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Het is algemeen bekend dat buitenlanders, zowel natuurlijke personen zoals met deze problematiek te gaan bemoeien,

artiesten en sporters, als ook rechtspersonen, Nederland als tussenstatio" [:1ï;Ïffï$1""iï:j;",ijï"JË['J
gebruiken voor bepaalde geldstromen. Het gaat dan doorgaans om dividenden een té strikte toepassing van de beneficial

en winsten behaald met het verkopen van aandelen in buitenlandse sroeps- ;ilï:',i::ffXi3"iilJ:ï"i:;ïi:i:
maatschappijen ('tapital gains") waarvoor in Nederland een zgn. tussen-holding acties dan verliesgevend worden en dus niet

wordt opgezet alsmede om rente- of royaltystromen waarvoor in Nederland een meer zullen plaatsvinden.

zgn. "doorstroom-lichaam" in het leven wordt geroepen. Beide komen ook in

combinatie voor (één BV voor zowel dividenden, capital gains, plus rente en/of

royalty's).

Dit wordt veroorzaakt doordat Nederland
altijd in staat is geweest gunstige belas-
tingverdragen met andere landen af te slui-
ten. De Nederlandse belastingverdragen
zijn daardoor in een groot aantal gevallen
voordeliger voor het internationale bedrijfs-
leven dan de belastingverdragen van het
land waar de moedervennootschap van het

concern is gevestigd. Dit geldt ook voor de
in een belastingparadijs wonende artiest
of sporter: die landen hebben helemaal
geen belastlngverdragen dus is het tussen-
plaatsten van een Nederlandse BV in zo'n
geval altijd gunstiger dan direct het geld

laten overmaken naar het woonland, bijv.
Monaco, Liechtenstein of Barbados etc.
Overheden ergeren zich natuurlijk behoor-
lijk aan de belastinglekken die op deze
manier optreden en proberen daar - zeker
nu er een financiële crisis is - maatregelen
tegen te treffen. De eerste basis-maatregel,
die echter niet goed blijkt te werken, is dat
de tussengeschoven Nederlandse BVt de
inkomsten voor zichzelf dienen te genieten

en niet voor iemand anders (via doorbe-
taling). Dit wordt al sinds jaar en dag in
verdragen geregeld via een zgn. "benefi-
cial ownership" clausule, ontleend aan het
Angelsaksische recht: de ontvanger van de
dividenden, capital gains, rente- en royal-
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tybetalingen moet daartoe de "uiteindelijk
gerechtigde" zijn. Deze clausule is echter
practisch lastig uitvoerbaar, want veel lan-
den gebruiken deze terminologie wel in
hun belastingverdragen maar niet in hun
eigen nationale fiscale wetten. Het wordt
dan lastig voor een belasting-inspecteur om
de stelling in te nemen dat de Nederlandse
BV niet de "beneficial owner" van de geld-
stroom is want hij kan geen definitie van dat
begrip geven en dan zijn de fiscale rechters
in de wereld er snel mee klaar: de fiscus
moet bewijzen en als zij dat niet kan dan
zijn de verdragsverminderingen gewoon
van toepassing.
De bij de OECD aangesloten landen hebben
bij die organisatie al lang geleden het ver-
zoek neergelegd om met een richtlijn over
het beneficial ownership begrip te komen.
Dat is echter niet eenvoudig want ook in
het gewone zakenleven worden inkomende
bedragen vaak grotendeels aan anderen
doorbetaald (denk aan de rente-inkomsten
van banken zie zelf geld hebben geleend

om dat weer elders uit te zetten) en in die
gevallen is er uiteraard geen sprake van
"misbruik" van een belastingverdrag, maar
van 'gebruik" omdat een verdrag nu juist
voor dat soort bona-fide gevallen bedoeld is.

Ook de Europese Commissie is van plan zich

Er is dan ook een derde trend gaande om
misbruik van belastingverdragen te voorko-
men en dat zie je steeds vaker: landen nemen
zelf het voortouw door als ze een belasting-
verdrag afsluiten, beperkingen aan te bren-
gen naast (in feite "bovenop") de beneficial
ownership clausule. De Verenigde Staten
hebben inmiddels met vrijwel al hun han-
dels- en dus verdrags-partners een clausule
in hun belastingverdragen op laten nemen
die de verdragsvoordelen beperkt tot een

uitgebreid omschreven soort transacties.
Een transactie die buiten de omschrijving
valt, wordt dus in feite als verdrags-misbruik
gezien en de beoogde belasting-voordelen,
doorgaans een sterk verlaagd tarief voor
de bronheffing op dividenden, rente- en

royalty stromen alsmede een vrijstelling van
belasting voor 'tapital gains'i worden dan
niet toegekend. Nederland was in Europa

als eerste aan de beurt voor zo'n speciaal

verdrags-artikel, "Limitation on Benefits" of
kortweg LOB genaamd. Dat was in 1992 en

ons Ministerie van Financiën haastte zich
destijds om uit te leggen dat dit in de relatie
met de VS onontkoombaar was maar wel
een grote uitzondering zou blijven die niet
geschikt was voor andere verdragen. De LOB

passage om het fiscale kaf van het koren te
scheiden besloeg, inclusief toelichtingen,
n.l. vele tientallen extra pagina's, waardoor
het verdrag zelfs voor internatonale fiscalis-
ten nauwelijks meer toepasbaar was.

Het mag dus enige verbazing wekken dat
Nederland recent in de onderhandelingen
met Japan over een nieuw belastingver-



drag, dat inmiddels in werking is getreden,

wederom een LOB artikel heeft aanvaard, zij

het in een wat vereenvoudigde vorm t.o.v.

het verdrag met de VS.

Heeft de Nederlandse overheid, met name

het Ministerie van Financiën dat deze ver-

dragen afsluit nu een 'Uraai" gemaakt? Of
is Japan alleen de tweede uitzondering op
een hoofdregel die we eigenl'rjk niet willen
loslaten: dat het iedereen in de wereld vrij
staat een Nederlandse BV op te richten om

belasting te besparen op geldstromen die

zonder zo'n tussen-Bv aan een veel hoge-
re buitenlandse belasting zouden worden
onderworpen?
Wie de brief die het Ministerie als toelichting
op het nieuwe verdrag Nederland - Japan

aan deTweede Kamer heeft gezonden, goed

leest, kan niet anders dan tot de conclu-

sie komen dat Nederland inmiddels vrede

kan hebben met de buitenlandse wens om
alleen belastingverlaging toe te staan aan

bedrijven als die in Nederland een vestiging
hebben waarin daadwerkelijk in bedrijfseco-

nomische zin iets gebeurt. En dat is de kern

van LOB bepalingen. Het echte Nederlandse

bedrijfsleven dat de inkomsten uit Japan

voor zichzelf geniet, heeft uiteraard niets te
vrezen, maar ook Nederlandse beursgeno-

teerde holdings van grote concerns blijven

buiten schot, alsmede Nederlandse vesti-

gingen die als regionaal "headquarter" van

een multinationale elders beursgenoteerde,
groep fungeren.
Aan alle overige Nederlandse BV's en NV's

die de verdragsvoordelen met Japan willen
genieten, worden dan aanvullende eisen
gesteld, net als in het verdrag met de VS, die

als volgt kunnen worden omschreven:

Geen verdragsvoordelen als de aandeelhou-
ders van het Nederlandse lichaam in meer-

derheid niet zelf inwoners van Nederland

zijn; dit heet de "qualifying persons test";
daarbij wordt dan een uitzondering
gemaakt voor buitenlandse aandeelhou-

ders die in een land wonen of gevestigd zijn

dat een even gunstig verdrag met Japan

heeft (omdat je dan mag aannemen dat de

gelden niet om fiscale maar om bedrijfs-

economische redenen via Nederland lopen);

dit staat bekend als de "equivalent benefici-
aries test";
Geen verdragsvoordelen indien het Neder-

landse lichaam meer dan 50%o van de inkom-
sten die zij uit Japan geniet in de vorm van

fiscaal aftrekbare betalingen doorschuift
naar natuurlijke of rechtspersonen in landen

die geen of een minder gunstig belasting-
verdrag met Japan hebben: de "base erosion

test'i
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Blijkens de aanbiedingsbrief is Nederland

dus inmiddels akkoord met het aanvaarden

van LOB artikelen in nieuwe belastingverdra-
gen als de verdragspartner daarom vraagt,

zolang het echte Nederlandse bedrijfsleven,

nationaal maar ook internationaal, buiten
schot blijft. Het valt dus te verwachten dat
Nederland op korte termijn meer belasting-
verdragen gaat sluiten met een LOB arti-
kel. Of daarmee aan "doorstroomlichamen"
effectief een halt wordt toegeroepen valt
te bezien. De fiscale advies-sector is uiter-
aard alweer doende, structuren te bedenken
waarin de gelden toch doorstromení maar

binnen de ruimte die de nieuwe LOB regels

bieden. Het wordt in elk geval een stuk
lastiger voor de trust-sector. Het Ministerie
van Financiën gaat er in de genoemde toe-
lichting in elk geval expliciet vanuit dat de

al tientallen jaren gebruikelijke Nederlandse

doorstroom lichamen hun beste tijd gehad

hebben. lndien Amerikaanse en Japanse

rente- royalty- en dividendstromen niet
meer eenvoudig via Nederland geleid kun-

nen worden en straks nog dezelfde geld-
stromen van een paar andere landen die

om een LOB artikel zullen gaan vragen nu

Nederland dat aan Japan ook heeft toege-
staan, kan het natuurlijk hard achteruit gaan

met "Nederland - doorstroom-land".

Werkgeversorganisatie wil terug
naar de oude rij- en rusttijden
regeling
Het moet afgelopen zijn met het opleg-

gen van torenhoge boetes voor kleine

overtredingen van de rij- en rusttij-

den. Dat Íelt Transport en Logistiek

Nederland (TLN).

De 'ij- en rustlijdenregeling is van

belang voor onder meer de verkeers-

vei igheid en voorkomt concurrentie-

vervalsing. Maar controles schieten vol-

ledig door. Chauffeurs worden nu bij

een controle bekeurd voor futiliteiten

die ze weken geleden hebben begaan.

Dat komt omdat bij controies in het

bulten and steeds meer misbruik wordt

gemaakt van de zgn. 28 dagenrege-

ling. Vervoerders worden tot wanhoop

gedreven.

TLN start daarom een campagne, waar-

bij terugkeer naar het oude rij- en rust-

tijden regime centraal Íaat.

28 dagenregeling
Sinds de invoering van de digitale

tachograaí kan bij een controle oP

de rij- en rusttUden van een chauffeur,

iedere overtreding tot op de seconde

worden uitgelezen. Europese regelge-

ving stelt dat bij een controle, de tacho-

graaf tot 28 dagen terug mag worden

uitgelezen. Maar deze'28 dagenrege-

ling'is met name ingesteld orn te con-

troleren of een chauffeur zjn verplichte

weekendrust heeft genoten Daar heb

je nu eenmaal een langere periode voor

nodig. Deze 28 dagen regel wordt nu

door Íeeds meer Europese lidstaten

misbruikt, om een opeenstapeling van

boetes uiÍ te kunnen schriiven. Deze

optelsom over 28 dagen maakt dat het

totaal bedrag van boetes per controle

soms duizenden eurot bedraagt, ter-

wijl de overtredingen zelf vaak niets

voorstelden.'Het is te gek voor woor-

den' aldus TLN,'Transportondernemers

worden tot wanhoop gedreven en het

werkt stress en manipulatie in de hand.

De reqelgeving streeft zijn doel volledig

voorbij en heeft niets met de verkeers-

veiligheid of met concunentieverval-

sing te makeni

Digitale tachograaf
Met de invoering van de digitale tacho-

qraaf is de handhaving van de ri1- en

rusttilden steeds meer een technische

discussie geworden. Techniek bepaalt

wat veiligheid is, terwijl volgens TLN bij

controles op vei igheid luist de af,rue-

ging en inschatting van de controleur

heei be anqrijk is. Dat doen vee landen

nu niet meer, en handhaven prec es op

alle overschrijdingen zichtbaar op de

digitale tachograaí TLN wil komende

periode zwaar gaan inzetten oP het

herstel van de regelgeving, De werkge-

versorganisatie wil af van de 28 dagen

regel!ng en stelt voor om terug te keÍen

naar de jarenlang bestaande regelge-

ving waarbij alleen gecontro eerd mag

worden wat de chauffeur de lopende

week en de laatste werkdag van de

vorige week heeft gedaan. Hiermee

behoud je de controle op ondermeer

de verkeersveiligheid, en voorkom je

een lange opeenstapeling van boetes

Stemming Europees Parlement
Onlangs is in het Europees Parlement

gestemd over een aanpassing van de

digitale tachograaf richtlijn. TLN vindt

het onbegrijpelijk dat er in Europa

wordt gesproken over een update van

de tachograaf, terwijl de regelgeving

een defect bevat en wordt misbruikt.

TLN grijpt daarom dit moment aan

om te pleiten voor terugkeer van de

oude rij- en rusttijdenregeling en zaL

komende periode op zowel nationaal

als internatlonaal niveau een intensieve

campagne starten.
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