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Excellentie.

De Nederlandse Orde tin l3elastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met beangstdUing kennis genomen
van de inhoud van het concept van de Rege3ng aanwijzing directeur-grootaandeelhoudcr (hierna: het
concept). Op 16 mei 2014 zijn geïnteresseerden uitgenodigd te reageren op het consultatiedocument. Op
dcix, uitnodiging gaat de Orde hierbij graag in.

Allereerst worden in dcxe brief enkele opmerkingen van meer algemene aard gemaakt. Daarna wordt een
aantal artikelen van een technisch commentaar voorzien.

A. ALGEMEEN

l3ijkens de toelichting bij het concept wordt beoogd de geldende Regeling aanwijzing directeur
grootaandeelhouder aan te passen in verband met de invoering van de Wet vereenvoudiging en
flexibilisering bv-recht per 1 oktober 2012 aismedc naar uan!eiding van hoge Raad 22 maart 2013. nr.
12/02909.
De Orde zou het zeer waarderen als in dc toelichting uitgebreider wordt ingegaan op de recente
jutisprudentie ten aanzien van onderhavige problematiek en de gevolgen daarvan voor de praktijk. Zo
ovenoog de Centrale Raad van Beroep bijvoorbeeld dat “bij de beoordeling van dc ‘aaag of tussen een
natuurlijk persoon en een rechtspersoon een gezagwerhouding bestaat niet van be!ang is we!ke personen
dccl u!tmaken van het orgaan van de rechtspersoon dat instrueties aan de natuurlijke persoon kan geven’t
(CRvI3 22januari 2014, nr. 124353). In de praktijk wordt dit door eenheden van de l3eiastingdicnst zo
uitgeegd dat een directeur-aandeelhouder per definftie verzekerd is voor de werkneersverzeksingen.
tent hij op grond van de Regeng aanwijzing dWecteur-grootaandeelhouder daarvan wordt uitgc&oten.

a Comnd.sic 114 (svoorsfrikn von & VOB (oeLW iscok irct3voorskikn op .v!r4’dightid mc! hi ,vels6
cffalh’iwf( Lii 4flc!c ucy. terugwerkemic kruclu. ui!varimariwict udmini.si’ruilevc iusscndruk n listwi
wsiginwklima.u.
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tot Dun Bosch 20 uni 2013. ir. 12/0062 . over 00e dat dc Ru eeiinu aafl\\ j7nL! drecteur—
grootaandeel houder io letten k moet v orden genomen dat de natuuri ke persoon ook zelf als natuurt
persoon bestuurder dient te zHn. wi h een beroe kunnen doen op deze regeling. Dat zou mogel ;k
;iup.:eeren dat ook de natuurlijse persoon de via 7ifl eicen hv een 00f—heanv ieet n een andere b
\aarvun zin eicen liv bestuurt:er is en niet hzel t Hs natuurhke persoon. geen beroep kan doen op de
revekne. l)t s naar de nienine an de Orde niet de bedoelne. De Orde verzoekt dat te bevestieen en/of
nader toe te ichten of te \erciuidel ijken.

1 let concept berust ntlar de mening van de Orde te vee, op het criterium “legen de eigen wH in ontsagen
kunnen worden’’. De t\ee zo4enoemde 3-notarisarresten van de 1 oge Raad hebben laten zien dat
notarssen niet verzekerd zijn voor de werknenierserzekeringen. ondanks dat zij minder stemrechten
hebben in de algemene ‘ ergader ig an aandeelhouders van de notarissen—nv (1 loge Raad 1 7 februar’
20 2. nr. 1 1/00371. en 1 loge Raad 14 fihruari 20 4. nr. 13/00475). 1 let enkenlum “te gen de eigen wH in
ontsaven kunnen worden” speede ‘ii dIe arre:en geen rol. nov daargeatea het feit dat dit bI
samenwersingsvertianden at;jd mogel jk s.
De vraag of de arbeds\ erhoudng van een dlreeteur—aandeekiouder moet wonnen aiineele rkt as een
verzekerlngspl,e nge arneidsverlioudlng. dient vogeas de 1 loce Raad te w oruen eoordued aan de hanc
van de o.genue er’tee. (t love Ra nu 17 ez’uar 2012. nr. 1 1/0)37 ).

1 ,r moet snrake iLn van eer arbedsovereenkomst in de zin van artkel “Hô 10 BW (ere.e!:k 1 loge
Riid 25 maart 2011. ir. 10/021 46. en loge Raad 9 ueeemhen 2011. nr. 10/04551).

2. 1eii arbedsovereenkomst kan al leen bestaan liet natuurlijke personen als werkneiier t t Ome Rinac 9
uh 1990. ir. 13.969). Dit betesent dat de vraav moet worden beantw oord of sprake is van een

arhedsovereenkomst tussen de w erkmaatsehapp;cn) en de dreeteur-aandeeihoudcr persoonh’k.
3. Bi de toetsing of een reehtsverhoudna beantwoordt aan de criteria voor liet bestaan van een

arbedsovereenkomst moet acht worden geslagen op ahe omstandigheden van het geval. in onder] ng
verband beZen. waarb zowe, wat pa’then bH de totstandkom:ng van de overeenkomst oor oen
stond. als de w ze waarop panden uitvoering hebben gegecn aan de overeenkomst an beang is

(Iloge Raad 25 maart 201 1. nr. 10/02146. liet Gouden kooi—arrest).
4. Niet dn enkel kenmerk is beslissend — bijvoorbeeld of liet ontslag tegengehouden kan worden —. maar

de erseh 1 lende reehtsgevolgen die p.rt;ei aan hun verhoudine hebben verbonden, moeten n hun
onder] nge verband worden bezien (1 loge Raad 14 no\ ember 1997. ir. 1 6.453. r.o. 3.4. en t love Raad
13 ul 2007. ir. C05/33 11-IR. r.o .3.5).

Een minderheidsaandeelhor:uer is denliui e net zonder meer verzeserd oor de
werknemersverzeke”igen. Bij toepassnv van de eede ee Rene ‘ag .S een n4nderhe’Jsaandeelhouder al
snel niet verzet,erd oor de verknemersverzekeningen.
Zoals her\oor hij 3. is ongemerkt, is cci gescheiden beoordeling van de \erschhende elementen. vezag
arbelu en looa. va het beern ie’stbetreln1 ie’ nit ‘ioeZ’k. Ii lijn met de e lereehtehke

c e w st . II o. R r,r Ii .ç,i1 (1 Ii ‘ 00 ( i 3 ( () \ 1 L fl 5 3 l\ fl

sarake is. .iehm moci soreen geslagen op a le om’uaictgheden zi het ve a . :n onuer Ing vernanu bez en.
Daarbli gaat ier niet auer om de reeNea en \ erpl eht’ neen er’ pand en bij liet aangaan van de
reelitsverhoud ng ‘oor ogen stonden. maar ook om de manIer waarop 7,]] UIl\ oering en aldus inhoud
hebben ege en aan hun recNts erhuedng. \ ei 3n enke’ kennie’k is he’ ssend. maar da va’sch”e’de

Da C ‘on’m, ,sfi t t,i ;s’ oa iu //1 n win da \(E o (,ç’ fFc 11/1 i’if.icnn’,k/!cii op ,V[’///i a/r 4/ nat //11 iiLJJ1,
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“1 ,OC:lîC,s, i(f/.



N O B

etseexoicen die parien aan hun verhoudine hebben verbonden moLten in hun ondeil inne verband
sorden bekeken, aldus de boe Raad.
Dc Orde olcit ervoor om de .er7ekernosni ‘cilt ar de directeur—aandeeihoudcr daarom bredero.i bezien cii
de ci’itena ten aanz:en an de t atezio1ied van de \erzekcr1nLs:31.cilt meer aan te aten siu:ten b de
behoefte ii de iaktk.
Op lt moment bestaan er verschil iende xeiiel ijLe definities van het begri 1 drecteur—orootaandechouder.
In dc keiiist ihe i . 0 mmci Le khe t . t. \ 1 en de 00 ibe ist n (c bi Like k oon) 5 cc 0

belang van 5% vol doende om as dreeteur—orootwmdeehouder aangemerkt te worden, \‘oor de
pensoenwetgeving \ordt uitgegaan van 10%. De Orde sleb voor om voor de \er ekc’:ngslilcht van de
directeur—orootaandeelhouder muislut:ig le zoeken bij een van deze criteria. Dit schept naar de mening
van de Orde Uu:deldkhe;d hij de heoordeiing van de verzekerinespkcht.

Als gevolg van de .nwerkngtredai van dc Wet vereenvoud.g:ig en dexb. seng bv—recht op 1 oktober
2012 7iJfl ondet icci dc c bc c o cn dc hcsu t\ 0111 ii d LC L cle LUL to

een bv versoepeld. Statuten kunnen bepaen Gat bestuurders niet worden benoemd eniof ontsagen door Ge

gemene verguiderno. maar door een vereaderine van houders van aandeen vn een beoiade 5001 of
aanduidng of een ander o:’oaan binnen de vennootschap (artikeen 2:242 en 2:244 3urge:Lk Wetboek).
Sttu:a.r La i met ‘0lt, tnen ne van anke 2:244 Burgeri jk Wetboek zijn henaad dat de he\oefdiied tOt

het ontslag van bestuurders n:et toekomt aan de algemene s eroader:nn maar. bijvoorbeeld, aan een
vergaderine van houders van ororte,tsuendeien. \‘erdcr komt bij eerftieerng van aandelen het stemrecht
op de aandelen niet toe aan de houders van dc eert,fcatcn van aandelen, maar dc :hcto aan de Stiehtng
Administratiekantoor de Ikirniec de houder s van de aandelen. De bestuurder die op zelizelt qua aantal
aancucen. al dan ii let samen met zi1n echtgeno( )t( c) en timi 1 deden, over voldoende ste mmcii in de
aandec:houdersvergidering zou beseh:kken. kan dan toch tegen zijn vv:l worden ontsagen.
In het concept wordt met de mogci;khe:d van bijzondere aandelen 0f geeceffiecerde aandelen naar dc
mening van de Orde geen ofonvodoende rekening gehouden, 1 let is ondidelijk welke hcteken:s voor cle
uitleg van het concept moet worden toegekend aan de nlogel iJkheden om het stemrecht anders te verdelen
dan op grond van aandelenbezit. De Orde verzoekt om vei’duidei ijk: ng op dit punt.

VoJgens 1 boge Raad 22 maart 2013. ir. 12/02909. moeten de bepalnen van artikel 2 RegeLing

aanwijzing dirccteuu’—grootaandecihoudcr vrij ‘etterl k worden uiteelegd. Met liet conCept wordt nou geen
duidelijkheid crsciiaft over de feiten en oms:unekghcden op grond vs aarvan de d: recteur-aandeeihoudcr
niet langer als werknemer voor de wcrknemer.vei’zekeringen wordt aangemerkt. 1 let zet er derhui1ve naar
u:t dat he an hebbenden hun secife Le stuate steeds 0 iOeteU voofeggen aan liet L \•\ \/ of de insoecteur
zoas is aangegeven art k 3 van liet concept. Over gc’ns is artikel S van liet concent gese:ire\’en voor
dc. stuitte dat er op bas s van feiten en omstanj uheden we sn’uJue is van ccii u eistbetesklng terw jl de
dseuss.e i cie pi’aktik doorgaans tist gaat over het aannemen van een n.et-verzekennusn’cin ce
uirbeidsverhouding. Dci Orde \ erzoekt in LIrtke1 3 te \ oorzien in een mogelijkheid tot iistste:i ing val de
to et-ve’aeLer’ns.e’i:l no e’zok. al dan nie: In a:\v’< le van anke 2 ,Ln het concet. ond: ook u

:t:s:)coe cle geva ci i hic..’door worden reNt ‘L;\U,

De Orde merkt 01) dat in let concept geen verband is ge]c’ud niet de \ et banuur en toez’eht. Verded’gd
wordt we. dat liet in d ci ‘set moge: ik eeni,akte one t er-mode brui kb,ta is bi ops oleng binnen
fami’ehedrven. zodan’g dat de oude generatie adel hij liet bestuur San cle ondernen’no, betrokken hijft.
De Orde bevee’t aal heraan aardneht te bestedc’n in c:e toe ‘ehtng.

Dc C’on.m.c Ii’ o’o 7k uui u’ SOft ‘ ce: //.scc/1 ii ets L’Oels/L!ILîf op src/cL c’ met /?tt I’iS’/fl,
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B TECHNISCH COMMENTAAR

Arilkel 1. onckrclc’el d
In dit onderdeel wordt als echtgenoot gedefinieerd ‘de persoon die met de bestuurder gehuwd is of die
daarmee een gezamenlijke huishouding voert’. De orde merkt op dat in de afgelopen jaren het
zogenoemde partnerbegrip voor de verschillende belastingietten diverse wjjzigingen heeft ondergaan.
Om die reden is het voor de uitioer!iigsprakÇk wenselijk dat bjvoorbeed in de toe!ichting op deze
regeling duidelijkheid wordt erschaft over de criteria die geden bij de ;nvuliing van het begrip ‘voeren
van een gezamenlijke huishouding’. Verder beveelt de Orde aan om met het oog op eenhed van
wetgeving te beten ;n hoes erre het t’scale partnerbegrip ook hier zou kunnen worden gebruikt.

Arlikel 2 lid 1. oncle.ta ei b
De auteurs van het boek “liet nieuwe bv-recht Fiscaal Actueel nr. 14. Kluwen l)eventer’, menen dat de
situatie van nevengeschtkthed na inwerkingtreding van de Wet %ereenvoudEging en fiexibllsering b
recht eenvoudiger is te bereiken. omdat ondanks onge;ijke aandelenverhoudingen. toch
nevengeschiktheid qua aantal uit te brengen stemmen kan bestaan. De Orde verzoekt om bevestiging van
den! zienswijze. zodat voor de praktijk duidelijk is hoe een en ander ge!nterpreteerd kan/moet worden.

.4rlikel 6
ren slotte merkt de Orde opdat de nieue regeling terugwerkende kracht zou moeten krijgen tot 22 maart
2013. in verband met voormeld arrest van die datum. of tot 1 ,anuari 2009. in verband niet de
naheffingstermn. om correcties achterafdoor cie l3eiastingdienst te voorkonten.

Uiteraard is de Orde graag bereid het bovenstaande nader toe te :!chtcn.

De Orde heeft er geen bezwaar tegen als deze reactie openbaar wordt gemaakt

Een afschrift van deze brief is heden verzonden aan de Staatssecretaris van Financiën.

1 loogachtenci.

de Nederlandse Orde an Belastingadviseurs.
namens den,

rnr. drs. S.A.WJ. Strk
oorz!tter Commss:e Wersvoorstelen
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