, door particulieren. Waarom
willen we en hoe kunnen we collectief beleggen fiscaal gelijk behandelen met
individueel beleggen? En, als we dat doen, wat zijn dan de fiscale gevolgen in
een nationale en een internationale context?

1.

Letterlijk zei hij op 18 augustus 1988 op de 1988 Republican National Convention overigens het volgende:
‘And I’m the one who will not raise taxes. My opponent now says he’ll raise them as a last resort, or a third
resort. But when a politician talks like that, you know that’s one resort he’ll be checking into. My opponent
won’t rule out raising taxes. But I will. And the Congress will push me to raise taxes and I’ll say no. And
they’ll push, and I’ll say no, and they’ll push again, and I’ll say, to them, “Read my lips: no new taxes”.’
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De titel suggereert dat deze twee vormen van beleggen ongelijk worden behandeld. En dat is ook zo. Tenminste, in de directe belastingen. Meer in het bijzonder in de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Dat laat zich als
volgt verklaren.
Bij individuele belegging zijn er twee niveaus. De particuliere belegger en zijn
beleggingen. Ik noem dit het niveau van de belegger én het niveau van de beleggingen. Bij individuele belegging is er – afgezien van de heffing op het niveau van de beleggingen – maar één heffing, bestaande uit de inkomstenbelasting verschuldigd door de belegger.

Individueel (direct) beleggen
Natuurlijk
Beleggersniveau persoon

Inkomstenbelasting op het
niveau van de natuurlijke
persoon

Belastingheffing op het niveau van de belegger

Enkelvoudige heffing op het niveau
de belegger
Beleggingenniveau

Vennootschap

Aandelen,
obligaties

Vastgoed
3

Bij collectieve belegging is er een extra niveau. Er zijn drie niveaus. De beleggers, hun beleggingsinstelling én de beleggingen van deze beleggingsinstelling.
Naast het niveau van de belegger én het niveau van de beleggingen, is er een
derde niveau: het niveau van de beleggingsinstelling. De beleggingsinstelling
wordt – doorgaans – in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken. En
wel omdat de beleggingsinstelling als lichaam voor die vennootschapsbelasting
wordt gezien. Bij individuele belegging ontbreekt een dergelijk collectief en is
Beleggersniveau
Belastingheffing op het niveau van de belegger
er géén
vennootschapsbelasting.

Collectief (indirect) beleggen

gelijke behandeling van het ongelijke
Beleggingsinstellingenniveau
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Belastingheffing op het niveau van de beleggingsinstelling

Vastgoed
3

Collectief (indirect) beleggen
Beleggersniveau

Belastingheffing op het niveau van de belegger

BI

Beleggingsinstellingenniveau

Beleggingenniveau

Belastingheffing op het niveau van de beleggingsinstelling

Meervoudige heffing op het niveau
de belegger én de beleggingsinstelling

Vennootschap

Aandelen,
obligaties,
etc.

Vastgoed

4

De normale toepassing van het belastingrecht leidt bij individuele belegging
derhalve tot enkelvoudige heffing van inkomstenbelasting op het niveau van de
belegger en bij collectieve belegging tot meervoudige heffing: een bis in idem.2
Het draait dus om het extra niveau bij de collectieve belegging: de beleggingsinstelling is de oorzaak van een andere fiscale behandeling. Als de beleggingsinstelling in de heffing van vennootschapsbelasting wordt betrokken, ontstaat
een tweede laag van belastingheffing.
Dit boek is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk zal ik ingaan op de
vraag waarom een beleggingsinstelling überhaupt belast wordt. Vervolgens zal
ik in hoofdstuk 3 stilstaan bij de grondslag die wordt gegeven om genoemde
meervoudige heffing weg te nemen. In hoofdstuk 4 zal ik ingaan op de vraag
hoe een wetgever tot een enkelvoudige heffing kan komen en in hoofdstuk 5
sta ik stil bij de grenzen die aan een regime voor collectieve belegging moeten

2.

Naar analogie van Kamerstukken II 1911/12, 144, nr. 3, p. 17 en 18: ‘Belasting der vereeniging is dus niet
alleen op zich zelf onjuist, doch leidt bovendien tot een bis in idem; althans wanneer ook de leden, ieder voor
zijn aandeel in de opbrengst, worden belast, wat – alweer naar het beginsel der inkomstenbelasting – niet
anders kan.’
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worden gesteld. Ik benader beleggingsinstellingen vervolgens in een nationale context in hoofdstuk 6 en in een internationale context in hoofdstuk 7. In
hoofdstuk 8 volgen conclusies en thema’s voor nader onderzoek.

2.

Waarom wordt een beleggingsinstelling
überhaupt in de heffing van
vennootschapsbelasting betrokken?

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk beantwoord ik de vraag waarom een beleggingsinstelling
überhaupt belast wordt; waarom er fiscaalrechtelijk niet doorheen gekeken
wordt en de beleggers niet rechtstreeks belast worden. Deze vraag komt neer
op de vraag of een beleggingsinstelling wel terecht in de heffing van vennootschapsbelasting wordt betrokken.3 Bij bovenstaande uiteenzetting ben ik voetstoots van de hypothese uitgegaan dat een beleggingsinstelling, die als lichaam
voor de heffing van vennootschapsbelasting wordt aangemerkt, volledig belast
is. In juridische zin ‘onbeperkt belastingplichtig’ is. Dat uitgangspunt omvat
twee elementen.
a. er is een juridisch lichaam;
b. dat onbeperkt belastingplichtig is.
2.2

Lichaam

2.2.1

Beleggingsinstelling als kapitaalvennootschap

Als een beleggingsinstelling is georganiseerd als kapitaalvennootschap, zoals
een naamloze vennootschap, dan is er geen twijfel mogelijk over de vraag of
zij een lichaam voor de heffing van vennootschapsbelasting is.4 In haar dissertatie heeft Van Kempen drie vooronderstellingen genoemd die de wetgever ten grondslag heeft gelegd aan de gedachte dat kapitaalvennootschappen
zelfstandig in de heffing van vennootschapsbelasting worden betrokken.5 Ten
eerste valt het vennootschapsresultaat van een kapitaalvennootschap niet
3.
4.
5.

Vgl. L.J. Ed and P.J.M. Bongaarts, General report, IFA Cahiers 1997 - Vol. 82b. The taxation of investment
funds, p. 37 en 38.
Art. 1 j° 2, lid 1, Wet VPB 1969. Zie in dit verband uitgebreid M.L.M. van Kempen, Rechtspersoonlijkheid en
belastingplicht van vennootschappen (diss,) Tilburg 1999, p. 22 e.v.
M.L.M. van Kempen, Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen (diss,) Tilburg 1999,
p. 42.
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rechtstreeks aan de deelnemers toe, maar is daartoe een uitdrukkelijke daad
van een bevoegd orgaan nodig. Ten tweede zijn kapitaalvennootschappen een
verschijningsvorm van juridisch en economisch zelfstandige ondernemingen,
welke hun bestaan leiden los van de persoon van de individuele deelnemers.
Ten derde bestaat er bij kapitaalvennootschappen een duidelijke scheiding
tussen de onderneming en de deelnemers. Op deze gronden heeft de wetgever
een kapitaalvennootschap als lichaam voor de heffing van vennootschapsbelasting aangemerkt.
2.2.2

Beleggingsinstelling als niet-kapitaalvennootschap

Is de beleggingsinstelling anders vormgegeven, als personenvennootschap of
als onbenoemd contract, dan is het minder vanzelfsprekend dat zij een lichaam
voor de heffing van vennootschapsbelasting is. Zo heeft de Hoge Raad in 1951
geoordeeld dat een beleggingspool niet als belastingplichtig lichaam voor het
Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 kon gelden. Hij overwoog:6
‘dat voor de mede-eigenaren van een niet in enige onderneming belegd vermogen in het algemeen niet hun aandeel in dat vermogen als geheel, doch de
samenstellende delen, daarvan bronnen van inkomen zijn’.

Van groot belang was dat de pool – de belegging van het aldus samengestelde
vermogen – geen bedrijfsmatig karakter had of anderszins sprake zou zijn van
opbrengst van onderneming of arbeid. Aan dit oordeel deed niet af dat een der
mede-eigenaren kon worden vervangen zonder toestemming van de overige
poolbeleggers.
De toentertijd bestaande praktijk van beleggingsdepots en beleggingsfondsen
kon worden bestendigd.7 Die hadden volgens de wetgever een gat in de markt
ontdekt.8 Of beter gezegd, een gat in de fiscale wetgeving. Ik ontleen het volgende citaat aan de parlementaire geschiedenis:9

6.
7.
8.
9.

10

HR 5 december 1951, B. 9123, waarover J.J.G. van Roosmalen, De binnenlandse belastingplichtigen in het
Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 (diss), Kluwer, Deventer, 1965, p. 154.
Zie over de positie van beleggingsdepots en -fondsen uitgebreid P.J.M. Bongaarts en P.H.J. Essers, Het fiscale
regime voor beleggingsinstellingen, Deventer 1993, blz.17 en 18.
We spreken overigens over een periode waarin de rechtspersoon Besloten Vennootschap, nog niet het licht
had gezien.
Kamerstukken II 1967/68, 6 000, nr. 17, p. 7.

hein vermeulen

‘Anderzijds ontveinzen zij [de minister en staatssecretaris van Financiën, HV]
zich niet dat de belangstelling voor deze fondsen goeddeels kan worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 deze fondsen niet in de heffing van die belasting betrekt, (…) en
dat de bestaande tekst van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 – en daarvóór de tekst van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 – niet voldoende
grond biedt om uitkeringen op bewijzen van deelgerechtigdheid in deze open
fondsen, evenals dividenden op aandelen in naamloze vennootschappen,
steeds tot het volle bedrag in de belasting te betrekken.’

Hier beschrijven de minister en staatssecretaris van Financiën de situatie
waarin de beleggingsdepots en beleggingsfondsen niet in de heffing van vennootschapsbelasting worden betrokken en de beleggers voor de uitkeringen
evenmin – tot het volle bedrag althans – in de heffing van inkomstenbelasting
worden betrokken. Zij vergeten hier nog te vermelden dat bij uitdeling aan de
beleggers géén dividendbelasting werd geheven.
Later schilderen de minister en staatssecretaris van Financiën de fondsen als
volgt af:10
‘De fondsen zijn echter voornamelijk gecreëerd om via een ingewikkelde constructie met een aparte beheerder en bewaarder gebruik te maken van een
leemte in de fiscale wetgeving. Zij maken hiermede ook reclame.’

De regering had grote moeite met de als personenvennootschap of als onbenoemd contract vormgegeven beleggingsinstellingen. Nederland stond daarin
niet alleen. Het tweede rapport van de IFA over beleggingsinstellingen, dat van
1971, noemt als belangrijke conclusie dat deze beleggingsinstellingen doorgaans
niet als lichaam worden aangemerkt.11 In die tijd hadden de vennootschapsbelastingwetgevers dus moeite met dergelijke organisatievormen.
Nederland heeft dit gat gedicht door de categorie ‘fonds voor gemene rekening’
– uit een oogpunt van gelijkheid12 – als lichaam in de wet op te nemen. Een
open ‘fonds voor gemene rekening’, het FGR, vertoonde zoveel gelijkenis met
een naamloze vennootschap dat het ook zo moest worden behandeld, zo meen-

10. Kamerstukken II, 1968/69, 6 000, nr. 25, p. 11.
11. IFA Cahiers, Volume LVIa, The fiscal treatment of international investment trusts and mutual funds, having
regard to the major regulatory and foreign exchange features, Elvé, Amsterdam, 1971, p. I/65.
12. Kamerstukken II 1967/68, 6 000, nr. 17, p. 7.
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de de wetgever.13 Daarmee werden de beleggingsdepots en beleggingsfondsen
als lichaam in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken. De groep besloten ‘fondsen voor gemene rekening’ werd daarbij zo beperkt mogelijk gehouden. Alleen bij niet vrij verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid
zou een FGR besloten zijn en buiten de heffing van vennootschapsbelasting
blijven. Dit impliceerde dat een vetorecht voor alle zittende deelgerechtigden
was vereist om buiten de vennootschapsbelastingheffing te blijven.
Dit vetorecht kennen we ook van de besloten commanditaire vennootschap14 en
– als gevolg van jurisprudentie – ook van de besloten maatschap op aandelen.
Ik voer u mee naar het arrest dat is gepubliceerd in BNB 1978/13.15
In die zaak werd geprocedeerd over de vraag of een maatschap, die een landbouwbedrijf dreef, een lichaam was voor de vennootschapsbelasting onder de
huidige Wet VPB 1969. De vraag was of deze maatschap een maatschap op aandelen was. Er waren namelijk 2.500 participaties uitgereikt. Kon zij worden geschaard onder de categorie ‘andere vennootschappen welker kapitaal geheel of
ten dele in aandelen is verdeeld’ als bedoeld in art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet VPB
1969? Daarover bestond onduidelijkheid omdat de belastingdienst onder de
voorganger van de Wet VPB 1969 – het Besluit VPB 1942 – slechts nv’s en commanditaire vennootschappen op aandelen als lichaam aanmerkte.16 Met art. 2,
lid 3, sub c, AWR 1959 was bovendien bepaald dat de commanditaire vennootschappen op aandelen geen belastingplichtig lichaam was als alle vennoten een
vetorecht hebben bij toetreding en vervanging van een commanditaire vennoot.
De Hoge Raad legde als maatstaf aan of de maatschap ‘naar haar aard, economisch en maatschappelijk’ voldoende overeenstemde met de naamloze vennootschap. Niet voldoende was dat de maatschap een in aandelen verdeeld
kapitaal17 had. Ook moesten die aandelen vrij verhandelbaar zijn. De toestemming van alle vennoten was in deze zaak wél vereist. De maatschap was dan
ook geen lichaam voor de vennootschapsbelasting, ook al dreef zij een materiële onderneming. Zoals gezegd had de Hoge Raad reeds eerder geoordeeld dat
een maatschap c.q. beleggingspool op vrij verhandelbare aandelen die géén on13.
14.
15.
16.

Kamerstukken II 1967/68, 6 000, nr. 17, p. 7.
Zie art. 2, lid 3, sub c, AWR 1959.
HR 24 november 1976, nr. 17.998, BNB 1978/13 (concl. Van Soest, noot Meering).
Kamerstukken II 1967/68, 6 000, nr. 17, p. 7. Zie ook § 4(3) van de Leidraad bij de Vennootschapsbelasting
en de vermogensbelasting 1942 (Resolutie van 11 augustus 1941, no. 124).
17. De Hoge Raad beoordeelt of het ‘vennootschappelijk kapitaal is verdeeld in gelijke of evenredige aandelen’.
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derneming dreef, maar slechts beleggingspool was, niet een belastingplichtig
lichaam vormt.18
Dit arrest over het landbouwbedrijf uit 197619, dat nog steeds gelding heeft,
vertoont grote overeenkomsten met een arrest van de Amerikaanse Supreme
Court uit 1927. Ik doel op de zaak Morrissey v. Commissioner.20 Ook daar
moest de rechter oordelen of een lichaam in de heffing van vennootschapsbelasting moest worden betrokken. Het betrof een zogenoemde trust die 4.000
participaties21 had uitgegeven. Deze trust had tot doel een golfclub te ontwikkelen. Net als onze Hoge Raad vergelijkt de hoogste Amerikaanse rechter deze
trust met andere lichamen die in de heffing worden betrokken. Het oordeel in
die zaak is dat deze trust inderdaad onderworpen is aan vennootschapsbelasting. Naar mijn mening hecht de Amerikaanse Supreme Court belang aan het
feit dat de trust een bedrijf uitoefende.22
Dit heeft in de jaren 30 van de vorige eeuw geleid tot Amerikaanse wetgeving
op grond waarvan de als contract vormgegeven beleggingsfondsen, de zogenoemde ‘Mutual Funds’, buiten de heffing werden gelaten.23
2.2.3

Tussenconclusie

Ik stel vast dat een beleggingsinstelling, als beleggingsmaatschappij (nv) of beleggingsfonds met vrij verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid (open
FGR), als lichaam voor de vennootschapsbelasting wordt gezien.
2.3

Onbeperkte belastingplicht

De volgende stap is de onbeperkte belastingplicht van deze beleggingsinstellingen. Dit is het gevolg van de fictie dat alle, waaronder deze, lichamen geacht
worden met hun gehele vermogen een onderneming te drijven. Zie art. 2, lid 5,
Wet VPB 1969 dan wel art. 2, lid 2, tweede volzin, Wet VPB 1969. Een lichaam
18. HR 5 december 1951, B. 9123, waarover J.J.G. van Roosmalen, De binnenlandse belastingplichtigen in het
Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 (diss), Kluwer, Deventer, 1965, p. 154.
19. HR 24 november 1976, nr. 17.998, BNB 1978/13 (concl. Van Soest, noot Meering).
20. Morrissey v. Commissioner, 16 December, 1935, No. 17, 296 U.S. 344 (1935).
21. Aanvankelijk had de trust 2.000 preferente en 2.000 gewone certificaten uitgegeven.
22.	����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ik leid dit af uit de volgende overweging: ‘but were associated together in much the same manner as directors in a corporation for the purpose of carrying on a business enterprise’.
23. U.S. Revenue Act of 1936, Art. 169(b): ‘A common trust fund shall not be subject to taxation under this title,
Title IA, or section 105 or 106 of the Revenue Act of 1935, and for the purposes of such titles and sections
shall not be considered a corporation.’
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wordt daardoor geacht naar zijn aard te zijn gericht op het drijven van een onderneming en is daarmee onbeperkt belastingplichtig.24
Voor de naamloze vennootschap gold art. 8 Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942, de voorloper van art. 2, lid 5, Wet VPB 196925, als gevolg waarvan
‘het gehele vermogen als bedrijfsvermogen wordt beschouwd’. Aan dit artikel
ligt volgens Van Roosmalen de gedachte ten grondslag dat dergelijke belastingplichtigen altijd in betrekking tot een onderneming staan.26 Aldus wordt
verondersteld dat altijd een onderneming aanwezig is. Dit sluit aan bij de opmerkingen van de minister van Justitie in het kader van het wetsvoorstel voor
de maatschappelijke onderneming:27
‘Uitgangspunt van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is dat rechtspersonen die naar hun aard gericht zijn op het drijven van een onderneming
— waaronder de nv en bv — volledig belastingplichtig zijn.’

Van Horzen heeft overigens voor afschaffing van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969
gepleit.28
2.4

Conclusie

Ik concludeer op de eerste plaats dat de vennootschapsbelasting een winstbelasting is, die ondernemingswinsten beoogt te belasten, en op de tweede plaats
dat de wetgever uitgaat van de gedachte dat rechtspersonen naar hun aard worden geacht te zijn gericht op het drijven van een onderneming.
Daarmee kan ik verklaren dat beleggingsinstellingen – zij het in beginsel – in
de heffing van vennootschapsbelasting worden betrokken. Ik meen echter dat
het uitgangspunt dat een rechtspersoon naar zijn aard wordt geacht te zijn gericht op het drijven van een onderneming, onjuist is. In elk geval is dat in de
sfeer van collectief beleggen onjuist. Er zijn immers ook rechtspersonen die
niet ondernemen: noch wat hun hoedanigheid betreft, noch wat hun activiteiten betreft.
24. Kamerstukken II 2008/09, 32 003, nr. 3, p. 13. Zie ook F. van Horzen, ‘Art. 2, lid 5, Wet VPB 1969: een foute
bepaling?’, NTFR 2009/1824.
25. Kamerstukken II 1959/00, 6 000, nr. 3, p. 17.
26. J.J.G. van Roosmalen, De binnenlandse belastingplichtigen in het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942
(diss), Kluwer, Deventer, 1965, p. 58 en 59.
27. Kamerstukken II 2008/09, 32 003, nr. 3, p. 13.
28. F. van Horzen, ‘Art. 2, lid 5, Wet VPB 1969: een foute bepaling?’, NTFR 2009/1824.
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De wetgever heeft zich dit al vroeg gerealiseerd. De beleggingsmaatschappijen,
die steevast de rechtsvorm van naamloze vennootschap hadden, werden in beginsel onbeperkt in de heffing betrokken, maar de wetgever had een techniek
bedacht om deze heffing te verzachten. Met de regeling voor de effecten-beleggingsmaatschappij en de algemene beleggingsmaatschappij werd sinds de
jaren 40 van de vorige eeuw een faciliteit geboden die de heffing van vennootschapsbelasting beperkte. Dit waren de eerste schreden van de Nederlandse
wetgever op het pad naar een gelijke behandeling van het ongelijke. Van de
min of meer gelijke belastingheffing van individuele en collectieve belegging.
De fiscaal neutrale behandeling van deze twee beleggingsvormen uitte zich in
het geheel buiten de winst laten van door de beleggingsmaatschappij ontvangen dividenden en het tijdelijk buiten de winst laten van koerswinsten.29 De
fiscale neutraliteit tussen individueel en collectief beleggen stond in de kinderschoenen. De fiscale neutraliteit was onvolkomen, omdat er alleen een faciliteit
werd geboden voor lopende inkomsten uit effecten.30
Bij de invoering in 1970 van de huidige Wet VPB 1969 koos de wetgever aanvankelijk voor bestendiging van de positie van beleggingsfondsen en -depots.31
Maar uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om de beleggingsfondsen op dezelfde voet te behandelen als de beleggingsmaatschappijen.32 Zo zag het fonds
voor gemene rekening het licht. Dit stuitte wel op parlementair verzet. Via een
amendement is geprobeerd – omgekeerd – beleggingsmaatschappijen als beleggingsfondsen te behandelen.33 Die route is niet gevolgd en dat is mijns inziens terecht omdat de heffing op het niveau van de belegger niet kon worden
waargemaakt en dan zou de collectieve belegging via beleggingsfondsen tot
geen enkele heffing leiden. En zoals ik al aangaf, het is niet alleen:
‘No more taxes!’

maar ook
‘No less taxes’.

29.	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dit laatste met behulp van de koersverschillenreserve, die wij thans nog kennen in de vorm van de herbeleggingsreserve als bedoeld in art. 1a en 4, Besluit beleggingsinstellingen 1970.
30.	������������������������������������������������������������������������������������������������������
Een voordeel voor de wetgever was dat men zicht had op deze beleggingsmaatschappijen. Zij moesten aangifte doen en waren zo aan een vorm van toezicht onderhevig.
31. Kamerstukken II 1962/63, 6 000, nr. 9, p. 6.
32. Kamerstukken II 1967/68, 6 000, nr. 17.
33. Kamerstukken II 1968/69, 6 000, nr. 30.
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Daarom leven wij nu in een wereld waarin een beleggingsinstelling, die hetzij
als beleggingsmaatschappij, hetzij als beleggingsfonds is georganiseerd, in beginsel onbeperkt in de heffing van vennootschapsbelasting wordt betrokken.
Dat is naar mijn mening echter in strijd met doel en strekking van de Wet op
de vennootschapsbelasting, omdat haar doel is ondernemingswinsten te belasten. En dus niet beleggingswinsten, tenzij de beleggingen dienen ter dekking
van ondernemingsverplichtingen, zoals bij verzekeringsmaatschappijen het
geval is. Men zou er daarom – in theorie althans – ook voor hebben kunnen
kiezen om beleggingsinstellingen te behandelen als de niet-nijvere stichtingen
en verenigingen en de overheid.34 Dan zouden zij louter belastingplichtig zijn
‘indien en voor zover’ zij een ‘echte’ onderneming drijven.35 Beperkt de beleggingsinstelling zich tot beleggen, dan is zij geen lichaam voor de heffing van
vennootschapsbelasting én ontstaat er geen aanvullende heffing ten opzichte
van de individuele belegging. Een probleem dat zich dan wel meteen aandient
is hoe die beleggingswinsten dan bij de beleggers moeten worden belast. Deze
techniek zou naar mijn mening niet tot een heffingsvacuüm mogen leiden.
Hierop lijken ook de bezwaren van Zwemmer en Bouwman te zien.36
Ik ga in het vervolg echter uit van het gegeven dat de beleggingsinstelling met
vennootschapsbelasting wordt belast. Gebeurt dat onverkort, onbeperkt in juridische zin, dan wordt collectief beleggen fiscaal anders behandeld dan individueel beleggen. En dat is ook niet zo vreemd, zou men kunnen denken, omdat
het gaat om ongelijke gevallen. Een individuele belegging is nu eenmaal niet
hetzelfde als een collectieve belegging.

34. Zie art. 2, lid, 1, onderdeel e, en onderdeel g, j° lid, 3, Wet VPB 1969.
35. In andere zin F. van Horzen, ‘Art. 2, lid 5, Wet VPB 1969: een foute bepaling?’, NTFR 2009/1824.
36. Zie J.W. Zwemmer, Geld stroomt langs de weg van de minste weerstand, Sdu Uitgevers, Amersfoort 2006
en J.N. Bouwman, ‘De belastingplicht voor de VPB van verenigingen en stichtingen sinds 2012’, NTFR
2013/1315.
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3.

Waarom willen we dat een beleggingsinstelling
niet in de heffing van vennootschapsbelasting
wordt betrokken?

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk sta ik stil bij de grondslag die wordt gegeven om de meervoudige heffing bij collectieve belegging weg te nemen. Waarom zouden we een
‘Gelijke behandeling van het ongelijke’ willen? Dat is een lastige vraag. Ik wil
een poging wagen om de vraag te beantwoorden.
3.2

Collectief beleggen is maatschappelijk gewenst

Op de eerste plaats kan men zich voorstellen dat het fiscale recht de economische bedrijvigheid niet mag hinderen. Indien het maatschappelijk en economisch wenselijk is dat het publiek collectief belegt, vanwege de voordelen die
daaraan zijn verbonden zoals risicospreiding, schaalvoordelen en toegang tot
expertise, dan moet de overheid dat niet fiscaal belemmeren.
Er zijn óók belangrijke voordelen voor de overheid.37 Burgers gaan sparen en
werken aan vermogensopbouw. De groei van beleggingsinstellingen was gewenst, zo blijkt uit oude parlementaire geschiedenis. 38
‘De ondergetekenden [de minister en staatssecretaris van Financiën, HV]
zien in deze gang van zaken enerzijds een verheugend verschijnsel, in zoverre de toeneming van het aantal uitgegeven bewijzen van deelneming in die
fondsen voortvloeit uit besparingen op het inkomen en – wat de vastgoedfondsen betreft – in zoverre de woningbouw daardoor is bevorderd.’

Het sparen voor later is in een vergrijzende wereld van groot belang om onafhankelijke burgers te ‘kweken’. Dat geldt te meer nu we bij de pensioenopbouw
gaan van een ‘defined benefits’-traditie naar een ‘defined contributions’-traditie. Bovendien wordt het fiscaal vriendelijke pensioensparen ingeperkt, nu het
percentage dat werknemers jaarlijks belastingvrij mogen sparen wordt verlaagd
37. IFA Cahiers 1962 - Vol. 47b Fiscal problems arising in connection with investment trusts of international
character, p. XLV; IFA Cahiers 1971 - Vol. 56a. The fiscal treatment of international investment trusts and
mutual funds, having regard to the major regulatory and foreign exchange features in the various countries,
p. I/59; IFA Cahiers 1997 - Vol. 82b. The taxation of investment funds, p. 27 en 28.
38. Kamerstukken II 1967/68, 6 000, nr. 17, p. 7.
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van 2,25% naar 1,875.39 Daarbij doet de participatiesamenleving haar intrede en
wordt de gedachte van een algehele verzorgingsstaat langzaam verlaten.
3.3

Beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve
belegging

Voor de overheid is er dus een prikkel om deze ongelijke gevallen fiscaal gelijk
te behandelen. Dat is in haar eigen belang. Indien men daar een beginsel aan
ten grondslag moet leggen, komt men vanzelf uit bij het beginsel van fiscale
neutraliteit bij collectieve belegging.40 Dit beginsel zou dan een fiscaal gelijke
behandeling van collectief beleggen én individueel beleggen eisen.
Nederland staat hierin niet alleen. Na de genoemde uitspraak van het Supreme
Court in de zaak Morrissey v. Commissioner heeft de Amerikaanse wetgever
op basis van dit beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve belegging wetten
gemaakt om het beleggen via beleggingsinstellingen fiscaal neutraal te behandelen.41 Eerst, in de jaren 30 van de negentiende eeuw, voor de ‘Mutual Funds’
en later, in 1940 voor de ‘Regulated Investment Companies’, en nog later, in
1960, voor de ‘Real Estate Investment Trusts’.42
Het beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve belegging is verder breed
omarmd. Uit de Geschriften van de IFA van 1962, 1971 en 1997 volgt dit ook
duidelijk.43

39. Kamerstukken II 2012/13, 33 610, nr. 2. Zie ook ‘Verschraling pensioen levert schatkist 3 miljard op’, NRC
Handelsblad 19 december 2013.
40. Het beginsel van substitutie, benoemd door E.G. Renk, IFA Cahiers 1971 - Vol. 56a. The fiscal treatment of
international investment trusts and mutual funds, having regard to the major regulatory and foreign exchange
features in the various countries, p. XLIX (‘Effektensubstitution’), IFA Cahiers 1971 - Vol. 56a. The fiscal treatment of international investment trusts and mutual funds, having regard to the major regulatory and foreign
exchange features in the various countries, p. I/62 en I/63, IFA Cahiers 1997 - Vol. 82b. The taxation of investment funds, p. 37 en 38 en R.P.C. Adema, P.J.M. Bongaarts, J. Kluft, C. Maas, E.J. Nolta, G.J. van Norden, H.
Vermeulen en P.J.C.B. de Winter. Continuïteit van het Nederlandse fiscale regime voor beleggingsinstellingen
door een principiële modernisering (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap 248). Kluwer,
Deventer 2012, p. 32 en 33, lijkt weinig richtinggevend.
41. Morrissey v. Commissioner, 16 December, 1935, No. 17, 296 U.S. 344 (1935).
42. W.A. Taylor en H. Vermeulen, ‘What Do We Have in Common? What Can We Learn from Each Other? A
Comparative Study of US and Dutch REITs’, Bulletin for International Taxation 2013(12), pp. 635-654.
43. IFA Cahiers 1962 - Vol. 47b Fiscal problems arising in connection with investment trusts of international character, p. LIV en LV; IFA Cahiers 1971 - Vol. 56a. The fiscal treatment of international investment trusts and
mutual funds, having regard to the major regulatory and foreign exchange features in the various countries,
p. I/58 – I/63; IFA Cahiers 1997 - Vol. 82b. The taxation of investment funds, p. 23 e.v. Zie ook N. Johnston,
‘Collective Investment Vehicles’, Bulletin for international taxation 2012/5, p. 383 e.v., die verslag doet over
Seminar G van het congres van de IFA in 2012 (Parijs).
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Ik wijs in dit verband ook graag op het jaarcongres van de Europese Vereniging voor Hoogleraren Belastingrecht, de EATLP44, in mei dit jaar waarin aandacht werd besteed aan de belastingplichtige in de vennootschapsbelasting. Als
thematic reporter heb ik op basis van de twintig landenrapporten een analyse
gemaakt van de positie van beleggingsinstellingen in Europa, de Verenigde
Staten en Turkije. Het beeld dat uit deze analyse naar voren komt is dat het
gebruikelijk is om de economisch dubbele heffing bij collectieve belegging op
te heffen.45
In Europees verband kan hier voorts worden gewezen op de vrijstelling voor
collectief vermogensbeheer in art. 135, lid 1, onderdeel g, van de Btw-richtlijn.
In het voorstel voor haar voorganger, art. 13, B, sub d, punt 6, van de Zesde
Btw-richtlijn is geen toelichting op deze vrijstelling gegeven. Het Hof van Justitie heeft deze leemte aangevuld en het doel van deze bepaling gegeven. In
Abbey National II overweegt het HvJ EU dat deze vrijstelling:46
‘beoogt te garanderen dat het gemeenschappelijke BTW-stelsel fiscaal neutraal is met betrekking tot de keuze tussen rechtstreeks beleggen in effecten
en beleggen via gemeenschappelijke beleggingsfondsen’.

Deze overweging ziet men terug in de zaak J.P. Morgan Fleming Claverhouse,
die eveneens de betreffende vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen betrof:47
‘Deze bepaling beoogt immers te garanderen dat het gemeenschappelijke
btw-stelsel fiscaal neutraal is met betrekking tot de keuze tussen rechtstreeks
beleggen in effecten en beleggen via gemeenschappelijke beleggingsfondsen’.

De advocaat-generaal bij het HvJ EU Kokott zegt in haar conclusie voor het arrest Abbey National II het volgende over beleggingsfondsen.48
‘In een beleggingsfonds wordt het geld van een groot aantal beleggers samengevoegd en in effecten van zeer uiteenlopende aard, maar ook in andere
zaken zoals onroerende goederen of waren, belegd. Voor beleggers heeft dit
44. EATLP staat voor European Association of Tax Law Professors. Zie http://www.eatlp.org.
45. H. Vermeulen, ‘“Corporate Income Tax Subjects”- Investment structures’, later in 2014 als hoofdstuk bij het
IBFD te verschijnen boek ter van de 2013 EATLP conference Lisbon.
46. HvJ EU 4 mei 2006, zaak C-169/04 (Abbey National II) , NTFR 2006/687, punt 62.
47. HvJ EU 28 juni 2007, zaak C-363/05 (J.P. Morgan Fleming Claverhouse), NTFR 2006/1307, punt 45.
48. Conclusie van 8 september 2005, zaak C-169/04, punt 27.
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ten opzichte van het rechtstreeks aankopen van effecten het voordeel dat het
risico breder wordt gespreid en dat de keuze van de beleggingen door zeer
gespecialiseerde deskundigen wordt gemaakt.’

De arresten Abbey National II en J.P. Morgan Fleming Claverhouse betroffen
zaken waarin de beleggingsfondsen in effecten belegden. De advocaat-generaal
bij de Hoge Raad Van Hilten gaat in haar conclusie van 13 december 2012 in op
de vraag of de vrijstelling slechts voor collectieve belegging in effecten geldt
of dat zij ook ziet op de collectieve belegging in andere beleggingscategorieën.49 In de onderhavige zaak betrof het een collectieve vastgoedbelegging. De
advocaat-generaal meent – mede verwijzende naar bovengenoemd citaat van
de advocaat-generaal bij het HvJ EU (‘maar ook in andere zaken zoals onroerende goederen of waren’) – dat een beperking van de vrijstelling tot gemeenschappelijke fondsen die in effecten beleggen niet in de vrijstellingsbepaling
valt te lezen. De vrijstelling ziet volgens haar kortom op de collectieve belegging in alle beleggingscategorieën. Het HvJ EU leunde tot nu toe steeds op de
icbe-richtlijnen50, op grond waarvan slechts in effecten (financiële instrumenten) kan worden belegd. Het HvJ EU kan nu echter ook inspiratie putten uit
de abi-richtlijn.51 Dat betreft beleggingsinstellingen die niet als icbe kunnen
worden aangemerkt. Daarmee is het regulatoire kader veel omvattender geworden. Hierbij is van belang dat de btw-vrijstelling van eerdere datum is dan
genoemde icbe-richtlijnen. De Hoge Raad heeft op dit punt voor de zekerheid
een prejudiciële vraag aan het HvJ EU gesteld.52
In Europees verband kan verder worden gewezen op het standpunt van de Europese Commissie dat het beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve belegging verhindert dat een fiscaal gunstig regime voor collectieve belegging als
staatssteun wordt aangemerkt.53 Ik kom hier op terug, maar stel wel al vast dat
de Europese Commissie het beginsel in het kader van staatssteun erkent. Het
beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve belegging wordt door de Europese Commissie ook erkend in het voorstel voor een Financial Transaction Tax

49. Conclusie A-G Van Hilten 13 december 2012, nr. 11/04540, NTFR 2013/391.
50. De meest recente betreft Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten, PB L 302 van 17.11.2009.
51. Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van
alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de
Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010, Pb EU 2011, L 174.
52. HR 1 november 2013, nr. 11/04540, NTFR 2013/2230.
53. Persbericht van de Europese Commissie van 12 mei 2010, zaak N-131/2009, IP/10/559.
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(‘FTT’).54 In de toelichting bij dat voorstel is gesteld dat de uitgifte van participaties in een beleggingsinstelling niet tot heffing van FTT moet leiden op basis
van een neutraliteitsgedachte:55
‘Moreover, (…) considerations of tax neutrality require the single treatment
of issuances by all these [collective investment, HV] undertakings.’

In nog breder verband dan Europees verband kan nog gewezen op het werk dat
op dit terrein door de OESO is verricht. Het rapport voor beleggingsinstellingen, Collective Investment Vehicles of kortweg CIVs56, gaat in op de toepassing
én de eerbiediging van het beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve belegging in een grensoverschrijdende context.57 In 2010 is het CIV-rapport in het
commentaar op het OESO-Modelverdrag opgenomen.58
De volgende passage geeft goed weer wat de bedoeling van dit rapport is:59
‘The goal is to achieve neutrality between a direct investment and an investment through a CIV in the international context, just as the goal of most
domestic provisions addressing the treatment of CIVs is to achieve such neutrality in the wholly domestic context.’

54. European Commission, Proposal for a Council Directive implementing enhanced cooperation in the area of
financial transaction tax (‘EU11 FTT Proposal’), COM(2013) 71 final, p. 9.
55. EU11 FTT Proposal, COM(2013) 71 final, p. 9. Zie ook, p. 17, preambule 9, alsmede mijn hoofdstuk in het
bij het IBFD te verschijnen boek Issues and Challenges Concerning the Introduction of a Financial Transaction
Tax in the European Union, naar aanleiding van de FTT Conference in Madrid op 17 februari 2014.
56. Report on the granting of treaty benefits with respect to the income of Collective Investment Vehicles, 9
December 2009, Centre for tax policy and administration, OECD. Zie G.K. Fibbe, ‘Changes to the OECD
Commentary on Collective Investment Vehicles Proposed by the OECD Committee on Fiscal Affairs’, Bulletin for international taxation 2010/3, p. 138 e.v., B. da Silva, ‘Characterization and, Tax Treaty Issues of
Collective Investment Vehicles: A review of the OECD Report and the 2010 Amendments to the Model
Tax Convention’, in D.M. Weber & S. van Weeghel (eds.), The 2010 OECD Updates. Model Tax Convention & Transfer Pricing Guidelines. A Critical Review (Series on International Taxation, 38), Kluwer Law
International, Alphen aan den Rijn 2011, p. 65-81, H. Vermeulen, ‘Suggested Treaty Benefits Approaches for
Collective Investment Vehicles (CIVs) and Its Investors under the OECD MTC 2010 Update’, in D.M. Weber
& S. van Weeghel (eds.), The 2010 OECD Updates. Model Tax Convention & Transfer Pricing Guidelines.
A Critical Review (Series on International Taxation, 38), Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn
2011, p. 83-100 en A.J.A. Stevens, ‘The 2010 CIV-Report. A comparison with the 1999 Partnership Report’,
in D.M. Weber & S. van Weeghel (eds.), The 2010 OECD Updates. Model Tax Convention & Transfer Pricing Guidelines. A Critical Review (Series on International Taxation, 38), Kluwer Law International, Alphen
aan den Rijn 2011, p. 101-112.
57. Par. 6.8, 6.18 en 6.23 van het commentaar op art. 1 OESO-Modelverdrag.
58. Par. 6.8-6.34 van het commentaar op art. 1 OESO-Modelverdrag.
59. Par. 6.18 van het commentaar op art. 1 OESO-Modelverdrag.
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In dit verband kan ook nog worden gedacht aan het rapport over Real Estate
Investment Trusts (‘REITs’) van de OESO uit 2008.60 Dat zogenoemde REITrapport is in 2008 in het commentaar op het OESO-Modelverdrag opgenomen.61 Ook daarin wordt – zij het impliciet – uitgegaan van fiscale neutraliteit.62
3.4

Conclusie

Ik concludeer dat het beginsel van fiscale neutraliteit tussen individuele en collectieve belegging breed wordt omarmd en breed toepassing vindt, zowel binnen nationale jurisdicties als bij grensoverschrijdende collectieve belegging.63
Ik zie overigens grote overeenkomsten met de theorievorming rond de ondernemingswinstbelasting, zoals – onder andere – door Mol-Verver in haar
proefschrift beschreven.64 Daar is men op zoek naar een rechtsvormneutrale
winstbelasting. In de sfeer van collectief beleggen is men op zoek naar een
rechtsvormneutrale belasting van beleggingsinkomsten. De belangrijkste pijler
van een dergelijke rechtsvormneutrale behandeling is dat de belastingheffing
onverschillig de rechtsvorm moet plaatsvinden.

4.

Modellen voor fiscale neutraliteit

4.1

Inleiding

Hoe komen we tot een fiscaal neutrale behandeling van het collectieve en individuele beleggen? Er zijn – in beginsel – twee modellen om tot deze fiscale
neutraliteit te komen. Op de eerste plaats zou men de heffing op het niveau van
de belegger kunnen wegnemen: model A. Dan beperkt de belastingheffing zich
tot die op het niveau van de beleggingsinstelling.
60. Report on tax treaty issues related to REITs (Issues in international taxation), Paris: OECD 2008 (herdrukt
in band II van het losbladige modelverdrag R(23)-1). Zie hierover L. Nouel, ‘The Tax Treaty Treatment of
REITs - The Alternative Provisions Included in the Commentaries on the 2008 OECD Model’, European
Taxation 2008/9, p. 477-483, en H. Vermeulen, ‘REITS in het commentaar op het OESO-modelverdrag’,
Vastgoed Fiscaal & Civiel 2009/2, p. 1-4.
61. Par. 67.1-67.7 van het commentaar op art. 10 OESO-Modelverdrag en par. 28.3-28.12 van het commentaar
op art. 13 OESO-Modelverdrag.
62. Par. 67.1 van het commentaar op art. 10 OESO-Modelverdrag.
63.	����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nader onderzoek is nodig voor de vraag welk karakter dit beginsel draagt. Is het een – afdwingbaar – (mensen)recht of is een heffingsbeginsel? Vgl. W.R. Kooiman, ‘Gelijkheid in fiscalibus: mensenrecht of heffingsbeginsel?’, NTFR Artikelen 2013/11, p. 1-6. Paul Hondius, mijn promovendus, zal dit in zijn promotieonderzoek onderzoeken.
64. S.J. Mol-Verver, De ondernemingswinstbelasting (diss.), Sdu Uitgevers, Amersfoort 2007.
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Van belang is dat de modellen leiden tot enkelvoudige heffing. Men zou dat een
uitwerking van de altijd-ergens-gedachte c.q. het door Wattel genoemde ‘altijdergens-beginsel’ kunnen noemen.65
4.2

Enkelvoudige heffing op het niveau van de
beleggingsinstelling (model A)

Het eerste model, waarin de belastingheffing zich beperkt tot belastingheffing
op het niveau van de beleggingsstelling, wordt in Nederland toegepast in de
vorm van de vrijstelling in box III voor inkomen uit een deelnemingsrecht in
een beleggingsinstelling (c.q. het vermogen dat door dit vermogensrecht wordt
vertegenwoordigd) die groen belegt, zoals in bossen, natuurterreinen en landgoederen.66 Het is echter niet de norm. Wij nemen als uitgangspunt juist de
belastingheffing op het niveau van de beleggingsinstelling weg in plaats van
op het niveau van de belegger. De vrijstelling voor groene beleggingen is dan
ook niet meer dan fiscaal instrumentalisme en is niet een uiting van de wens
om het beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve belegging te eerbiedigen.
In Zwitserland is dat wel het geval. Het beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve belegging wordt – in een bepaald geval, ik kom daarop nog terug – zo
toegepast dat de heffing op het niveau van de belegger wordt weggenomen,
nadat op het niveau van de beleggingsinstelling is geheven.67
4.3

Enkelvoudige heffing op het niveau van de
belegger (model B)

In het tweede model wordt de heffing op het niveau van de beleggingsinstelling
weggenomen. Dit model past Nederland – zoals gezegd – toe in zijn regimes
voor beleggingsinstellingen.
De technieken kunnen mooi worden geïllustreerd aan de hand van de formule
van een fiscale wet:
Subject → Object * Tarief = Belasting

65. A-G Wattel in zijn noot onder HvJ EU 13 december 2005, nr. C-446/03, BNB 2006/72 (Marks & Spencer II).
66. Art. 5.7 Wet IB 2001.
67. Pierre-Marie Glauser, Corporate Tax Subjects: EATLP 2013 National Report Switzerland, p. 8 and 9. Dit
document is te vinden op de website van de European Association of Tax Law Professors (http://www.eatlp.
org).
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De bekende technieken om tot enkelvoudige heffing op het niveau van de belegger te komen, zijn:68
1. Het als subject geheel negeren van de beleggingsinstelling;
2. Het als subject aanmerken van de beleggingsinstelling maar haar vervolgens
subjectief vrijstellen, net als diplomaten;69
3. Het als subject aanmerken van de beleggingsinstelling maar aan haar een
objectvrijstelling voor beleggingsinkomsten verlenen;
4. Het als subject aanmerken van de beleggingsinstelling maar haar dividenduitkeringen aftrekbaar maken bij de bepaling van haar winst;
5. Het als subject aanmerken van de beleggingsinstelling, haar object volledig
in de heffing betrekken alsof zij een nv of bv is, maar haar belasten tegen een
nultarief of zeer laag tarief.
Een andere techniek zou nog kunnen zijn, zoals ik in het begin heb betoogd:
6. Het als subject aanmerken van de beleggingsinstelling, maar slecht ‘indien
en voorzover’ zij een onderneming drijft in materiële zin. Kortom, de techniek die de wet voorschrijft voor de stichting en de vereniging en voor de
overheid.
Alle technieken zijn een mooi staaltje van Base Erosion and Profit Shifting,
waarover Marres op 8 juni 2012 oreerde.70 De belastbare basis, the ‘Base’, het
object, wordt geërodeerd door winsten te verplaatsen, ‘Profits’ te ‘Shiften’, van
de beleggingsinstelling naar de beleggers.
De hier aan de orde zijnde BEPS is echter volledig intentioneel. Deze technieken zijn immers gestoeld op het beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve
belegging!
Technieken 1,2 en 6 spelen zich af op het niveau van het subject. Als er – uiteindelijk – geen subject is, dan is er ook geen vennootschapsbelastingheffing ten
laste van dat non-existent subject. En dan is er bij collectieve belegging geen
aanvullende heffing.
Techniek 1 is fiscale transparantie van beleggingsinstellingen. Wij passen deze
techniek toe bij maatschappen, commanditaire vennootschappen en fondsen

68. Vgl. L.J. Ed and P.J.M. Bongaarts, General report, IFA Cahiers 1997 - Vol. 82b. The taxation of investment
funds, p. 38.
69. Art. 39 AWR j° 33 UR AWR.
70. O.C.R. Marres, Eerlijk delen in de fiscale jungle (oratie). Sdu Uitgevers, Den Haag 2012.
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voor gemene rekening. Zijn die als besloten in fiscale zin aan te merken, dan
negeren wij deze beleggingsinstellingen voor de heffing van:
1. de vennootschapsbelasting;
2 de inkomstenbelasting; én
3. de dividendbelasting,
en worden de participanten rechtstreeks belast voor hun aandeel. De samenstellende delen van het belegde vermogen zijn hier de bronnen van inkomen.71
De hiervoor genoemde regimes voor beleggingsdepots en beleggingsfondsen
waren ook gestoeld op de gedachte dat zij voor de heffing van vennootschapsbelasting én dividendbelasting werden genegeerd.72
Bij techniek 2 passeert de beleggingsinstelling de subject-drempel van de vennootschapsbelasting. Zij wordt als lichaam aangemerkt, maar vervolgens verlenen we haar een subjectieve vrijstelling. Deze techniek wordt thans toegepast
bij de vrijgestelde beleggingsinstelling (‘VBI’).73 Anders dan bij de fiscale transparantie vormt het aandeel in de beleggingsinstelling nu de bron van inkomen
voor de belegger.
De techniek kenden we in het verleden al met de vrijgestelde beleggingsinstelling voor de kleine spaarder, die van 1963 tot 1970 deel uitmaakte van ons fiscale recht.74 Deze was in het leven geroepen om de bezitsvorming van de kleine
spaarder te stimuleren. Deze beleggingsinstelling was subjectief vrijgesteld en
kon behalve in effecten ook in vastgoed beleggen.75 Zij genoot een subjectieve
vrijstelling van vennootschapsbelasting, van dividendbelasting bij winstuitdelingen en van het registratierecht en het zegelrecht.
Technieken 3 en 4 bewegen zich op objectniveau.
Bij techniek 3 passeert de beleggingsinstelling weliswaar zowel de subjectdrempel als de onderworpenheidsdrempel, maar wordt haar vervolgens een
objectvrijstelling voor beleggingsinkomsten toegekend. Voor zover zij andere dan beleggingsinkomsten zou genieten, is de beleggingsinstelling gewoon
71. Vgl. HR 5 december 1951, B. 9123.
72.	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kamerstukken II 1967/68, 6 000, nr. 17, p. 7 en Kamerstukken II, 1968/69, 6 000, nr. 25, p. 11. Zie H. Vermeulen, Het regime voor de fiscale beleggingsinstelling, Kluwer, Deventer 2012, p. 10-12.
73.	���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Zie art. 6a Wet VPB 1969. Dat geldt ook voor de Luxemburgse SICAV (société d’investissement à capital variable) ex art. 161, lid 10, van de Luxemburgse wet van 4 december 1967 betreffende de inkomstenbelasting.
74. Wet van 27 juni 1963, Stb. 1963, 374.
75. Zie H. Vermeulen, Het regime voor de fiscale beleggingsinstelling, Kluwer, Deventer 2012, p. 13 en 14.
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belastingplichtig. Ook hier vormt het aandeel in de beleggingsinstelling de
bron van inkomen voor de belegger.
Techniek 3 wordt thans (deels) toegepast, te weten bij de herbeleggingsreserve
– de opvolger van de koersverschillenreserve. Resultaten die gemoeid zijn met
de herbeleggingsreserve worden rechtstreeks in het vermogen geboekt.76 Daarbuiten kennen we deze techniek niet meer, althans niet op het niveau van de
beleggingsinstelling in de door mij voorgestane zin.77
Deze techniek werd in het verleden wel toegepast bij de effecten-beleggingsmaatschappij ex art. 1, lid 1, Besluit Beleggingsmaatschappijen 1947. Die kende
een verruimde deelnemingsvrijstelling, omdat inkomsten uit effecten buiten
het object werden gelaten.78
Bij techniek 4 wordt de beleggingsinstelling als subject aangemerkt én kent zij
een volledig object. Zij mag echter dividenduitkeringen van haar object aftrekken, zodat er uiteindelijk – als alles uitgekeerd wordt – geen object resteert
waarop het normale tarief wordt toegepast. Effectief wordt dan geen belasting
op het niveau van de beleggingsinstelling geheven.
Deze techniek kennen wij in Nederland niet. Deze techniek hebben de minister en staatssecretaris van Financiën wel voorgesteld in hun brief van 20 september 1965 aan de voorzitter van de Tweede Kamer.79 Daarin legden zij hun
visie neer over het te voeren beleid op het terrein van de belastingen:80
‘Aldus wordt automatisch bereikt dat een zodanige maatschappij, naarmate zij
meer aan haar gewenste maatschappelijke functie beantwoordt, d.w.z. naarmate zij de ontvangen revenuen meer volledig aan haar aandeelhoudersbeleggers doorgeeft, een ruimere tegemoetkoming geniet.’

Buiten Nederland wordt deze techniek wel toegepast met als grootste voorbeeld – sinds 1940 al – de eerdergenoemde Amerikaanse Regulated Investment

76. Zie art. 1a Besluit beleggingsinstellingen 1970.
77. Met de objectvrijstelling van art. 15e Wet VPB 1969 heeft dit dus niets van doen. Ook in het geval van een
zogenoemde beleggingsonderneming.
78. Zie art. 3 Besluit Beleggingsmaatschappijen 1947.
79. Kamerstukken II 1965/66, 8 307, nr. 1.
80. Kamerstukken II 1965/66, 8 307, nr. 1, p. 5.
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Company, de zogenoemde RIC81, en – sinds 1960 – de Amerikaanse Real Estate
Investment Trust, de zogenoemde REIT.82
Zij mogen de dividenduitkeringen ten laste van de winst brengen, zodat er –
indien alles wordt uitgekeerd – effectief geen object meer is om het gewone
tarief op toe te passen. Een eventueel resterend object wordt tegen het normale
tarief belast. Op deze wijze wordt oppotting tegengegaan.
Met deze technieken komt men voor de Amerikaanse vastgoedbeleggingsinstelling, de REIT, van:
‘Read my lips: No more taxes!’

Tot:
‘Read REIT my lips: No more taxes!’

Techniek 5 speelt zich af op tariefsniveau.
Bij techniek 5 wordt de beleggingsinstelling als subject aangemerkt, is zij subjectief onderworpen én is haar winst (het object) volledig, onbeperkt belast.
Dit object wordt vervolgens echter feitelijk niet belast door een tarief van 0%
toe te passen. Het gevolg is dat er uiteindelijk toch geen heffing is op het niveau
van de beleggingsinstelling.
Deze techniek wordt thans sinds 1970 toegepast op de fiscale beleggingsinstelling (‘FBI’). Uit de parlementaire geschiedenis maak ik op dat deze techniek
is gekozen om er zeker van te zijn dat een dergelijke beleggingsinstelling als
inwoner voor de belastingverdragen kon worden aangemerkt en dus aanspraak
kon maken op vermindering van buitenlandse bronheffingen.83
‘De subjectieve belastingplicht staat vast. Problemen in verband met verdragen worden niet verwacht.’

De vraag is of dat na het wijzen van het niet-nijvere stichtingarrest nog onverkort geldt. In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat een subjectief vrijgestelde
81. Art. 851 en 4982 van de U.S. Internal Revenue Code.
82. Art. 856 en 4981 van de U.S. Internal Revenue Code.
83. Kamerstukken II 1968/69, 6 000, nr. 25, p. 17.

28

hein vermeulen

entiteit niet ‘onderworpen’ is in de zin van de fiscale-inwonersbepaling van
belastingverdragen, en fiscale niet-inwoners kunnen geen beroep doen op belastingverdragen, indien andere entiteiten wel zijn aangewezen in het verdrag,
zoals pensioenfondsen.84 In de literatuur bestaat thans geen eenstemmigheid
of dit betekent dat de FBI wel als verdragsinwoner kan worden aangemerkt.85
Zelf ben ik van mening dat dit arrest niet tot een dwingende ontkenning van
deze vraag noopt, nu de vrijstelling van een niet-nijvere stichting, geregeld in
Hoofdstuk I Wet VPB 1969, van een geheel andere orde is dan de bijzondere
regeling voor de FBI, geregeld in Hoofdstuk VII Wet VPB 1969. De niet-nijvere
stichting behoeft geen aangifte te doen en aan haar wordt geen aanslag vennootschapsbelasting opgelegd. Dit is anders voor de FBI, die wel aangifte doet
en ten aanzien van wie ook een aanslag vennootschapsbelasting wordt vastgesteld. Bovendien geeft het verdrag zelf antwoord op deze vraag. In art. 10, lid 4,
wordt de FBI met name genoemd, waar het gaat om het reduceren van het
nominale tarief op dividenden. De verdragsluitende partijen hebben de positie
van de FBI en haar Amerikaanse evenknie, de U.S. REIT, dus uitdrukkelijk in
de onderhandelingen betrokken. De Hoge Raad zou naar mijn mening dan
ook niet anders kunnen oordelen dat de FBI inwoner voor dat verdrag is.
Overigens merk ik op de plaats op dat de eis van het zijn van uiteindelijk gerechtigde of ‘beneficial owner’ ten tijde van de invoering van het regime voor
de FBI in 1970 nog niet in het OESO-Modelverdrag was opgenomen. Deze eis
is pas in 1977 in OESO-Modelverdrag opgenomen.86 De Nederlandse wetgever
had op dat moment daarom slechts oog voor het verdragsinwonerschap van
de FBI.
Ook andere landen passen techniek 5 toe. Zo hanteert Spanje een tarief van 1%
voor gewone beleggingsinstellingen.87 Vermoedelijk is voor dit tarief gekozen
om er zeker van te zijn dat deze beleggingsinstellingen verdragsinwoner zijn.

84. HR 4 december 2009, nr. 07/10383, BNB 2010/177 (concl. Niessen, noot Van Weeghel), r.o. 3.3.2.
85. Van Weeghel noemt in zijn noot onder dit arrest de FBI niet met name. J. Vleggeert, ‘Evaluatie van het
regime voor fiscale beleggingsinstellingen en een voorstel voor een nieuw regime’, WFR 2012/476, p. 478
twijfelt hieraan, terwijl A.C.G.A.C. de Graaf en F.P.G. Pötgens, ‘Verontrustende Hoge Raaduitleg verdragsbegrip “inwoner”’, WFR 2010/266, daar niet aan twijfelen: ‘De volgende lichamen kunnen wel als inwoner
worden aangemerkt… FBI’s (waarvan de winst wordt belast tegen een tarief van 0%).’
86. S. van Weeghel, The improper use of tax treaties (diss). Kluwer, Deventer, 1998, p. 64 e.v.
87. Miguel Lorán Meler, Ana Burgos Sainz and Ignacio Alonso de la Puerta, Spain - Investment Funds & Private
Equity - Topical Analyses, IBFD online, § 4.1.1.1 and § 4.1.1.2.1. De Spaanse REIT, de Sociedades Cotizadas
de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), wordt sinds kort overigens met een nultarief belast. Zie
Miguel Lorán Meler, Ana Burgos Sainz and Ignacio Alonso de la Puerta, a.w., § 4.1.1.2.2.
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Techniek 6 is die van de niet-nijvere stichting en vereniging én die van de overheid. De beleggingsinstelling wordt slechts als subject aangemerkt ‘indien en
voorzover’ zij een onderneming in materiële zin drijft. Beperken haar activiteiten zich tot beleggen, dan wordt zij niet als lichaam voor de vennootschapsbelasting aangemerkt. Het object bepaalt aldus de omvang van de subjectieve
belastingplicht, zodat techniek 6 zich op subject- en objectniveau afspeelt. Zij
wordt thans niet toegepast althans niet in Nederland, maar zou naar mijn mening het onderzoeken waard zijn.
Een techniek die hier in enige mate op lijkt is die van de algemene beleggingsmaatschappij; een regime dat heeft gegolden tussen 194688 en 1970. De
algemene beleggingsmaatschappij was slechts belast voorzover zij activiteiten
verrichtte die niet bestonden uit het beleggen in effecten. Die niet-effectenactiviteiten werden geacht plaats te vinden in een fictief afgesplitste dochtermaatschappij en aldaar gewoon belast. Dit is naar mijn mening een voorloper van
de belaste projectontwikkelingsdochtermaatschappij respectievelijk de belaste
dochtermaatschappij voor bijkomstige activiteiten, die ons recht sinds 2007
respectievelijk 2014 rijk zijn.89 Daarmee is binnen de – de facto90 – vrijgestelde
sfeer van de FBI, een afgebakende belaste sfeer in het leven geroepen, waarbinnen projectontwikkelingsactiviteiten en bijkomstige werkzaamheden ten
behoeve van de FBI kunnen worden verricht. Ook de Taxable REIT Subsidiary uit de Verenigde Staten draagt kenmerken van deze techniek in zich. Dit
betreft een normaal belaste dochtermaatschappij van de U.S. REIT, waarbinnen ondernemingsactiviteiten kunnen worden verricht.91 Daarmee is binnen
het regime voor de U.S. REIT een belaste sfeer gecreëerd voor activiteiten die
normaal vermogensbeheer te buiten gaan. Het resultaat van deze technieken
is aldus dat de inkomsten die met het beleggen gepaard gaan buiten de heffing
van vennootschapsbelasting worden geplaatst.
4.4

Conclusie

Ik concludeer dat diverse wegen naar Rome leiden, waarbij Rome staat voor
een enkelvoudige heffing bij collectieve belegging die equivalent is aan de enkelvoudige heffing bij de individuele belegger die zelf rechtstreeks belegt.
88. Beschikking Open Beleggingsmaatschappijen 1946 van 18 mei 1946, Stcrt. 1946, 108, die is vervangen door
het Besluit Beleggingsmaatschappijen 1947 van 18 december 1947, nr. 201, Stcrt. 1947, 249.
89. Zie art. 28, lid 3, onderdeel a en e, Wet VPB 1969.
90. Door toepassing van het nultarief geldt ten aanzien van de FBI de facto een vrijstelling. Zie art. 9 Besluit
beleggingsinstellingen.
91. Art. 856 van de U.S. Internal Revenue Code. Zie W.A. Taylor en H. Vermeulen, a,w., pp. 635-654.
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Aan model A is inherent dat de heffing bij de belegger plaatsvindt. Bij model B
moet er uiteraard voor worden gezorgd dat de inkomsten daadwerkelijk bij de
belegger worden belast. In hoofdstuk 6 hierna sta ik daarbij stil.

5.

Paritair maar niet parasitair

5.1

Inleiding

In dit hoofdstuk sta ik stil bij de grenzen die aan een regime voor collectieve
belegging moeten worden gesteld.
Het beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve belegging eist een paritaire
behandeling van individuele en collectieve belegging. Die behandeling mag
echter niet parasitair zijn. Ik doel daarmee op misbruik. Een regime voor een
beleggingsinstelling dat gestoeld is op het beginsel van fiscale neutraliteit bij
collectieve belegging moet er slechts toe leiden dat collectief beleggen fiscaal
op gelijke voet wordt behandeld met individuele belegging.
5.2

Collectief

Dit impliceert op de eerste plaats dat er een collectief moet zijn. Een dergelijk
regime is niet bedoeld voor individueel vermogensbeheer. De Hoge Raad gaat
hier ook van uit bij zijn prejudiciële vragen aan het HvJ EU over de reikwijdte
van de vrijstelling voor collectief vermogensbeheer in art. 135, lid 1, onderdeel
g, van de Btw-richtlijn. Hij heeft het immers over de collectieve belegging ‘door
meer dan één belegger’.92 Op deze plaats wijs ik ook graag op het besluit van
10 maart 2008 inzake de VBI.93 Daarin gaat de staatssecretaris van Financiën
in op situaties waarin naar zijn mening sprake is van (materieel) individueel
vermogensbeheer. Daar is het regime voor de VBI niet voor bedoeld.
5.3

Beleggen

Op de tweede plaats, en belangrijker, mogen alleen beleggingsactiviteiten een
dergelijke behandeling ten deel vallen. Ondernemingsactiviteiten mogen een
dergelijke behandeling niet ten deel vallen. Die moeten volgens de normale re-

92. HR 1 november 2013, nr. 11/04540, NTFR 2013/2230.
93. Besluit van 10 maart 2008, nr. CPP2008/291M, Stcrt. nr. 49, NTFR 2008/542.
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gels worden belast. Het beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve belegging
eist naar mijn mening een gelijke behandeling, maar geen betere behandeling.
Het is dus niet alleen:
‘no more taxes’

maar ook
‘no less taxes’.

In haar conclusie voor Abbey National II stelt de advocaat-generaal bij het HvJ
EU Kokott ook dat het doel van de vrijstelling voor collectief vermogensbeheer in art. 135, lid 1, onderdeel g, van de Btw-richtlijn is om collectieve belegging gelijk te behandelen met individuele belegging, maar niet om die beter te
behandelen:94
‘Teneinde een fiscaal gelijke behandeling van beleggingsvormen tot stand te
brengen, zoals wordt vereist door het beginsel van neutraliteit van de BTW,
zou de belegging in beleggingsfondsen echter ook niet mogen worden begunstigd ten opzichte van de rechtstreekse belegging in waardepapieren.’

Hier is een belangrijke rol weggelegd voor het Europese recht. Ik haalde de
Europese Commissie en het HvJ EU al aan.
Een steunmaatregel is volgens het HvJ EU aanwezig indien er een maatregel
is:95
‘die dient om de ondernemingen van een bepaalde bedrijfstak – geheel of
gedeeltelijk – vrij te stellen van de lasten die voortvloeien uit de normale toepassing van het algemene stelsel’.

Ik zou niet meteen willen betogen dat een regime voor beleggingsinstellingen
hier altijd onder valt, maar wel duidelijk is dat een dergelijk regime de normale
toepassing van het algemene stelsel, die tot economisch dubbele belastingheffing leidt, doorbreekt met de hiervoor genoemde technieken. De uitkomst van
de normale toepassing van het algemene stelsel leidt bij collectieve belegging
94. Conclusie van 8 september 2005, zaak C-169/04, punt 69.
95. HvJ EU 2 juli 1974 in zaak 173/73 (Italië/Commissie), Jurisprudentie 1974, p. 709.

32

hein vermeulen

immers tot aanvullende heffing ten opzichte van individuele belegging én die
uitkomst probeert de wetgever – mijns inziens terecht – te beïnvloeden door in
te grijpen in het algemene stelsel. Dan komt men in de gevarenzone, zo heeft
het HvJ EU al in 1974 geoordeeld. Maar het HvJ EU biedt echter meteen ook
een uitweg.
Als de maatregel ‘gerechtvaardigd is door de aard of de opzet van dit [algemene, HV] stelsel’, is de betreffende maatregel toch geen steunmaatregel.
Op basis van deze uitgangspunten heeft de Europese Commissie in 2010 geoordeeld dat een regime voor een beleggingsinstelling – dat immers een inbreuk is
op de normale regels96 – géén staatssteun vormt, als de nationale wetgever met
zijn regime een gelijke behandeling van individuele belegging en collectieve
belegging bereikt:97
‘(…) the Commission is satisfied that the scheme does not involve state aid
as any profits made by the trusts will be subject to tax at shareholders’ level
very much like the profits made by individual investors investing directly in
the real estate market.’

en:
‘The Commission’s investigation found that the scheme contained no state
aid, because the exemption from corporate income tax is linked to the requirement of immediate distribution of annual profits to shareholders, at the
hands of which taxation then takes place. Thus, this mechanism puts the tax
treatment of an investment in a REIT at par with the taxation of direct investments by individuals in real estate.’

Dit is een belangrijke beschikking, omdat zij duidelijkheid schept in de wondere wereld van beleggingsinstellingen met haar vele technieken om de aanvullende heffing bij collectieve belegging te ecarteren.98
96. Mededeling van de Commissie over de toepassing van de regels betreffende steunmaatregelen van de staten
op maatregelen op het gebied van de directe belastingen op ondernemingen, PbEG C 384/3 van 10 december 1998.
97.	������������������������������������������������������������������������������������������������������
Persbericht van de Europese Commissie van 12 mei 2010, zaak N-131/2009, IP/10/559. Zie ook de Beschikking van 12 mei 2010 van de Europese Commissie, zaak N-131/2009, 2010/C-178/01.
98. R.H.C. Luja, ‘Investment Funds, Tax Planning and State Aid’, European Taxation 2006, p. 565-569, C. Micheau, ‘Tax selectivity in State aid review: a debatable case practice’, EC Tax Review 2008/6, p. 276-284,
R.H.C. Luja, ‘Fiscal Autonomy, Investment Funds and State Aid: A Follow-Up’, European Taxation 2009,
p. 369-374, H. Vermeulen, ‘Fiscal State Aid and Real Estate Collective Investment Vehicles (CIVs)’, EC Tax
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Een dergelijk regime mag evenwel niet gericht zijn op het beter behandelen van
de collectieve belegger dan de individuele belegger. De Commissie oordeelde
negatief over een faciliteit in het betreffende regime:99
‘In this respect, the Commission takes notice of the commitment given by
the Finnish authorities to comply with the state aid rules by not enforcing the
aforementioned provision on the 30 % tax exemption were the Commission
to conclude that such a provision is not compatible with the state aid rules.’

In dit geval zou de maatregel niet leiden tot een gelijke, maar een betere behandeling. Dan zou de betreffende maatregel niet alleen leiden tot:
‘no more taxes’

maar ook tot:
‘less taxes’.

Dat levert staatssteun op met alle gevolgen van dien.
De redenering van de Europese Commissie in haar beschikking over de Finse
REIT is terug te vinden in het arrest van het HvJ EU in de gevoegde zaken
Paint Graphos en andere.100 Daarin diende het te beoordelen of een belastingvrijstelling voor coöperaties voor hen begunstigend was. Daarbij moet dan
eerst het gewone stelsel worden onderzocht en afgevraagd worden of de regeling tot een afwijking van dat stelsel leidt, gelet op de doelstelling van het stelsel
van vennootschapsbelasting: de belasting van de winst van lichamen. Indien
dat antwoord bevestigend luidt en dus sprake is van een begunstigende regeling, kan deze uitzondering op de toepassing van het algemene belastingstelsel
volgens het HvJ EU worden gerechtvaardigd door de aard of de algemene opzet
van het belastingstelsel waarvan zij een onderdeel vormt.101 In dat geval moet
de maatregel wel in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel zijn en

Review 2011/3, p. 155-158 en S.C.W. Douma, ‘The Tax Treatment of CIVs and REITs from a State Aid Perspective: Limits on National Tax Policy’, in: H. Vermeulen (ed.), The Tax Treatment of Collective Investment
Vehicles and Real Estate Investment Trusts, IBFD, Amsterdam 2014, p. 159 e.v.
99. Beschikking van 12 mei 2010 van de Europese Commissie, zaak N-131/2009, 2010/C-178/01, § 35.
100. HvJ EU 8 september 2011, zaken C‑78/08 tot en met C‑80/08 (Paint Graphos, Adige Carni en Michele
Franchetto).
101. HvJ EU 8 november 2001, zaak C‑143/99 (Adria-Wien Pipeline).
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niet verder gaan dan nodig is, in die zin dat het legitiem nagestreefde doel niet
met minder vergaande middelen kan worden bereikt.
Indien men deze maatstaf hanteert bij de beoordeling van de vraag of een regime voor een beleggingsinstelling waarin wordt afgezien van de heffing van
vennootschapsbelasting staatssteun is, kan worden afgevraagd of sprake is van
een begunstigende regeling gelet op de doelstelling van het stelsel van de vennootschapsbelasting.
Indien men mag aannemen dat dit doel is bedrijfswinsten te belasten, zou wellicht betoogd kunnen worden dat beleggingswinsten niet belast moeten worden. Zo dat wel het geval is, kan een dergelijk regime worden gerechtvaardigd
door de aard of de algemene opzet van de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting. De normale toepassing van het belastingstelsel leidt immers tot een economisch dubbele heffing bij collectieve belegging.
De regels voor staatssteun stellen dus duidelijke en kenbare grenzen aan een
regime voor beleggingsinstellingen. Een regime voor een beleggingsinstelling
kan mijns inziens heel goed worden vormgegeven zonder in de staatssteungevarenzone te geraken. Dit is impliciet bevestigd door het Gerecht van Eerste
aanleg in de zaak Fineco Asset Management v. Commissie.102 Een bijzonder
regime voor beleggingsinstellingen, die zich richtten op het midden- en kleinbedrijf, dat afwijkt van het normale regime voor beleggingsinstellingen, dat op
zijn beurt een afwijking vormde van het normale regime voor lichamen in de
Italiaanse vennootschapsbelasting, werd door dat Gerecht als verboden staatssteun aangemerkt. Over het normale regime voor beleggingsinstellingen werd
dit niet geoordeeld.
De lidstaten wordt zelfs enige speelruimte geboden. Zo is de Europese commissie van mening dat het voldoende is dat de Finse REIT niet alle maar slechts
90% van haar winsten uitdeelt:103
‘Such a deferral of taxation is indeed justified by the need of REITs to have
recourse to adequate self-financing. Were a REIT to be obliged to distribute
its entire profits to its shareholders, this would undermine its cash-flow requirements as real estate activities traditionally are heavily debt financed and
therefore REITs may run a risk of illiquidity in situations of limited access to
debt financing’
102. GvEA 4 maart 2009, zaak T‑445/05 (Fineco Asset Management v. Commissie).
103. Beschikking van 12 mei 2010 van de Europese Commissie, zaak N-131/2009, 2010/C-178/01, § 32.

gelijke behandeling van het ongelijke

35

De staatssteunregels eisen – mede gelet op het evenredigheidsbeginsel – mijns
inziens wel dat ondernemingsactiviteiten binnen een beleggingsinstelling normaal worden belast. De belaste projectontwikkelingsdochtermaatschappij104,
de belaste dochtermaatschappij voor bijkomstige activiteiten105 en de Taxable
U.S. REIT Subsidiary kunnen in dat licht goed worden verklaard.
5.4

Conclusie

Het beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve belegging eist een paritaire
maar niet een disparate behandeling van individuele en collectieve belegging.
Vereist is dat collectief beleggen vanuit fiscaal oogpunt gelijk wordt behandeld
met individueel beleggen. Naar mijn mening is het niet alleen:
‘no more taxes’

maar ook
‘no less taxes’.

Maar dat alleen indien het een collectief is, dus niet een individu, dat belegt,
en er dus geen ondernemingsactiviteiten binnen het regime worden vrijgesteld
voor zover deze door de normale toepassing van het nationale belastingrecht
evenmin zijn vrijgesteld.

6.

Beleggingsinstellingen in een nationale context

6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk benader ik beleggingsinstellingen in een nationale context. In
een zuiver nationale context maakt de keuze voor een bepaalde techniek om de
aanvullende heffing bij collectieve belegging weg te nemen, niet veel uit.
6.2

Altijd ergens

Ik heb de situatie op het oog waarbij de drie niveaus zich binnen één heffingsjurisdictie bewegen. Stel dat de beleggers, de beleggingsinstelling en de
104. Art. 28, lid 3, onderdeel a, Wet VPB 1969.
105. Art. 28, lid 3, onderdeel e, Wet VPB 1969.
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beleggingen zich in Nederland bevinden, dan maakt het per saldo geen verschil met individueel beleggen indien collectieve belegging fiscaal gelijk wordt
behandeld met individuele belegging door op het niveau van de beleggingsinstelling af te zien van vennootschapsbelasting. Uiteraard moet op basis van het
‘altijd-ergens-beginsel’ voldaan zijn aan de voorwaarde dat de beleggingsinkomsten bij de beleggers worden belast. Dat eist het beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve belegging immers. De toepassing van het regime moet
ertoe leiden dat van tweevoudige naar enkelvoudige belastingheffing wordt
gegaan, niet naar een heffingsvacuüm. Er moet één keer worden geheven. Er
mag naar mijn mening hooguit een beperkt timingverschil zijn. De beleggingsinkomsten kunnen bij collectieve belegging op een later tijdstip worden belast
dan bij individuele belegging. Maar het uitstel mag niet tot – feitelijk – afstel
leiden.
Om ‘oppotting’ van deze beleggingsinkomsten op het niveau van de beleggingsinstelling – en daarmee uitstel van heffing op het niveau van de belegger
te voorkomen – kan men grofweg twee soorten maatregelen treffen op de twee
betrokken niveaus. Op het niveau van de beleggingsinstelling is een uitdelingsverplichting een manier om een aangrijpingspunt voor de heffing bij de beleggers te creëren. Deze techniek is vooral nuttig indien de belegger voor genoten
inkomsten wordt belast. Een natuurlijke variant van de uitdelingsverplichting
is de aftrekbaarheid van de belastbare basis van dividenduitkeringen.106 In dat
geval wordt de beleggingsinstelling geprikkeld om uitdelingen te doen teneinde de economisch dubbele heffing te voorkomen. Op het niveau van de beleggers is een waarderingsverplichting een manier om een aangrijpingspunt voor
de heffing bij de beleggers te creëren.
Beide technieken worden in Nederland toegepast. Een fiscale beleggingsinstelling (‘FBI’) dient al haar winst uit te delen, behoudens die resultaten die via
de herbeleggingsreserve lopen.107 De waarderingsregel om een belang in een
beleggingsinstelling jaarlijks op de werkelijke waarde te stellen zit ingebakken
in onze forfaitaire rendementsheffing108, en is daarnaast specifiek voor de niet

106. Ook de afdrachtvermindering van art. 11a Wet div.bel. 1965 werkt als natuurlijke uitdelingsverplichting. Zie
H. Vermeulen, Het regime voor de fiscale beleggingsinstelling, Kluwer, Deventer 2012, p. 319 en 320.
107. Art. 28, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969. Zoals gezegd behoeft een Finse REIT haar winst niet volledig uit
te delen, doch voor ten minste 90%. Niettemin acht de Europese commissie dit gerechtvaardigd. Beschikking van 12 mei 2010 van de Europese Commissie, zaak N-131/2009, 2010/C-178/01, § 32.
108. Hoofdstuk 5 Wet inkomstenbelasting 2001.
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box III beleggers in een vrijgestelde beleggingsinstelling (‘VBI’) te vinden in
art. 3.29a Wet IB 2001 en art. 4.14, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001.109
De verplichting ex art. 3.29a Wet IB 2001 geldt ingevolge art. 8, lid 1, Wet VPB
1969 ook in de vennootschapsbelasting. Daarnaast geldt in die sfeer natuurlijk ook art. 13a Wet VPB 1969, op grond waarvan – kort gezegd – een belang
van 25% in een beleggingsdeelneming110 jaarlijks op de werkelijke waarde moet
worden gewaardeerd.
6.3

Bronheffing

Een punt van aandacht is wel een bronheffing die op het niveau van de beleggingen wordt geheven. Indien de individuele belegger die bronheffing kan
verrekenen111, speelt de vraag of de collectieve belegger in een vergelijkbare
situatie komt te verkeren, bijvoorbeeld door een pass-through van de bronheffing naar de belegger. Dit werd aanvankelijk voorgesteld bij de invoering van
het regime voor de fiscale beleggingsinstelling.112 Later is de verrekening van
de dividendbelasting als voorheffing van een particulier verlegd naar de fiscale
beleggingsinstelling.
6.4

Conclusie

Ik concludeer dat de keuze voor een bepaalde techniek om de cumulatie van
heffing bij collectieve belegging weg te nemen in een nationale context, van
weinig belang is indien aan twee voorwaarden is voldaan. Op de eerste plaats
dient de heffing van inkomstenbelasting bij de collectieve belegger gewaarborgd te zijn. Op de tweede plaats dient de collectieve belegger wat bronheffingen betreft in een vergelijkbare situatie te komen te verkeren als een individuele belegger die deze zelf kan verrekenen.113

109. In combinatie met art. 4.27, lid 1, Wet IB 2001.
110. Het betreft een niet reëel belaste deelneming waarvan de bezittingen, onmiddellijk of middellijk, uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend, uit laagbelaste vrije beleggingen bestaan. Zie art. 13a, lid 1, Wet VPB 1969.
111. Een andere mogelijkheid is dat de belegger die bronheffing kan terugvragen, zoals bij pensioenfondsen het
geval is. Zie art. 10 Wet div.bel. 1965.
112. Zie Kamerstukken II 1967/68, 6 000, nr. 17, p. 12.
113. Bij de collectieve belegging in een vrijgestelde beleggingsinstelling zal dit niet het geval zijn.
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7.

Beleggingsinstellingen in een internationale
context

7.1

Inleiding

In dit hoofdstuk benader ik beleggingsinstellingen in een internationale context. In deze setting rijzen interessante vragen. Ik zal deze vragen in onderdeel
7.2 eerst belichten vanuit het perspectief van de beleggingsinstelling en vervolgens in onderdeel 7.3. vanuit het perspectief van de nationale belastingheffer in
de beleggingsinstellingsstaat. Ik ga uit van de – meest gebruikelijke – situatie
waarin de wetgever heeft gekozen voor de toepassing van model B: uitsluitende
heffing op het niveau van de beleggers door eliminatie van belastingheffing op
het niveau van de beleggingsinstelling.
7.2.

Het perspectief van de beleggingsinstelling

Het in deze paragraaf te bespreken vraagpunt speelt zich af in de relatie tussen
de beleggingsinstelling en haar beleggingen. Het gaat bijvoorbeeld om een bij
de beleggingsinstelling inkomend dividend (of ander inkomen). De vraag die
hier rijst is of de beleggingsinstelling aanspraak kan maken op een verlaagd
verdragstarief, indien zij uit het buitenland een dividend of rente ontvangt
waarop een bronbelasting rust.114 Als gevolg van de toepassing van model B zal
de beleggingsinstelling niet zelf kunnen verrekenen, zodat zij baat heeft bij een
vermindering van een dergelijke bronheffing.
7.2.1

Verdragsinwonerschap van de beleggingsinstelling

Het gaat hier om het verdragsinwonerschap van de beleggingsinstelling. Aan
de beleggingsinstelling worden alleen verdragsvoordelen toegekend indien zij
voor de toepassing van het verdrag als persoon, inwoner en uiteindelijk gerechtigde kan worden aangemerkt.115
De horde van ‘persoon’ lijkt wat mij betreft gemakkelijk te kunnen worden genomen aangezien een beleggingsinstelling doorgaans als ‘other body of per-

114. Dit geldt ook voor royalty’s.
115. Vgl. par. 6.9 van het commentaar op art. 1 OESO-Modelverdrag.
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sons’ als bedoeld in art. 3, lid 1, onderdeel a, OESO-Modelverdrag kan worden
beschouwd.116
De horde van ‘inwoner’ is echter lastiger te nemen. Er bestaat immers discussie
over de vraag of de beleggingsinstelling aan de belastingheffing is onderworpen in de in art. 4 OESO-Modelverdrag bedoelde zin. Is zij wel ‘liable to tax’?
Hoewel Nederland destijds bewust voor het nulpercenttarief heeft gekozen bij
de vormgeving van de regeling voor de FBI teneinde zeker te stellen dat zij als
verdragsinwoner heeft te gelden, zijn er staten die twijfelen of een beleggingsinstelling die effectief geen vennootschapsbelasting betaalt, wel als inwoner
kan worden aangemerkt. Volgens Nederland echter zijn zowel de FBI als de
VBI als inwoner aan te merken:117
‘Ook de vbi als bedoeld in artikel 6a Wet Vpb 1969 en de fbi als bedoeld in artikel 28 Wet Vpb 1969 zou Nederland als verdragsinwoner willen aanmerken.’

Maar dat laat onverlet dat onze verdragspartners een andere mening kunnen
zijn toegedaan, met het gevolg dat de beleggingsinstelling géén verdragsbescherming geniet.
Worden de horden van ‘persoon’ en ‘liable to tax’ genomen, dan rijst vervolgens nog de vraag van het ‘beneficial ownership’ van de beleggingsinstelling in
de zin van de art. 10, 11 en 12 van het OESO-Modelverdrag. 118 Ik besteed hieraan aandacht in de paragrafen 7.2.2.1 en 7.2.2.2 hierna.
7.2.2

De OESO

7.2.2.1 CIV-rapport
In het reeds gememoreerde CIV-rapport heeft de OESO deze problemen aangesneden. Het CIV-rapport pleit voor een aanvaarding van het beginsel van
fiscale neutraliteit bij collectieve belegging in een internationale context.119
116. Vgl. par. 2 van het commentaar op art. 3 OESO-Modelverdrag over partnerships, die ook als bodies of persons worden aangemerkt.
117. Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, onderdeel 2.2.1.
118.	������������������������������������������������������������������������������������������������������
Art. 10, lid 2, OESO-Modelverdrag, art. 11, lid 2, OESO-Modelverdrag en art. 12, lid 1, OESO-Modelverdrag.
119. Par. 6.18 van het commentaar op art. 1 OESO-Modelverdrag. Zie nader H. Vermeulen, ‘Suggested Treaty
Benefits Approaches for Collective Investment Vehicles (CIVs) and Its Investors under the OECD MTC
2010 Update’, in D.M. Weber & S. van Weeghel (eds.), The 2010 OECD Updates. Model Tax Convention &
Transfer Pricing Guidelines. A Critical Review (Series on International Taxation, 38), Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2011, p. 83-100.
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‘The goal is to achieve neutrality between a direct investment and an investment through a CIV in the international context, just as the goal of most
domestic provisions addressing the treatment of CIVs is to achieve such neutrality in the wholly domestic context.’

De reden voor de aanvaarding van het beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve belegging in een internationale context is dat de verdragen anders zouden falen in hun doelstelling dubbele belasting te vermijden.120
‘If there were no way for an investor that is a resident of a State with which
the source State has a tax treaty to claim treaty benefits, then the treaty would
have failed in its purpose of eliminating double taxation. Investors who invest
through a CIV would be put in a worse position than if they had invested
directly.’

De OESO kiest op de eerste plaats voor een benadering waarin de beleggingsinstelling zelf als persoon, inwoner én uiteindelijk gerechtigde wordt aangemerkt. Dit is de zogenoemde ‘in its own right approach’.121 Deze in its own
right-benadering is effectief voor het probleem dat de beleggingsinstelling bij
grensoverschrijdende belegging zelf kan ondervinden. Als persoon, inwoner
én uiteindelijk gerechtigde kan zij onverkort aanspraak maken op verdragsbescherming. Illustratief is de volgende passage uit het commentaar op het
OESO-Modelverdrag:122
‘Some countries have questioned whether a CIV, even if it is a “person” and
a “resident”, can qualify as the beneficial owner of the income it receives. Because a “CIV” as defined in paragraph 6.8 above must be widely-held, hold a
diversified portfolio of securities and be subject to investor-protection regulation in the country in which it is established, such a CIV, or its managers, often perform significant functions with respect to the investment and
management of the assets of the CIV. Moreover, the position of an investor
in a CIV differs substantially, as a legal and economic matter, from the position of an investor who owns the underlying assets, so that it would not be
appropriate to treat the investor in such a CIV as the beneficial owner of the
income received by the CIV. Accordingly, a vehicle that meets the definition
of a widely-held CIV will also be treated as the beneficial owner of the divi120. OECD CIV report, par. 36.
121. Vgl. paragraaf 6.17 van het Commentaar op art. 1 OESO-Modelverdrag.
122. Paragraaf 6.14 van het Commentaar op art. 1 OESO-Modelverdrag.
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dends and interest that it receives, so long as the managers of the CIV have
discretionary powers to manage the assets generating such income (unless
an individual who is a resident of that State who would have received the
income in the same circumstances would not have been considered to be the
beneficial owner thereof).’

Mochten de verdragsluitende Staten de ‘in its own right approach’ niet willen
omarmen, dan dringt de OESO er in elk geval op aan om de verdragsvoordelen aan de achterliggende beleggers te gunnen. Aan de beleggers zouden dan
de verdragsvoordelen moeten toekomen die zij bij rechtstreekse individuele
belegging zouden hebben genoten. Dit is het andere uiterste ten opzichte van
de ‘in its own right approach’: een fiscale transparantie, de: ‘look through approach’, die fiscaalrechtelijk het bestaan van de beleggingsinstelling negeert.
In dat geval komen de verdragsluitende Staten overeen dat de beleggingsinstelling juist niet als persoon, inwoner én uiteindelijk gerechtigde kan worden
aangemerkt, maar dat zij als een soort vertegenwoordiger namens haar beleggers hun verdragsbescherming kan inroepen.123 Ook deze ‘doorkijkbenadering’
biedt soelaas voor de beleggingsinstelling, althans haar beleggers. Zij bevinden
zich als gevolg van deze ‘look through approach’ in een internationale context in dezelfde situatie als waarin zij zouden verkeren indien zij individueel in
plaats van collectief hadden belegd.
Revised Proposals concerning the Meaning of ‘beneficial owner’ in the
OECD Model Tax Convention
Hierboven heb ik uiteengezet dat in het CIV-rapport zoals dat in het commentaar op het OESO-Modelverdrag is opgenomen de visie is neergelegd dat een
beleggingsinstelling waarvoor de ‘in its own right approach’ geldt als uiteindelijk gerechtigde moet worden aangemerkt.124 In het kader van de consultatie
over het begrip uiteindelijk gerechtigde is opnieuw aandacht aan deze materie
besteed. Kan de beleggingsinstelling steeds worden aangemerkt als de uiteindelijk gerechtigde van de inkomsten die zij geniet? Maakt het daarbij verschil
welk model is gekozen, de eliminatie van belastingheffing op het niveau van
de belegger (model A) of de beleggingsinstelling (model B), en welke techniek
voorts is toegepast (subjectvrijstelling, objectvrijstelling, nultarief e.d.)? Is zij,
in de woorden van Wheeler, een ‘entity conduit’ of een ‘income conduit’?125
7.2.2.2

123. Vgl. paragraaf 6.27 van het Commentaar op art. 1 OESO-Modelverdrag.
124. Paragraaf 6.14 van het Commentaar op art. 1 OESO-Modelverdrag.
125. J.C. Wheeler, The missing Keystone of Income Tax Treaties (diss.), Amsterdam 2012, p. 478.
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Enige elementen die een rol spelen bij de interpretatie van het begrip beneficial
owner zijn de volgende:126
a. Hebben de beleggers het juridische recht (‘legal right’) om het inkomen te
ontvangen?
b. Is de beleggingsinstelling een agent, die het inkomen voor rekening van de
beleggers ontvangt?
c. Kan de structuur worden gekarakteriseerd als een ‘artificial arrangement’?
d. Zijn de beleggers verdragsgerechtigd indien zij rechtstreeks zouden hebben
belegd?
e. Hebben de beleggers het juridische recht om het inkomen te ontvangen?
f. Heeft de beleggingsinstelling als formele begunstigde van het inkomen enge
bevoegdheden (‘narrow powers’) ten aanzien van dat inkomen?
Indien men naar het wezen van het maatschappelijk wenselijke collectief beleggen kijkt waarbij een collectie beleggers via een beleggingsinstelling, waarin
het belegde vermogen zich vermengt127, in een collectie beleggingen belegt, die
de beleggingsinstelling (dan wel haar beheerder) die daartoe ook de discretionaire bevoegdheid heeft, voor de beleggers selecteert en waar er dus pluraliteit aan de bovenkant (beleggers) en aan de onderkant (beleggingen) van de
beleggingsinstelling is, lijkt mij de (voorlopige) conclusie gerechtvaardigd dat
de beleggingsinstelling inderdaad moet worden aangemerkt als de uiteindelijk
gerechtigde van de inkomsten die zij geniet.128
Een belangrijk element lijkt mij de beoordeling van de vraag over welke bevoegdheden de beleggingsinstelling beschikt ter zake van het door haar ontvangen inkomen.129 Het wezen van collectief beleggen brengt naar mijn mening mee dat de beheerder van dat vermogen de discretionaire bevoegdheid
heeft over de aanwending van het bijeengebrachte collectieve vermogen. De
zogenoemde selectie is immers aan hem toevertrouwd. Dan lijkt moeilijk te
kunnen worden volgehouden dat de bevoegdheden zo beperkt zijn dat de beleggingsinstelling niet de uiteindelijk gerechtigde is. Zij heeft geen ‘narrow powers’ maar juist ‘broad powers’.

126. Zie par. 12 van het commentaar op art. 10 OESO-Modelverdrag, par. 9-11 van het commentaar op art. 11
OESO-Modelverdrag en par. 4 van het commentaar op art. 12 OESO-Modelverdrag. Zie ook J. Gooijer,
‘“Beneficial owner”: eindelijk duidelijkheid?’, MBB 2013/5, p. 171-183.
127. Vgl. Tax Court of Canada 24 februari 2012, TCC 57 (Velcro Canada Inc. v. The Queen).
128. Vgl. de hiervoor opgenomen passage uit paragraaf 6.14 van het Commentaar op art. 1 OESO-Modelverdrag.
129. Vgl. HR 6 april 1994, BNB 1994/214 (market maker) en Canadian Federal Court of Appeal 26 februari 2009,
FCA 56 (The Queen v. Prévost Car Inc.).
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Niettemin kan een uitdelingsverplichting als problematisch worden ervaren.
Indien die beleggingsinstelling verplicht is om al haar winsten uit te keren, zelfs
indien het civiele recht daaraan in de weg zou staan, kan zij dan wel als uiteindelijk gerechtigde worden aangemerkt?
Interessant hier is dat het recente conceptrapport van 19 oktober 2012 van de
OESO specifiek aandacht besteedt aan deze materie.130 Ik leid het volgende uit
dit rapport af. De uiteindelijk gerechtigde dient rechtens en in feite het inkomen te kunnen gebruiken en genieten (‘use and enjoy’) zonder juridische of
wettelijke verplichting om de betaling door te geven aan een andere persoon.
Die juridische of wettelijke verplichting moet echter gerelateerd (‘related’) zijn
aan de ontvangen betaling. Een niet-gerelateerde (‘unrelated’) verplichting valt
hier buiten, ook al leidt een dergelijke verplichting er effectief toe dat de ontvanger de betaling aanwendt om aan zijn verplichting te voldoen. Het conceptrapport noemt als voorbeeld van een niet-gerelateerde verplichting de
uitdelingsverplichting van pensioenfondsen en beleggingsinstellingen die verdragsgerechtigd zijn overeenkomstig de beginselen van paragrafen 6.8 tot en
met 6.34 van het commentaar op art. 1 OESO-Modelverdrag.131 Dit betreft de
weerslag van het eerdergenoemde CIV-rapport dat in 2010 in het commentaar
op het OESO-Modelverdrag is opgenomen.
De OESO is aldus van mening dat het hebben van een uitdelingsverplichting,
er niet aan in de weg staat om de beleggingsinstelling als uiteindelijk gerechtigde te kunnen aanmerken.
7.2.3

Tussenconclusie

Ik concludeer dat zowel het CIV-rapport als het conceptrapport van 19 oktober
2012 over het begrip ‘uiteindelijk gerechtigde’ goede oplossingen biedt voor beleggingsinstellingen. Die leiden er voor de beleggers immers toe dat het beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve belegging in een internationale context
wordt gehonoreerd.

130. OECD Model Tax Convention: Revised Proposals concerning the Meaning of ‘beneficial owner’ in the
OECD Model Tax Convention, OECD, Paris, 12 oktober 2012, par. 12.4 van het commentaar op art. 1
OESO-Modelverdrag. Dit document is te vinden op de website van de OESO (http://www.oecd.org/ctp/
treaties/Beneficialownership.pdf).
131. OECD Model Tax Convention: Revised Proposals concerning the Meaning of ‘beneficial owner’ in the
OECD Model Tax Convention, OECD, Paris, 12 oktober 2012, par. 12.4 van het commentaar op art. 1 OESO-Modelverdrag.
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7.3

Het perspectief van de nationale belastingheffer
in de beleggingsinstellingsstaat

De in deze paragrafen te bespreken vraagpunten spelen zich af in de relatie tussen de beleggingsinstelling en de beleggers. Het gaat steeds om de effectuering
van het heffingsrecht door de beleggingsinstellingsstaat. Het kan daarbij voorkomen dat de beleggingsinstellingsstaat te weinig kan heffen, maar het kan ook
voorkomen dat de beleggingsinstellingsstaat te veel heft.
7.3.1

De beleggingsinstellingsstaat heft te weinig

Als de vestigingsstaat van de beleggingsinstelling afziet van heffing op het niveau van een dergelijke beleggingsinstelling in de veronderstelling dat hij op
het niveau van de belegger zal kunnen heffen, heeft die staat een probleem als
die belegger zich niet in zijn heffingsjurisdictie bevindt én ingevolge het toepasselijke belastingverdrag de woonstaat van de belegger heffingsbevoegd is
voor de beleggingsinkomsten.132 De beoogde paritaire behandeling van collectief en individueel beleggen, leidt hier door de parallelle uitoefening van belastingjurisdictie tot een dispariteit.133
7.3.1.1
Vermogenswinsten
De dispariteit is het duidelijkst voor vermogenswinsten. Vermogenswinsten
behaald door een inwoner op een participatie in een beleggingsinstelling die
in een andere staat is gevestigd, worden bij belastingverdrag in de regel exclusief aan de woonstaat toegewezen. Zie art. 13, lid 5, OESO-Modelverdrag.
Dit betekent dat de staat waar de beleggingsinstelling is gevestigd, de beleggingsinstellingsstaat, in het geheel niet over deze vermogenswinsten mag heffen. Een uitzondering geldt voor slechts vastgoedbeleggingsinstellingen indien
art. 13, lid 4, OESO-Modelverdrag kan worden toegepast. In dat geval dienen
de beleggingen van de beleggingsinstelling voor meer dan 50% uit vastgoed
te bestaan dat in de staat is gelegen waar de beleggingsinstelling is gevestigd.
Voor vastgoedbeleggingsinstellingen die hier niet aan voldoen en niet-vastgoedbeleggingsinstellingen geldt de catch all clause van art. 13, lid 5, OESOModelverdrag echter onverkort. Het gevolg is dat de woonstaat exclusief mag
heffen. Het eerder genoemde REIT-rapport leidt niet tot een nuancering van
de toepassing van art. 13, lid 4, OESO-Modelverdrag. Bij kleine beleggers, dat
zijn beleggers die belangen van kleiner dan 10% in een REIT houden, worden
132. Zie recent Hof Arnhem-Leeuwarden 26 maart 2013, nr.11.00302, V-N 2013/28.1.5.
133. Die door de beleggingsinstellingsstaat als parasitair kan worden ervaren.
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vermogenswinsten behaald met de vervreemding van aandelen in een REIT en
andere portfoliobeleggingen gelijk behandeld. De alternatief voorgestelde bepaling voor het vermogenswinstartikel stelt art. 13, lid 4, OESO-Modelverdrag
ter zijde voor zogenoemde kleine beleggers.134 Het gevolg is dat deze kleine
beleggers niet worden geconfronteerd met bronstaatbelasting over vermogenswinsten indien zij een belang in een REIT vervreemden. Dit geldt zelfs indien
de bezittingen van de REIT voor meer dan 50 percent uit bronstaatvastgoed
bestaan. Dus zelfs in de sfeer van vastgoedbeleggingsinstellingen heeft de staat
waar die vastgoedbeleggingsinstelling is gevestigd nauwelijks of geen heffingsrecht. Dat heeft die staat slechts ten aanzien van grote beleggers waarvoor in de
visie van het REIT-rapport art. 13, lid 4, OESO-Modelverdrag wel geldt.
Ten aanzien van vermogenswinsten wordt de veronderstelling dat de heffing
zich op het niveau van de belegger zal plaatsvinden in een binnenlandse context wel maar in een internationale context niet waargemaakt. Dit is het gevolg
van de interactie tussen het nationale belastingrecht, waarin de lokale overheid
heeft ingegrepen om recht te doen aan het beginsel van fiscale neutraliteit bij
collectieve belegging, en het internationale belastingrecht, dat uitgaat van de
normale toepassing van het nationale belastingrecht.
7.3.1.2 Dividenden
Voor dividenden is het beeld genuanceerder. De bronstaat, als staat waar de
beleggingsinstelling zich bevindt, is ten aanzien van dividenden wel heffingsbevoegd.135 Die heffingsbevoegdheid is echter beperkt, omdat de woonstaat en
de bronstaat het heffingsrecht delen. Internationaal is het gebruikelijk om de
bronstaat toe te staan 15% te laten heffen. In dat geval heeft de beleggingsinstellingsstaat de mogelijkheid een beperkte jurisdictie over de dividenden uit te
oefenen.
De veronderstelling dat de heffing op het niveau van de belegger zal plaatsvinden, wordt in dit geval deels waargemaakt. De Nederlandse wetgever was
zich dit – al in 1969 – bewust bij de vormgeving van het FBI-regime. Ten aanzien van het verbod van art. 28, lid 2, onderdeel d, Wet VPB 1969 (oud) op het
door een buitenlandse aandeelhouder houden van een belang van 25% of meer
werd gesteld dat op deze wijze voorkomen kon worden dat de buitenlandse

134. Par. 28.10 van het commentaar op art. 13 OESO-Modelverdrag. Zie hierover H. Vermeulen, ‘REITS in het
commentaar op het OESO-modelverdrag 2008’, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2009/2 en H. Vermeulen. ‘REITs
under the New Netherlands-United Kingdom Tax Treaty’, European Taxation 2011/4, p. 159-165.
135. Zie art. 10, lid 2, OESO-Modelverdrag.
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FBI-belegger recht zou hebben op een verlaagd verdragstarief ex art. 10, lid 2,
onderdeel a, OESO-Modelverdrag.136
De veronderstelling gaat echter mank, indien de beleggingsinstellingsstaat toch
niet bevoegd blijkt om zijn jurisdictie over deze dividenden uit te oefenen. Dit
is het geval indien een belastingverdrag bepaalt dat de beleggingsinstellingsstaat heffingsonbevoegd is en dus geen dividendbelasting mag heffen. Ik denk
hier aan de situatie waarin de beleggingsinstelling niet als ‘inwoner’ als bedoeld
in art. 10, lid 2, OESO-Modelverdrag kan worden aangemerkt, met als gevolg
dat niet art. 10 (dividenden) maar art. 21 (overige inkomsten) van het belastingverdrag van toepassing is op de ‘dividenden’. Zoals gezegd zijn er staten die
twijfelen of een beleggingsinstelling die effectief geen vennootschapsbelasting
betaalt, wel als inwoner kan worden aangemerkt. In de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 is Nederland zich bewust van dit gevaar, getuige de volgende
passage:137
‘De vbi kan dan wel als verdragsinwoner van Nederland gelden, zodat Nederland als bronstaat kan heffen over bijvoorbeeld dividenden die door de
vbi aan haar buitenlandse aanmerkelijkbelangaandeelhouders worden uitgekeerd of over de beloning die een in het buitenland wonende bestuurder van
de vbi ontvangt.’

Dit is de Nederlandse visie, maar die hoeft zoals eerder opgemerkt niet door de
verdragspartners te worden gedeeld. Zou die andere visie worden gevolgd, dan
zou dat impliceren dat de staat waar de beleggingsinstelling zich bevindt evenmin bevoegd is ten aanzien van dividenden omdat de dividenden niet door een
inwoner worden uitgekeerd.
7.3.1.3
Tussenconclusie
Een staat die een nultarief of vrijstellingsregime voor zijn beleggingsinstellingen in zijn vennootschapsbelasting in het leven heeft geroepen in de veronderstelling alsnog te kunnen heffen op het niveau van de belegger na uitdeling,
kan in een internationale context de beoogde enkelvoudige heffing soms niet
effectueren.

136. Kamerstukken I 1968/69, 6 000, nr. 179, p. 8 en Kamerstukken II 1989/90, 20 701, nr. 78b, p. 18. Zie H.
Vermeulen, Het regime voor de fiscale beleggingsinstelling, Kluwer, Deventer 2012, p. 26 en 35.
137. Bijlage bij de brief staatssecretaris van Financiën van 11 februari 2011, nr. IFZ/2011/100 M1, NTFR
2011/467, genaamd Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, onderdeel 2.2.1.
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7.3.2

De beleggingsinstellingsstaat heft te veel

Ook kan zich de situatie voordoen dat de nationale belastingheffer in de beleggingsinstellingsstaat zich meer heffingsrecht toe-eigent dan bij individuele belegging het geval is. Bij bijvoorbeeld een individuele belegging in buitenlands
vastgoed zal de bronstaat op grond van het beginsel dat de bronstaat onbeperkt
mag heffen over zijn bronstaatvastgoed, de lex rei sitae, over dat vastgoedinkomen heffen en zal de woonstaat voorkoming van dubbele belasting verlenen.
Bij een collectieve belegging zal de bronstaat nog steeds heffen, maar komt het
voor dat de beleggingsinstellingsstaat geen voorkoming verleent. Deze situatie
doet zich voor bij de FBI. Tot de door haar uit te delen winst behoren ook de
(lopende) inkomsten uit buitenlands vastgoed. Slechts de buitenlandse winstbelasting op buitenlands vastgoedinkomen mag op de belastbare winst van
een FBI in mindering worden gebracht.138 Vervolgens wordt bij de uitdeling
de facto Nederlandse dividendbelasting van een buitenlandse (vastgoed)bron
geheven. Dit leidt ertoe dat de beleggingsinstellingsstaat bij collectieve belegging meer heft dan bij individuele belegging. Dit verschijnsel kan zich ook bij
andere beleggingscategorieën dan vastgoed voordoen. België heeft deze situatie onderkend. België heft kort gezegd alleen Belgische dividendbelasting van
Belgische bronnen.139
7.3.3

Een andere uitdaging

Een andere vraag is of een buitenlandse beleggingsinstelling een beroep kan
doen op een nationaal regime voor beleggingsinstellingen. We komen nu op
het terrein van nondiscriminatie. In de context van een bilateraal verdrag
speelt dan art. 24 OESO-Modelverdrag. In de Europese context spelen de verkeersvrijheden een rol, die alle een uitwerking van het nondiscriminatiebeginsel zijn, met name het vrije kapitaalverkeer.
Het gaat hier overigens niet om de gelijke behandeling van ongelijke gevallen
waar ik tot nu toe steeds over sprak, te weten de gelijke behandeling van individuele en collectieve belegging, maar om de gelijke behandeling van binnenlandse en buitenlandse beleggingsinstellingen.

138. Art. 2, lid 2, onderdeel c, Besluit beleggingsinstellingen. Zie H. Vermeulen, Het regime voor de fiscale beleggingsinstelling, Kluwer, Deventer 2012, p. 221.
139. Zie art. 203, lid 2, onder 2, van het Belgische Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Vgl. in deze
zin ook J. Vleggeert, ‘Evaluatie van het regime voor fiscale beleggingsinstellingen en een voorstel voor een
nieuw regime’, WFR 2012/476.
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Het betreft hier de vraag of een buitenlandse beleggingsinstelling het standpunt kan innemen dat haar voor haar binnenlandse beleggingen een gelijke
behandeling ten deel moet vallen als een binnenlandse beleggingsinstelling. De
beleggingsstaat zou in dat geval de buitenlandse beleggingsinstelling niet kunnen belasten.
De soep wordt niet zo heet gegeten als de beleggingen zelf al onder ‘het juk van
de nationale vennootschapsbelasting’140 zijn doorgegaan, zoals bij beleggingen
in aandelen het geval is. Dan is er ten minste vennootschapsbelasting op het niveau van de beleggingen, bijvoorbeeld een aandeel Philips waarbij Philips zelf
vennootschapsbelasting is verschuldigd. Om deze reden werd de faciliteit voor
de beleggingsmaatschappij in het voorstel voor de Wet VPB 1969 aanvankelijk
alleen bestendigd voor winst die reeds elders de heffing van vennootschapsbelasting onderging.141 Wil men deze gedachtegang volgen dan zouden slechts
dividenden in aanmerking komen voor een regime voor beleggingsinstellingen
en niet vermogenswinsten op aandelen of renteinkomsten. Aldus is ook in het
Report of the House Ways and Means Committee, dat is uitgebracht in het kader van de invoering van de U.S. REIT in 1960, onderkend:142
‘It has sometimes been argued that real estate investment trusts differ from
regulated investment companies in that the income of the latter already has
been subjected to income tax while the income of the former has not. This refers to the fact that the dividend income of the regulated investment company
already has been taxed as a part of a corporation’s income before it was received by the regulated investment company while the rental income received
by the real estate trust has not.
This overlooks the fact that the interest income of regulated investment companies, as well as their capital gain income, has not previously been subjected
to the corporate income tax. Moreover, this interest income is an important
element in the portfolios of these companies.’

Ook lijkt het niet zo problematisch als de beleggingsstaat een bronheffing op
dividenden kent die ook ten laste van lokale beleggingsinstellingen wordt ingehouden: Philips kan dan ook ten laste van buitenlandse beleggingsinstellingen

140. Vgl. Kamerstukken II 1962/63, 6 000, nr. 9, p. 41.
141. Kamerstukken II 1962/63, 6 000, nr. 9, p. 40 en 41.
142. Report of the House Ways and Means Committee, H.R. No. 2020, 86th Cong., 2d Sess. (1960), reprinted at
1960-2 C.B. 819. Dit document is benaderbaar via LexisNexis.
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inhouden. In dat geval kan er dividendbelasting worden geheven in de relatie
tussen de belegging en de beleggingsinstelling, ook als deze in het buitenland
is gevestigd.
Maar wat als de beleggingsstaat afziet van inhouding van bronheffing ten aanzien van een binnenlandse beleggingsinstelling (omdat ze toch vrijgesteld zijn
en de inhouding dus aan de beleggingsinstelling gerestitueerd zou moeten
worden), zoals het geval was in Frankrijk in de Santanderzaak en in Finland
in de Aberdeen Alpha Oy-zaak?143 Of als de binnenlandse dividendbelasting
binnenslands teruggeven wordt? Uit de Santanderzaak en de Aberdeen Alpha
Oy-zaak volgt dat dan ook ten aanzien van de buitenlandse beleggingsinstelling van inhouding van bronheffing moet worden afgezien.
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat Nederlandse dividendbelasting niet aan
een Fins beleggingsfonds moet worden teruggegeven op de voet van art. 10
Wet div.bel. 1965 in het geval waarin tussen partijen vaststond dat als het beleggingsfonds in Nederland gevestigd zou zijn, het onderworpen zou zijn aan
de heffing van vennootschapsbelasting.144 Daardoor behoorde het Finse beleggingsfonds volgens de Hoge Raad niet tot de groep waarvoor de tegemoetkoming van art. 10 Wet div.bel 1965 is bedoeld. De Hoge Raad oordeelde voorts
dat nu het Finse beleggingsfonds in het onderhavige jaar geen dividenden
uitkeerde, een beroep op de afdrachtvermindering ex art. 11a Wet div.bel 1965
evenmin soelaas kon bieden.
Deze uitspraak maakt duidelijk dat een met een VBI vergelijkbare buitenlandse
beleggingsinstelling geen recht heeft op teruggaaf op Nederlandse dividendbelasting, aangezien een VBI daar evenmin recht op heeft.145 Echter, nog niet
duidelijk is wat rechtens is indien de binnenlandse dividendbelasting wel binnenslands wordt teruggeven, zoals bij een FBI het geval is door de toepassing
van genoemde afdrachtvermindering. De Hoge Raad acht het doorstoten van
de winst van wezenlijk belang voor een beroep op die faciliteit. In de literatuur
zijn ook andere geluiden te horen, die vooral kritiek hebben op het uitgangs-

143. HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-338/11, NTFR 2012/1372 (Santander) en HvJ EU 18 juni 2009, zaak C-303/07
( Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy) , NTFR 2009/1553.
144. HR 15 november 2013, nr. 12/01866, NTFR 2013/2228.
145. Zie art. 10, lid 1, Wet div.bel 1965: ‘De eerste volzin is ook niet van toepassing met betrekking tot een
vrijgestelde beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 6a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.’
Vgl. W.F.E.M. Egelie, ‘VWEU-rechtelijke dividendbelastingclaims en buitenlandse “vbi-lookalikes”’, NTFR
2013/1888.
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punt dat de doorstootverplichting nog nut heeft sinds de invoering van de Wet
IB 2001 en daarom niet onderdeel mag zijn van de vergelijkingsmaatstaf.146
Hoewel het standpunt van de Hoge Raad duidelijk is indien een beroep wordt
gedaan op art. 11a Wet div.bel. 1969, dat winst door de buitenlandse beleggingsinstelling moet worden doorgestoot, werpt de zaak Commissie v. Finland mogelijk een ander licht op deze kwestie.147 Daarin speelt de vraag of een buitenlands pensioenfonds recht heeft op teruggaaf van Finse dividendbelasting die
niet aan een Fins pensioenfonds wordt teruggegeven, maar die bij dit binnenlandse pensioenfonds effectief niet drukt. Een Fins pensioenfonds mag technische reserves vormen, waardoor de binnenlandse dividendbelasting effectief
niet wordt geheven. Ter zake van de vergelijkingsmaatstaf tussen binnenlandse
en buitenlandse pensioenfondsen bekijkt het HvJ EU de bijzondere doelstelling van pensioenfondsen, te weten de opbouw van kapitaal door beleggingen
om te kunnen voldoen aan toekomstige pensioenverplichtingen uit verzekeringsovereenkomsten. Het HvJ EU overweegt dat die bijzondere doelstelling
eveneens geldt voor buitenlandse pensioenfondsen, die dezelfde activiteit uitoefenen. Daarom meent het HvJ EU dat zij objectief vergelijkbaar zijn met binnenlandse pensioenfondsen.148 Indien men het doel van een regime voor een
beleggingsinstelling in ogenschouw neemt, zou gesteld kunnen worden dat een
dergelijk regime dat erin voorziet dat de heffing bij de belegger plaatsvindt, bijvoorbeeld door een herwaarderingsverplichting, objectief vergelijkbaar is met
een regime voor beleggingsinstellingen dat eveneens erin voorziet dat de heffing bij de belegger plaatsvindt, bijvoorbeeld door een uitdelingsverplichting.
Ik meen overigens dat het uitmaakt of een beroep wordt gedaan op art. 11a Wet
div.bel. 1965 of art. 28 Wet VPB 1969. De uitdelingsverplichting lijkt essentieel
voor de toepassing van art. 11a Wet div.bel. 1965, maar sinds de invoering van
de Wet IB 2001 met haar forfaitaire rendementsheffing voor de toepassing van
art. 28 Wet VPB 1969 nog slechts voor particuliere beleggers die hun belegging
in deze fiscale beleggingsinstelling tot hun ondernemingsvermogen, resultaatsvermogen of box II-vermogen rekenen.149

146. Zie J.P. van den Berg en M.M.A. van Graafeiland, ‘Over de teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting aan
buitenlandse beleggingsinstellingen’, WFR 2013/466 en F. van Horzen in zijn aantekening onder Rechtbank
Zeeland-West-Brabant 5 maart 2013, nr. 12/00261, NTFR 2013/1581, waarin een Luxemburgs beleggingsfonds een verzoek deed tot teruggave van ingehouden dividendbelasting. Ook hier achtte de rechtbank dat
fonds niet vergelijkbaar met een Nederlandse FBI.
147. HvJ EU 8 november 2012, zaak C-342/10, NTFR 2012/2712 (Commissie v. Finland).
148. HvJ EU 8 november 2012, zaak C-342/10, NTFR 2012/2712 (Commissie v. Finland), punt 43.
149. Zie H. Vermeulen, Het regime voor de fiscale beleggingsinstelling, Kluwer, Deventer 2012, p. 123 en 124.
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De soep wordt wel heet gegeten als de beleggingen niet onder ‘het juk van de
nationale vennootschapsbelasting’ doorgaan én er evenmin een bronheffing is.
Deze situatie kan zich voordoen bij belegging in vastgoed. De beleggingsinstellingsstaat die tevens beleggingsstaat is, verspeelt dan al zijn heffingsrechten,
tenzij hij een heffing voor buitenlandse beleggingsinstellingen creëert. Een dergelijk recht dient dan uiteraard in overeenstemming met het EU-recht te zijn,
bijvoorbeeld omdat een dergelijke heffing met een beroep op de noodzaak om
de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten te
handhaven, gerechtvaardigd wordt geacht.150
7.3.4

Conclusie

Mijn conclusie is dat een staat die een speciaal regime voor zijn beleggingsinstellingen in zijn vennootschapsbelasting in het leven heeft geroepen in de
veronderstelling alsnog te kunnen heffen op het niveau van de belegger, in een
internationale context de beoogde enkelvoudige heffing soms niet kan effectueren. Echter, het komt ook voor dat een beleggingsinstellingsstaat zich bij collectieve belegging meer heffingsrecht toe-eigent dan hij bij individuele belegging doet. De belastingopbrengst die gepaard gaat met de collectieve belegging,
komt in beide gevallen niet ten goede aan de staat aan wie de heffing naar mijn
mening zou moeten toekomen.

8.

Conclusies

De normale toepassing van het belastingrecht leidt bij individuele belegging
tot enkelvoudige heffing van inkomstenbelasting op het niveau van de belegger
en bij collectieve belegging tot meervoudige heffing: een bis in idem. Als de beleggingsinstelling in de heffing van vennootschapsbelasting wordt betrokken,
ontstaat een tweede laag van belastingheffing.
Aangezien de vennootschapsbelasting een winstbelasting is, die ondernemingswinsten beoogt te belasten, is het maar de vraag of het terecht is dat beleggingsinstellingen – zij het in beginsel – in de heffing van vennootschapsbelasting worden betrokken. In beginsel, omdat op basis van het beginsel van
fiscale neutraliteit bij collectieve belegging de dubbele heffing pleegt te worden
teruggebracht tot een enkelvoudige heffing. Dat beginsel van fiscale neutraliteit

150. Vgl. HvJ EU 7 november 2013, zaak C-322/11, NTFR 2013/2279.
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bij collectieve belegging wordt breed omarmd en vindt breed toepassing, zowel
binnen nationale jurisdicties als bij grensoverschrijdende collectieve belegging.
Er zijn twee modellen om tot deze fiscale neutraliteit te komen. Op de eerste
plaats kan men de heffing op het niveau van de belegger wegnemen: model A.
Dan beperkt de belastingheffing zich tot die op het niveau van de beleggingsinstelling. Voorts kan men de heffing op het niveau van de beleggingsinstelling
wegnemen: model B. Dan beperkt de belastingheffing zich tot die op het niveau van de belegger. Van belang is dat beide modellen leiden tot enkelvoudige
heffing. Men zou dat een uitwerking van het ‘altijd-ergens-beginsel’ kunnen
noemen.
Het beginsel van fiscale neutraliteit bij collectieve belegging eist een paritaire
maar niet een parasitaire behandeling van individuele en collectieve belegging.
Vereist is dat collectief beleggen vanuit fiscaal oogpunt gelijk wordt behandeld
met individueel beleggen. Het is niet alleen:
‘no more taxes’

maar ook
‘no less taxes’.

Dit geldt mijns inziens alleen indien een collectief, dus niet een individu, belegt, en er geen ondernemingsactiviteiten binnen het regime worden vrijgesteld voor zover deze door de normale toepassing van het nationale belastingrecht evenmin zijn vrijgesteld.
De keuze voor een bepaalde techniek om de cumulatie van heffing bij collectieve belegging weg te nemen, is in een nationale context van weinig belang,
mits de heffing van inkomstenbelasting bij de collectieve belegger gewaarborgd
is en hij wat bronheffingen betreft in een vergelijkbare situatie komt te verkeren
als een individuele belegger die deze bronheffingen zelf kan verrekenen.
In een internationale setting rijzen interessante vragen. Een staat die een bijzonder regime voor zijn beleggingsinstellingen in zijn vennootschapsbelasting
in het leven heeft geroepen in de veronderstelling alsnog te kunnen heffen op
het niveau van de belegger na uitdeling, kan de beoogde enkelvoudige heffing in een internationale context niet altijd effectueren. Maar ook komt het
voor dat een beleggingsinstellingsstaat zich bij collectieve belegging meer
gelijke behandeling van het ongelijke
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heffingsrecht toe-eigent dan hij bij individuele belegging doet. Eigenlijk geldt
hier hetzelfde als in de nationale context. De normale toepassing van het internationale belastingrecht leidt tot een onredelijke uitkomst. Dit lijkt een onbedoelde uitkomst van de wisselwerking tussen het nationale en het internationale c.q. Europese belastingrecht.
De OESO heeft op dit terrein werk verricht dat zijn neerslag heeft gekregen
in het CIV-rapport. Dat rapport biedt naar mijn mening onvoldoende oplossingen. Dat rapport beziet deze problematiek voornamelijk vanuit het perspectief van de beleggingsinstelling (onderkant), en niet ook vanuit het perspectief
van de nationale belastingheffer van de beleggingsinstellingsstaat (bovenkant).
Slechts de in its own right approach biedt een oplossing voor de nationale belastingheffer voor zover hij zijn jurisdictie over uitgaande dividenden wil uitoefenen, omdat in die benadering dividenden door een inwoner worden uitgekeerd. Voor vermogenswinsten biedt het CIV-rapport echter geen oplossing.
Nader onderzoek is dan ook wenselijk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle
partijen gelukkig zijn? Dat de belegger rechtsvormneutraal kan beleggen én
dat de staten waar de beleggingsinstelling is gevestigd en de beleggingen zich
bevinden, niet te kort komen. Dat is de uitdaging. Ik noem enige thema’s.
Transparantie kan een oplossingsrichting zijn, door beleggingsinstellingen
gewoonweg te negeren. Dan is er ook geen conversie van inkomen. Maar de
vraag meteen is of dat praktisch uitvoerbaar is, vooral in gevallen waarin veel
beleggerswisselingen (aan de bovenkant) of beleggingswisselingen (aan de onderkant) zijn. Niettemin zou dat in een tijd waarin informatie-uitwisseling,
bijvoorbeeld als gevolg van FATCA, voorstellen van de OESO (onlangs in St.
Petersburg)151 TIEA’s en de ontwikkelingen van de EU-Spaarrenterichtlijn, de
standaard lijkt te worden, reëler lijken. Het TRACE-project van de OESO wijst
ook in die richting.152
Een andere oplossing is om meer primaat bij de bronstaat te leggen. Ik wijs
op het gedachtegoed van de Verenigde Naties en het REIT-rapport. Aansluiting kan worden gezocht bij het voorstel dat het REIT-rapport voor dividenden
geeft: beperk de rechten van de bronstaat niet, maar geef hem een onbeperkt

151.	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
OECD Secretary-General Report to the G20 Leaders, St. Petersburg, Russia, p. 73: ‘A comprehensive reporting regime would cover not only banks but also other financial institutions such as brokers, collective
investment vehicles and insurance companies’.
152. Treaty Relief and Compliance Enhancement (TRACE). Zie de website van de OESO (www.oecd.org).
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heffingsrecht.153 Zou dit uitgangspunt worden gehanteerd voor beleggingsinstellingen in een internationale context, dan zou de staat waar die beleggingsinstelling is gevestigd een onbeperkt heffingsrecht over vermogenswinsten
krijgen, voor zover althans die vermogenswinsten toerekenbaar zijn aan beleggingen in die staat. Ik ga er dus vanuit dat de inkomsten die de beleggingsinstelling geniet, worden genoten uit beleggingen die in de beleggingsinstellingsstaat
zijn gelegen. Die beleggingsinstellingsstaat zou dan een onbeperkt heffingsrecht over die inkomsten moeten hebben. Dat uitgangspunt heeft mijns inziens
evenzeer te gelden voor een andere staat waarin de beleggingsinstelling belegt.
Daarover zou de beleggingsinstellingsstaat effectief geen heffingsrecht moeten
uitoefenen, maar de betreffende beleggingsstaat. Het primaat dient naar mijn
mening bij de bronstaat te worden gelegd. België heeft zoals gezegd dit principe
recent omarmd wat dividendinkomen betreft, door alleen Belgische dividendbelasting te heffen van Belgische bronnen.
In dit verband wijs ik op reeds verricht onderzoek op het gebied van vastgoedbeleggingsinstellingen.154 Dit ziet men terug in voorstellen van de European Public Real Estate Association.155 Eén van hun voorstellen noemt een quasibronheffing op vastgoed. Dan heeft de beleggingsinstellingsstaat/beleggingsstaat als
vastgoedopbrengst-bronstaat een ‘fair share’ van de opbrengsten van het in zijn
staat gelegen vastgoed, om zodoende uitdrukking te geven aan het beginsel
dat de bronstaat onbeperkt mag heffen over bronstaatvastgoed, de lex rei sitae.
Zwitserland heeft echter gekozen om het gangbare model B, waarbij de heffing
op het niveau van de beleggingsinstelling wordt weggenomen, op de schop te
nemen indien het gaat om de collectieve belegging in vastgoed. Hij heeft er niet
voor gekozen – zoals internationaal te doen gebruikelijk – de belastingheffing
op het niveau van de beleggingsinstelling te elimineren, maar die beleggingsinstelling gewoon te belasten, en haar inkomsten vervolgens vrij te laten op
het niveau van de belegger. Ergo, toepassing van model A. Heffing over vastgoedinkomen vindt op deze wijze één keer plaats, ongeacht of er sprake is van
een Zwitserse (binnenlandse) beleggingsinstelling of van een buitenlandse beleggingsinstelling die in Zwitsers vastgoed belegt. In het laatste geval zal het
Zwitserse vastgoed een fictieve vaste inrichting opleveren, die in de heffing
153. Zie par. 67.3 en 67.4 van het commentaar op art. 10 OESO-Modelverdrag.
154. R.P.C. Cornelisse, D.M. Weber, R.J.B. Wijs and G. Blokland, ‘Proposal for a Uniform EU REIT Regime – Part
1’, European Taxation 2006/1, p. 3-12 en ‘Proposal for a Uniform EU REIT Regime – Part 2’, European Taxation 2006/2, p. 68-76.
155. EPRA, European REITs and cross-border investments, Brussel 2009, p. 3. Dit document is te vinden op de
website van de EPRA (http://www.epra.com/).
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wordt betrokken. Een beroep op een gelijke behandeling van een buitenlandse
beleggingsinstelling met een Zwitserse (binnenlandse) beleggingsinstelling, zal
er nooit toe leiden dat de vastgoedbronstaat zijn heffingsrecht ten aanzien van
dat vastgoed verliest.
Dit model zou mogelijk ook de problemen kunnen wegnemen die zich in de
verdragscontext voordoen. Een – normaal – belaste beleggingsinstelling, zal
ongetwijfeld als verdragsinwoner worden aangemerkt. Een discussie over beneficial ownership, voor zover die er al zou zijn, zie ik ook niet zo snel, nu er
geen reden meer is voor een uitdelingsverplichting die voor een aangrijpingspunt voor de belastingheffing bij de belegger moet zorgen. Er is immers al geheven. Is dit dan de heilige graal? Ik heb de volgende kanttekeningen.
Een – zij het wellicht theoretisch en alleen dogmatisch – nadeel is dat beleggingsinkomsten nu juist in de heffing van vennootschapsbelasting worden betrokken. En dat is juist niet de bedoeling, zoals ik in het begin heb betoogd.
Slechts ondernemingswinsten moeten met vennootschapsbelasting worden geconfronteerd. Dit nadeel kan worden weggenomen indien de vennootschapsbelasting die ten laste van de beleggingsinstelling wordt geheven, gelijk is aan
de heffing van inkomstenbelasting die ten laste van de beleggers zou worden
geheven. In dat geval is sprake van een voordeel omdat de heffing in één keer is
geëffectueerd bij de beleggingsinstelling en de beleggers vrij zijn. Die behoeven
niet te worden achterhaald en met heffing te worden geconfronteerd.
Bovendien zijn er partijen die van vennootschapsbelasting zijn vrijgesteld, zoals pensioenfondsen en charitatieve instellingen. Deze worden in dit model A
met (vennootschaps-)belastingheffing geconfronteerd op het niveau van de
beleggingsinstelling, terwijl dit niet het geval is bij de toepassing van model
B. Dit probleem zou kunnen worden weggenomen indien de geheven vennootschapsbelasting aan deze beleggers wordt teruggegeven.
Eén van de oplossingen kan gelegen zijn in het h-woord; van harmonisatie.
Of de CCCTB tot een impuls leidt, vraag ik mij af. Dat project ziet immers
op ondernemingswinsten en niet zozeer op beleggingsinkomsten. Een andere
multilaterale oplossing zou daarom ook het onderzoeken waard zijn.
Ook kan onderzocht worden in hoeverre aansluiting bij het regulatoire toezichtrecht, dat vanuit Brussel wordt gecoördineerd, mogelijk en wenselijk is.
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Op dat terrein is al veel werk verricht, zoals UCITS, AIFMD en – zeer recent –
ELTIF156, dat mogelijk ook vanuit fiscaal perspectief inzichten verschaft.
Kortom, er zijn voldoende braakliggende gebieden die kansen bieden voor het
opzetten van nader onderzoek. Ik prijs me gelukkig dat ik dit nader onderzoek
niet in ‘splendid isolation’ ga uitvoeren. Mijn promovendus, Paul Hondius,
onderzoekt vanaf 1 september 2013 in het kader van zijn promotieonderzoek
bij het Amsterdam Centre for Tax Law (‘ACTL’) hoe fiscale neutraliteit tussen
individueel en collectief beleggen in een internationale context kan worden geborgd.
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