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de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Commissie Wetsvoorstellen

Aan de Vaste commissie voor Financiën van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. mevrouw mr. W.A.J.M. van Dooren
Postbus 20017
2500 EA Den Haag

Amsterdam, 30 november 2015

Betreft: Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde
van Belastingadviseurs op het wetsvoorstel Belastingplan 2016 c.a. (34 302)

Geachte leden van de Commissie,

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft kennisgenomen van de
(gewijzigde) wetsvoorstellen Belastingplan 2016 (34 302), Overige Fiscale Maatregelen (34 305),
Wet implementatie wijzigingen Moeder-Dochterrichtlijn (34 306) en Wet tegemoetkomingen
loondomein (34 304) zoals deze recent bij uw Kamer zijn ingediend.

Inleiding

De Orde heeft reeds uitgebreid commentaar geleverd op de oorspronkelijke wetsvoorstellen in het
commentaar van 2 oktober 2015 (het Commentaar)1en het nader commentaar van 23 oktober 2015
(het Nader Commentaar)2gericht aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal. Een groot deel van de opmerkingen van de Orde is bij de behandeling van de
wetsvoorstellen in de Tweede Kamer aan de orde gekomen en/of beantwoord door de
staatssecretaris van Financiën.

Desalniettemin ziet de Orde aanleiding om nog een aantal punten, welke deels reeds bij de
behandeling van de wetsvoorstellen in de Tweede Kamer besproken zijn, onder uw aandacht te
brengen. Daarnaast heeft de Orde bij nadere bestudering van de voorstellen nog nieuwe punten

1 http://www.nob.netJnob-commentaar-op-het-wetsvoorstel-belastingplan-20 1 6-ca
2 http://www.nob.netJnader-nob-commentaar-op-het-wetsvoorstel-belastingplan-20 1 6-ca
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geïdentificeerd. De Orde geeft u in overweging deze punten in de behandeling van de
wetsvoorstellen aan de orde te stellen in uw overleg met de staatssecretaris van Financiën.
Op een aantal punten dringt de Orde aan op beleidsmatige heroverweging of substantiële wijziging.
Deze speerpunten worden hierna kort weergegeven onder A. Verder heeft de Orde op een aantal
punten technische opmerkingen. Deze technische kernpunten zijn hierna onder B. samengevat.
Deze punten worden grotendeels uitgewerkt in de bijlage bij deze brief.

A. Speerpunten

Geen structurele verlaging fiscale lasten op arbeid
1. De Orde stelt vast dat de voorstellen geen (uitzicht op) structurele herziening en

vereenvoudiging van de heffingsstructuur bieden. Aan de vorig jaar door de staatssecretaris
geuite ambitie om de lasten op arbeid te verlagen wordt met de voorstellen naar de mening van
de Orde slechts in beperkte mate uitvoering gegeven. De marginale tariefstructuur die, mede
op verzoek van de Orde, door de staatssecretaris is bekend gemaakt, toont aan dat deze, naar
de mening van de Orde, onevenwichtig verloopt (het verloop van het marginaal tarief is uiterst
grillig en springerig, met zelfs een marginaal tarief van 56 procent in een bepaalde
inkomensgroep). Ook leiden de voorgestelde maatregelen, zoals afbouw van de heffings- en
arbeidskorting, tot een niet transparante tariefstructuur, waardoor belastingplichtigen niet dan
wel slechts met grote moeite hun marginale tarief kunnen kennen.

Herziening box 3
2. Wat er zij van de (politieke) discussie over de wenselijkheid van de voorgestelde herziening,

merkt de Orde op dat dit qua uitvoerbaarheid, risico’s voor een nieuwe ronde van massaal
bezwaar en financiële risico’s voor de schatkist naar de mening van de Orde een uiterst
onwenselijk voorstel is, ook (ofwellicht juist) als dit, gelet op de motie Bashir, Van Weyenberg
en Grashoff, een tijdelijk overgangsregime is naar een permanente regeling voor een
belastingheffing van reële inkomsten en vermogensresultaten.

3. De Orde concludeert derhalve dat het voorgestelde systeem, zonder tegenbewijs, uiteindelijk
achteraf, met terugwerkende kracht tot invoeringsdatum, na ingediend massaal bezwaar, zou
kunnen sneuvelen op juridische gronden en adviseert dringend om het voorstel te
heroverwegen.

Aanscherpen gebruikeliikheidscriterium werkkostenregel ing
4. De Orde meent dat dit een onwerkbaar voorstel is. De Orde heeft reeds eerder dringend

verzocht om heroverweging. Als het voorstel toch wordt aangenomen, dringt de Orde aan op
zorgvuldige, tijdige en duidelijke voorlichting aan werkgevers.

Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
5. De Orde maakt ernstig bezwaar tegen de gekozen wijze van implementatie van de Moeder

Dochterrichtlijn, omdat deze in een aantal gevallen leidt tot, kennelijk bewuste, dubbele
belastingheffing in internationaal verband, in strijd met algemene beginselen van het
internationaal belastingrecht en de uitgangspunten van het Nederlandse verdragsbeleid.
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Verzilveringproblernatiek RDA nieuwe stijl
6. De Orde blijft aandringen op een structurele oplossing van de verzilveringsproblernatiek op

middellange termijn.

Inwerkingtreding schenkingsvrjstell ing eigen woning
7. De Orde blijft geen goede reden zien om de definitief verruimde schenkingsvrijstelling ten

behoeve van de eigen woning pas per 1januari 2017 te laten ingaan en handhaaft haar mening
dat de onderbouwing van de leeftijdsgrenzen van 18 tot 40 jaar, in het kader van
leeftijdsdiscriminatie, haar arbitrair voorkomt. De Orde wijst hierbij op het recente arrest van
de Hoge Raad van 16 oktober 2015 (nr. 14/04751, V-N 2015/53.8) waarin de Hoge Raad
prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Hof van Justitie EU betreffende een soortgelijke
leeftijdskwestie in de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting.

B. Technische kernpunten

Formeelrechtel iike voorstellen
De Orde heeft een aantal vragen en opmerkingen over:
1. De boetebepalingen in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van

belastingen (WIB).
2. Uitbreiding van de mogelijkheden voor geweld in de controlesfeer.
3. Toepassing van lijfsdwang bij civiele vorderingen.
4. Invoering van prejudiciële vragen in fiscale procedures.

Deze vragen zijn meer in details uitgewerkt in de bijlage bij deze brief.

De Orde suggereert de Staatssecretaris om een reactie op de hiervéôr en in de bijlage aangegeven
punten te verzoeken.

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

Uiteraard is de Orde graag bereid het bovenstaande nader toe te lichten.

Hoogachtend,
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs,

7
mr. M.Viamöij
voorzitter Commissie Wetsvoorstellen
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Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
bij het wetsvoorstel Belastingplan 2016 (34 302,), Oven ge fiscale maatregelen 2016 (34 305), Wet
implementatie wijzigingen Moeder-dochternichtljn 2015 (34 306) en Wet tegemoetkomingen
loondomein (34 304)

1. Verlaging fiscale lasten op arbeid en tariefstructuur
Artikelen 1, II en XVII Belastingplan 2016 (Wet inkomstenbelasting 2001 en Wet op de
loonbelasting 1964)
1. De Orde stelt vast dat de voorstellen geen (uitzicht op) structurele herziening en
vereenvoudiging van de heffingsstructuur bieden. Aan de vorig jaar door de staatssecretaris geuite
ambitie om de lasten op arbeid te verlagen wordt met de voorstellen naar de mening van de Orde
slechts in beperkte mate uitvoering gegeven. De marginale tariefstructuur die, mede op verzoek
van de Orde, door de staatssecretaris is bekend gemaakt, toont aan dat deze, naar de mening van
de Orde, onevenwichtig verloopt (het verloop van het marginaal tarief is uiterst grillig en
springerig, met zelfs een marginaal tarief van 56 procent in een bepaalde inkomensgroep). Ook
leiden de voorgestelde maatregelen, zoals afbouw van de heffings- en arbeidskorting, tot een niet
transparante tariefstructuur, waardoor belastingplichtigen niet dan wel slechts met grote moeite
hun marginale tarief kunnen kennen.
(Commentaar: Al en A7, bijlage 1.1 en 1.5)

2. Herziening box 3 inkomstenbelasting (vermogensrendementsheffing)
Artikel II onderdelen C, E, F, G en J en artikel III Belastingplan 2016 (artikelen 5.2, 5.5, 7.7,
7.8, 10.1 en 10.6bis Wet inkomstenbelasting 2001)
1. Wat er ook zij van de (politieke) discussie over de wenselijkheid van de voorgestelde
herziening, merkt de Orde op dat dit qua uitvoerbaarheid, risico’s voor een nieuwe ronde van
massaal bezwaar en financiële risico’s voor de schatkist naar de mening van de Orde een uiterst
onwenselijk voorstel is, ook (ofwellichtjuist) als dit een, gelet op de motie Bashir, Van Weyenberg
en Grashoff, overgangsregime is naar een permanente regeling voor een belastingheffing van reële
inkomsten en vermogensresultaten.

2. De Orde concludeert derhalve dat het voorgestelde systeem, zonder tegenbewijs, uiteindelijk
achteraf, met terugwerkende kracht tot invoeringsdatum, na ingediend massaal bezwaar, zou
kunnen sneuvelen op juridische gronden en adviseert dringend om het voorstel te heroverwegen.

3. Op het punt van risico’s voor de schatkist blijft de Orde benadrukken dat op grond van de
jurisprudentie van de Hoge Raad stapeling van fictie op fictie ertoe kan leiden dat er een te groot
— onaanvaardbaar — verschil ontstaat tussen het forfaitaire rendement en het werkelijk behaalde
netto rendement dat in strijd kan komen met elementaire mensenrechten. Meer in het bijzonder
wijst de Orde erop dat in de voorgestelde regeling de facto nog meer ficties voorkomen dan onder
het huidige systeem. De Orde wijst in dit kader op de volgende ficties c.q. vooronderstellingen die
aan de berekening van de nieuwe forfaitaire rendementen ten grondslag liggen:

Hier geven wij aan waar in onze eerdere commentaren het onderwerp is terug te vinden.
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• de fictie van de samenstelling van een beleggingsportefeuille;
• de fictie dat de samenstelling van de beleggingsportefeuille differentieert naar hoogte van het

vermogen;
• de fictie van de verdeling van vermogen in spaarvermogen en belegd vermogen;
• de fictie van de in aanmerking te nemen termijn voor aandelenbeleggingen en de samenstelling

van de aandelenportefeuille;
• de fictie ten aanzien van de in aanmerking te nemen onroerende zaken en de daarbij

gehanteerde beleggingstermijn;
• de fictie ten aanzien van de gekozen obligaties en de te hanteren beleggingstermijn;
• de fictie ten aanzien van de overige beleggingen; en
• het niet in aanmerking nemen van kosten van het aanhouden van een beleggingsportefeuille,

terwijl hieraan wel kosten verbonden zijn, in tegenstelling tot het aanhouden van
spaartegoeden.

4. Vanwege de gevoelde onrechtvaardigheid van (hoge) fictieve rendementen bij de hogere
vermogens, alsmede het tegen het hoogste forfaitair rendement belasten van vermogen in een
vrijgestelde beleggingsinstelling (hierna: ‘VBI’), ongeacht het werkelijke vermogen dat in een VBI
is ondergebracht, bestaat het risico dat getroffen belastingplichtigen massaal bezwaar gaan maken.

5. De Orde merkt op dat het gewenste fiscale effect ook bereikt had kunnen worden door het
verhogen van het vrijgestelde bedrag al dan niet in combinatie met een progressief tarief, wat
dergelijke risico’s niet (althans niet in die mate) met zich zou hebben gebracht.

6. Daar komt bovendien nog een fictie bij door het amendement 45 van het Kamerlid Groot. Door
het aannemen van dit amendement wordt het fictief rendement in box 2 verhoogd naar 5,5 procent,
gelijk aan het hoogste rendement in box 3. Dit veronderstelt dat met het vermogen in de VBI (of
buitenlandse beleggingsmaatschappij) 5,5 procent gehaald wordt, ongeacht de hoogte van het
vermogen (zoals in het box 3 voorstel). Dit zal veelal bezijden de waarheid zijn. Zeker in de
gevallen waarin geld overgebracht wordt van box 3 naar box 2 (de motivatie van de wijziging)
klopt dit zeker niet. Het boxhoppen van box 3 naar box 2 gebeurt immers juist bij vermogen dat
laag rendeert. Juist bij een laag rendement is een belastingdruk van 25 procent over het werkelijk
behaalde rendement voordeliger dan de belastingdruk in box 3. Hoe lager het rendement, hoe hoger
het voordeel van boxhoppen. Het is dus ook praktijk dat juist vermogen met een laag rendement
in een VBI wordt ondergebracht. Het past niet in een rechtvaardige belastingheffing om ficties te
creëren, waarvan zeker is dat deze in veel gevallen niet kloppen. Daarbij is het hoogste rendement
in box 3 van 5,5 procent onder meer gebaseerd op de vooronderstelling dat een deel van het
vermogen wordt belegd in onroerende zaken. Dit is een VBI echter niet toegestaan, zodat het naar
de mening van de Orde niet terecht is voor VBI’s uit te gaan van een forfaitair rendement dat mede
is gebaseerd op een beleggingsrendement dat op onroerende zaken word behaald. Wat ook
technisch niet juist is naar de mening van de Orde, is dat het amendement in alle gevallen slechts
een liquiditeitsnadeel oplevert. Door de beperkte verliesverrekeningstermijnen in box 2 en sowieso
het feit dat een aanmerkelijkbelangverlies in beginsel alleen in box 2 kan worden verrekend,
kunnen ook definitieve nadelen ontstaan. De Orde verwacht zeker procedures. De Orde pleit op
zijn minst voor invoering van een tegenbewijsregeling of het opnemen van de staffel uit box 3.
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7. De Orde concludeert derhalve dat liet voorgestelde systeem, zonder tegenbewijs, uiteindelijk
achteraf, met terugwerkende kracht tot invoeringsdatum, na ingediend massaal bezwaar, zou
kunnen sneuvelen op juridische gronden en adviseert dringend om het voorstel te heroverwegen.
(Commentaar: A2 - A4 en bijlage 1.2)

3. Aanscherpen gebruikelij kheidscriterium werkkostenregeling
Artikel II Overige fiscale maatregelen 2016 (artikel 31 Wet op de loonbelasting 1964)
1. Naar de mening van de Orde leidt de voorgestelde wettekst tot een in de praktijk moeilijk
uitvoerbare regeling en daarmee tot een ernstige administratieve lastenverzwaring, terwijl de reden
voor het voorstel, het risico van tariefarbitrage, ook op andere wijze bestreden kan worden, zonder
of in elk geval met minder administratieve lastenverzwaring. De Orde meent dat de principiële
bezwaren van de Orde door de staatssecretaris ten onrechte van tafel zijn geveegd. De Orde heeft,
mede op verzoek van Tweede Kamerleden, een alternatieve wetstekst voorgesteld, die tegemoet
zou moeten komen aan de onderliggende reden voor deze wetswijziging maar zich precies richt op
hetgeen bestreden zou moeten worden, namelijk het onder de werkkostenregeling laten vallen van
loonbestanddelen. Ook dit voorstel is door de staatssecretaris verworpen.

2. Het is de Orde inmiddels gebleken dat de voorgestelde aanscherping van het
gebruikelijkheidscriterium bij de werkkostenregeling voor werkgevers tot zeer veel vragen leidt.
De toelichting is op verschillende punten onduidelijk en wekt verwarring. Er is grote behoefte aan
meer duidelijkheid.

3. Zo staat in de Memorie van Toelichting dat het bij de beoordeling van het
gebruikelijkheidscriterium gaat om de vraag of het ‘aanwijzen’ van de vergoedingen als zodanig
gebruikelijk is. Dit wordt als volgt uitgelegd: Het gaat er dus om dat het gebruikelijk is dat de
werkgever de eventueel verschuldigde heffingen over de vergoedingen of verstrekkingen via
eindheffing voor zijn rekening neemt. Werkgevers wijzen echter vergoedingen niet aan omdat zij
de belasting voor hun rekening willen nemen. Dat is ook niet de strekking van de vrije ruimte. Dit
betreft een generieke vrijstelling die juist voorkomt dat een werkgever in zoverre eindheffing voor
zijn rekening hoeft te nemen. Het is zeer wel mogelijk dat een werkgever een vergoeding alleen
maar aanwijst omdat hij over de betreffende Vrije ruimte beschikt. Heeft hij die ruimte niet, dan
laat hij de heffing ten laste van de werknemer komen. De Orde vraagt zich af wat dit dan zegt in
relatie tot de gebruikeljkheid van het aanwijzen.

4. Alleen voor zover van een bepaald gebruik sprake is mag de werkgever de werkkostenregeling
toepassen. Het is de Orde niet duidelijk welk gebruik de wetgever met dit criterium op het oog
heeft. Mede gelet op de verschillende opmerkingen die daarover bij de parlementaire toelichting
in de Tweede Kamer zijn gemaakt, ziet de Orde - ten minste - de volgende mogelijkheden:
a. het gebruik véér de definitieve invoering van de werkkostenregeling (2014; moet wellicht

worden gekeken of de werkgever het gebruik had de belasting voor zijn rekening te nemen?);
b. het gebruik in het eerste jaar van (uitsluitend) de werkkostenregeling (2015);
c. het gebruik in 2016, het eerste jaar van het aangescherpte gebruikelijkheidscriteriurn.
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Kan de staatssecretaris toelichten om welk gebruik het moet gaan? Is het juist dat als er geen
gebruik bestaat op het punt van een bepaalde vergoeding een dergelijk gebruik nooit meer kan
ontstaan? Zo nee, hoe kan een dergelijk gebruik ontstaan als het niet gebruikelijk is de vergoeding
aan te wijzen?

5. De Orde dringt voorts aan op goede (en tijdige) duidelijke voorlichting. Deze verzwaring van
de administratieve lasten raakt immers alle werkgevers. is de staatssecretaris bereid aan de hand
van voorbeelden te verduidelijken wat hij precies bedoelt? Welke voornemens heeft de
staatssecretaris op het punt van de voorlichting aan de werkgevers?
(Commentaar: A6 en bijlage 1.3; Nader commentaar: Al)

4. Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting
1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn
Artikel 1 onderdelen A en C en artikel II Wet implementatie wijzigingen Moeder
dochterrichtlijn 2015 (artikel 13 lid 17 Wet op de vennootschapsbelasting 1969; anti
hybrids; artikel 13 lid 3, onderdeel b Wet op de vennootschapsbelasting 1969; GAAR;
artikel 1 lid 7 Wet op de dividendbelasting 1965; GAAR)
1. Ten aanzien van de behandeling van hybride instrumenten onder de Moeder-Dochterrichtlijn
(hierna: ‘MDR’) heeft de Orde met instemming kennisgenomen van de gekozen techniek, waarbij
de niet-toepassing van de deelnemingsvrijstelling is gekoppeld aan de aftrekbaarheid van de
vergoeding in het andere land. Daarmee wordt recht gedaan aan het uitgangspunt van zowel de
MDR als de OESO (BEPS actiepunt 2) om de ‘deduction-no-inclusion-mismatch’ op te heffen die
kan ontstaan ten gevolge van een verschil in kwalificatie tussen het land van de debiteur en
Nederland als land van de geldverstrekker. Toch plaatst de Orde een zeer kritische kanttekening
ten aanzien van de gekozen uitwerking, waarbij wordt aangeknoopt bij de vraag of de rente op de
hybride lening ‘naar haar aard’ aftrekbaar is en waarbij dus bewust door de wetgever wordt
aanvaard dat dubbele heffing optreedt door in Nederland de deelnemingsvrijstelling te onthouden
aan rente die op grond van specifieke of generieke aftrekbeperkingen bij de debiteur niet in aftrek
komt. De Orde acht deze dubbele heffing zeer ongewenst en het oogmerk van de aanpassing van
de MDR ten aanzien van ‘deduction-no-inciusion rnismatches’ ver te buiten gaan. Het argument
dat een dergelijke (economische) dubbele belasting zich ook kan voordoen bij rente op een
‘gewone’ lening overtuigt in het geheel niet, aangezien dit de discussie buiten de context van de
MDR plaatst en juist binnen de voorschriften van de (gewijzigde) MDR naar implementatie moet
worden gestreefd die in overeenstemming is met diezelfde MDR die in de basis als doel heeft
enkelvoudige heffing over (uitgekeerde) winsten binnen de EU te bewerkstelligen en met welk
doel dubbele heffing derhalve in strijd zou komen. De Orde geeft u derhalve in overweging ten
aanzien van dit punt nog indringend met de staatssecretaris van gedachten te wisselen.

2. Mocht ondanks bovenstaand pleidooi de gekozen systematiek gehandhaafd blijven, met als
gevolg dat de deelnemingsvrijstelling wordt onthouden aan o.a. rente ontvangen ter zake van
hybride leningen terwijl die rente bij de debiteur niet of deels niet in aftrek komt, dan meent de
Orde dat het juist j in lijn met doel en strekking van de MDR zou zijn om verrekening voor de
onderliggende winstbelasting te bieden. De Orde betreurt het dat het in de Tweede Kamer
ingediende amendement om verrekening van buitenlandse belasting toe te staan (in geval van niet-
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aftrekbare rente die in Nederland op grond van het voorgestelde artikel 13 lid 17 Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 wordt belast) door de staatssecretaris is ontraden en vervolgens door
de Tweede Kamer niet is aanvaard, en vraagt ti dringend in overweging te nemen een dergelijke
verrekening te bepleiten.

3. Meer in het algemeen merkt de Orde op dat de implementatie van de antimisbuikbepaling in de
MDR qua reikwijdte verder gaat dan nodig is. De MDR heeft uitsluitend betrekking op dividenden
binnen de EU (met doorwerking naar de EER en Zwitserland). De voorgestelde bepaling heeft
betrekking op de gehele wereld. De Orde ziet daarin een risico voor het ‘level playing field’ binnen
de EU en het investeringsklimaat van Nederland, omdat andere landen hierin minder ver gaan dan
Nederland. Het argument dat uiteindelijk ook BEPS hiertoe verplicht, acht de Orde onvoldoende,
omdat naar de mening van de Orde, Nederland in dat kader een aparte afweging zou dienen te
maken, rekening houdend met de uitwerking van BEPS in en door andere landen. De Orde meent
dat Nederland, vanwege het vestigingsklimaat, zowel op het punt van de implementatie van EU
Richtlijnen als bij de uitwerking van BEPS niet verder zou moeten gaan dan op enig moment van
Nederland verwacht kan worden. De Orde meent dat het, mede gelet op het Nederlandse fiscale
vestigingsklimaat, niet verstandig is op dit punt het voortouw te vervullen binnen de EU/EER,
waardoor Nederland zich op achterstand plaatst ten opzichte van andere EU/EER-lidstaten.
(Commentaar: A8 en bijlage 1.6)

5. Integratie S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016
Artikel XXXIII en artikel XXXIV Belastingplan 2016 (artikelen 1, 22 tot en met 27, 29 en 47
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen)
1. De Orde heeft in haar eerdere commentaar uitgebreid aandacht gevraagd voor de
verzilveringsproblematiek voor belastingplichtigen van de RDA nieuwe stijl. Voor een deel van
de opgeworpen problemen is een oplossing voorgehouden. Voor een ander deel van de
gesignaleerde problemen (met name startup’s, ondernemingen met veel zzp-ers) is dat echter niet
gebeurd. Hoewel de Orde begrip heeft voor het feit dat een definitieve oplossing meer tijd kost
(wellicht in de sfeer van de IT implementatie?), pleit de Orde voor het in de komende tijd verder
uitwerken van een structurele oplossing, waarbij de Orde denkt aan een generiek belastingkrediet
(niet verrekenbare loonbelasting kan verrekend worden met alle andere belastingen die een
onderneming verschuldigd is) en, in elk geval, een vorm van fiscale eenheid voor
loonheffingsdoeleinden (bijvoorbeeld vergelijkbaar met de regeling die voor de
werkkostenregeling gekozen is of vergelijkbaar met de fiscale eenheid in de
vennootschapsbelasting). De nu gekozen structurele oplossing komt de Orde voor als een tijdelijk
noodverband en niet als een definitieve oplossing.
(Commentaar: Al 5 - Al 6)

6. Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning
Artikel XXXV tot en met XXXVIII Belastingplan 2016 (artikelen 33, 33a en 82a Successiewet
1956)
1. De Orde blijft geen goede reden zien om de definitief verruimde schenkingsvrijstelling ten
behoeve van de eigen woning pas per 1januari 2017 te laten ingaan en handhaaft haar mening dat
de onderbouwing van de leeftijdsgrenzen van 18 tot 40 jaar, in het kader van leeftijdsdiscriminatie,
haar arbitrair voorkomt. De Orde wijst hierbij op het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 2015
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(nr. 14/0475 1, V-N 20 15/53.8) waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Hof
van Justitie EU betreffende een soortgelijke leeftijdskwestie bij de scholingsaftrek in de
inkomstenbelasting.
(Commentaar: Al 8 en Bi, bijlage 1 .9)

Formeelrechteli jke voorstellen

In aanvulling op haar eerdere commentaar richting Tweede Kamer heeft de Orde bij nadere
bestudering van de voorstellen enkele aanvullende opmerkingen over een aantal formeel
rechtelijke onderwerpen in de voorstellen.

7. Boetebepalingen WIB
Artikel XX Overige fiscale maatregelen 2016 (artikel 11 Wet op de internationale
bijstandverlening bij cle heffing van belastingen)
1. De Orde plaatst vraagtekens bij de voorgestelde aanpassingen van artikel 11 in de Wet op de
internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (hierna: ‘WIB’). In het voorstel
wordt genoemd dat, als bijvoorbeeld de verplichtingen niet juist worden nagekomen, er een boete
opgelegd kan worden van maximaal het bedrag van de vierde categorie. Het lijkt erop dat onder
‘niet juist’ ook de bepaling van artikel 68 lid 1 sub c Algemene wet inzake rijksbelasting (hierna:
‘AWR’) valt (het beschikbaar stellen van informatie in valse of vervalste vorm). De Orde vraagt
zich af of alsdan zelfs een boete van maximaal het bedrag van de vijfde categorie zou kunnen
worden opgelegd. Hoofdstuk IX AWR wordt immers van overeenkomstige toepassing verklaard.
En in dit hoofdstuk is bepaald dat voor deze ernstige overtreding een boete van maximaal het
bedrag van de vijfde categorie kan worden opgelegd (artikel 69 lid 2 AWR).

2. De Orde vraagt zich tevens af waarom de toepassing van artikel 67n AWR niet langer wordt
uitgezonderd in het voorgestelde artikel 11 WIB. Artikel 67n AWR betreft de vrijwillige
verbetering van een aangifte. Op grond van dit artikel is het mogelijk een vergrijpboete te ontlopen
als de belastingplichtige alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel de juiste en volledige
inlichtingen, gegevens of aanwijzingen verstrekt voordat hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat de Inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of bekend zal raken
(vrijwillige verbetering). Voor aanslagbelastingen geldt dat binnen twee jaar na het indienen van
de onjuiste aangifte vrijwillig moet worden verbeterd. Indien de belastingplichtige na die twee jaar
alsnog een juiste en volledige aangifte doet, dan wel de juiste en volledige inlichtingen, gegevens
of aanwijzingen verstrekt, geeft dit aanleiding tot matiging van de vergrijpboete. Aangezien de
tweejaarsperiode is verbonden aan het moment dat een onjuiste of onvolledige aangifte is gedaan
of aangifte had moeten worden gedaan, vraagt de Orde zich af of artikel 67n AWR zonder meer
kan worden toegepast bij de nieuwe informatieverplichting. Deze informatieverplichting vormt
immers geen onderdeel van de aangifteverplichting. Indien het de bedoeling is dat vrijwillige
verbetering ex artikel 67n AWR ook van toepassing is bij de nieuwe informatieverplichting,
verdient het aanbeveling om dit tekstueel aan te passen in artikel 67n AWR, dan wel artikel 11
WIB, waarbij een aanpassing/toevoeging in artikel 11 WIB vanuit de wetssystematiek de voorkeur
verdient.
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8. Geweld in de controlesfeer
Artikel VIII onderdeel B en artikel XIV onderdeel A Overige fiscale maatregelen 2016
(artikel 1:30 Algemene douanewet en artikelen 2.57 Douane- en Accijnswet BES)
1. De onderhavige wijzigingen worden toegelicht als zijnde nodig ter verhoging van de
transparantie en om buiten twijfel te stellen dat niet alleen de inspecteur, maar ook de ambtenaren
die namens hem een taak uitoefenen, bevoegd zijn geweld te gebruiken in de controlesfeer. Met
het oog op de bestaande bevoegdheden en restricties van douaneambtenaren, betreft het naar de
mening van de Orde slechts een zeer beperkte uitbreiding, dat wil zeggen, alleen in de
controlesfeer, alleen in het kader van de uitvoering van douanewetgeving en alleen door bevoegde
douaneambtenaren. De Orde vraagt zich af of de onderhavige wijzigingen wellicht zijn ingegeven
vanuit de praktijk, uitsluitend bedoeld om te voorkomen dat mandaatregisters moeten worden
bijgehouden bij iedere personeelswijziging en in dat licht meer een formeel, verduidelijkend
karakter hebben dan dat het hier een daadwerkelijke uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden
in de praktijk betreft. De Orde verzoekt derhalve om een nadere toelichting van nut en noodzaak
en van de intenties ten aanzien van de toepassing hiervan in de praktijk.

9. Lijfsdwang bij civiele vorderingen
Artikel XVII onderdeel A Overige fiscale maatregelen 2016 (artikel 20 Invorderingswet
1990)
1. Met de voorgestelde wijzigingen wordt de bevoegdheid van de ontvanger om lijfsdwang toe te
passen uitgebreid tot civiele vorderingen die strekken tot betaling van schadevergoeding aan de
ontvanger in verband met een belastingschuld die niet is voldaan. De Orde vindt deze uitbreiding
in essentie opmerkelijk. De Orde vraagt zich af waarom de ontvanger straks wel de mogelijkheid
krijgt om een wanbetaler bij een actie uit onrechtmatige daad te gijzelen, terwijl een willekeurige
derde partij die een actie uit onrechtmatige daad instelt, die mogelijkheid niet heeft. De Orde mist
een onderbouwing op dit punt.

2. Verder wil de Orde in dit verband aandacht vragen voor de wijziging in de positie van de
(feitelijk) bestuurders. In de situatie waarin een lichaam zijn belasting niet voldoet, heeft de
ontvanger op dit moment slechts de mogelijkheid om (eventueel, bij wanbestuur) een bestuurder
of vereffenaar aansprakelijk te stellen voor de betaling van de schuld uit eigen vermogen: de
bestuurdersaansprakeljkheid. Door uitbreiding van de bevoegdheid om lijfsdwang toe te passen,
zal het voor de Ontvanger straks ook mogelijk worden om ten aanzien van bestuurders of
vereffenaars lijfsdwang toe te passen en zo te dwingen tot betaling van de schuld uit het vermogen
van het lichaam zelf, en voor zover de Orde begrijpt, zonder dat er noodzakelijkerwijs sprake hoeft
te zijn van wanbestuur door de betrokken bestuurder.

3. De Orde betreurt het dat voor de bewoordingen van de onderhavige wijziging niet is aangesloten
bij de bestaande bepalingen met betrekking tot bestuurdersaansprakeljkheid in de Invorderingswet
en maakt zich zorgen over de verdeling van de bewijslast. Op grond van het wetsvoorstel kan
lijfsdwang toegepast worden ten aanzien van de bestuurder, alsmede de degene die het beleid van
het lichaam heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij bestuurder, tenzij het niet aan hem te
wijten is dat de belastingschuld niet is voldaan. Naar de mening van de Orde heeft deze bepaling
verderstrekkende gevolgen dan de huidige bestuurdersaansprakelijkheid zoals opgenomen in

7
De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB reageert gevraagd en ongevraagd opfiscaal relevante
(wets)voorstellen, vanuit de expertise van haar leden. Belangrijke toetsstenen zijn uitvoerbaarheid, effectiviteit
en efficiency, regeidruk, terugwerkende kracht, verenigbaarheid met het recht, en de gevolgen voor het
investeringsklimaat.



aQJii

artikel 36 leden 3 en 5 Invorderingswet 1990, waarbij, uitgaande van een tijdige melding van
betalingsonmacht, een bestuurder of feitelijk bestuurder slechts aansprakelijk is, indien liet
aannemelijk is dat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is van aan hem te wijten
kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het verschil in woordkeuze wekt de schijn dat op de (feitelijk)
bestuurder een andere bewijslast rust om zich te kunnen onttrekken aan lijfsdwang, dan het geval
is voor onttrekking aan bestuurdersaansprakel ij kheid.

4. In de Leidraad Invordering 2008 is opgenomen dat de verdeling van de bewijslast met
betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid onder meer afhankelijk is van de omstandigheid of het
lichaam al dan niet rechtsgeldig de betalingsonmacht heeft gemeld. Ter bescherming van (feitelijk)
bestuurders van lichamen die in moeilijkheden verkeren, acht de Orde het opnemen van
(preventieve) uitvoeringsmaatregelen voor deze uitbreiding van de bevoegdheden van de
ontvanger in, bijvoorbeeld, de Leidraad Invordering 2008 wenselijk. Dit verdient de voorkeur
boven het ontwikkelen van een nadere toelichting in de rechtspraak.

10. Invoering fiscale prejudiciële procedure
Artikel XVI onderdeel D Overige fiscale maatregelen 2016 (artikelen 27ga tot en met 27ge
Algemene wet inzake rijksbelastingen)
1. De Orde juicht de introductie van de fiscale prejudiciële procedure, naast de mogelijkheid van
sprongcassatie, toe. De Orde kan zich ook goed vinden in de keuze om geen verplichte
procesvertegenwoordiging in te voeren. Bij de bestuursrechter is het partijen toegestaan hun eigen
belangen te behartigen. Enkel bij de fiscale cassatieprocedure dient een advocaat te worden
ingeschakeld bij het geven van een mondelinge of schriftelijke toelichting. Door geen
procesvertegenwoordiging te verplichten wordeii er voor partijen geen (financiële) belemmeringen
opgeworpen om een prejudiciële procedure te voeren. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de
procedure vergroot. De Orde vraagt zich in dit verband wel af hoe de voorgestelde verwijzing in
artikel 27gc lid 4 AWR zich met het voorgaande verhoudt. in dit artikel wordt verwezen naar
artikel 29c leden 1, 3 en 4 AWR, waarin over de rol van advocaten wordt gesproken. Het is de
Orde niet duidelijk hoe deze verwijzing gelezen moet worden in het licht van voorgaande.

2. Indien de Hoge Raad op een prejudiciële rechtsvraag antwoord heeft gegeven, staat het partijen
nog vrij om hoger beroep aan te tekenen bij het gerechtshof. Het wetsvoorstel geeft geen antwoord
op de vraag hoe het gerechtshof moet beslissen, indien in hoger beroep dezelfde rechtsvraag
opnieuw ter discussie wordt gesteld. Deze rechtsvraag is dan immers al beantwoord door de Hoge
Raad in de prejudiciële procedure. Volgt in dat geval een niet-ontvankelijkverklaring of dient het
gerechtshof in zijn uitspraak louter te verwijzen naar de uitspraak van de Hoge Raad? Het is de
Orde niet geheel duidelijk hoe het gerechtshof— in de visie van de staatssecretaris — hiermee dient
om te gaan.

3. Bij het ontwerp van de fiscale prejudiciële procedure is de bestaande civiele prejudiciële
procedure als uitgangspunt genomen. Bij een aantal bepalingen is echter bewust voor een afwijking
van het civiele recht gekozen, zoals op het punt van de procesvertegenwoordiging en de eis dat het
antwoord op de prejudiciële vraag van belang is voor de beslechting van talrijke andere geschillen
waarin dezelfde vraag zich voordoet. Het is voor de Orde nu onduidelijk hoe moet worden
omgegaan met bepalingen die hetzelfde lijken te beogen, maar die een afwijkende formulering
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kennen. Hierbij wordt in het bijzonder gewezen op het artikel 27ga lid 5 AWR in vergelijking met
artikel 392 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In artikel 27ga lid 5 AWR wordt
bepaald dat de beslissing om een vraag ter beantwoording aan de Hoge Raad voor te leggen, de
behandeling van de zaak schorst, totdat een afschrift van de beslissing van de Hoge Raad is
ontvangen. Artikel 392 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat de rechter de
beslissing op de eis of het verzoek aanhoudt, totdat het afschrift van de beslissing van de Hoge
Raad is ontvangen. De Orde vraagt zich af of met deze andersluidende formulering ook een andere
inhoud wordt beoogd. De Orde heeft dezelfde vraag met betrekking tot andere bepalingen waarbij
op het eerste gezicht aangesloten lijkt te worden bij het civiele recht, maar niettemin is afgeweken
van de tekst in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
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