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de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Commissie Wetsvoorstellen

mr. drs. S.A.W.J. Strik
voorzitter Commissie Wetsvoorstellen

Aan de Vaste commissie voor Financiën van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
mr. R.F. Berck
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Amsterdam, 26 november 2010

Betreft: Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde
van Belastingadviseurs op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het
financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten
2012)

Geachte leden van de Commissie,

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft een tweetal vragen bij de
Wijzigingswet financiële markten 2012, meer in het bijzonder de wijziging in de Wet toezicht
trustkantoren.

Artikel 1 van de Wet toezicht trustkantoren zal zodanig worden aangepast dat ook het
bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen onder de vergurmingplicht gaat vallen. Als de
Orde het goed begrijpt zal hier ook onder vallen het bemiddelen van verkoop van actieve
rechtspersonen. Tot de leden van de Orde behoren ook adviseurs die zich bezig houden met de
bemiddeling bij en begeleiding van fusies en overnames van actieve rechtspersonen. Het is naar
de mening van de Orde niet de bedoeling van de voorgestelde wetswijziging dat deze
werkzaamheden onder de Wet toezicht trustkantoren worden gebracht. Graag ziet de Orde
bevestigd dat deze werkzaamheden inderdaad niet onder de voorgestelde wettekst vallen.

Voorts vraagt de Orde de aandacht voor de volgende - veel voorkomende - situatie. Stel dat een
ondernemer zijn onderneming uitoefent met behulp van een holding en een werkmaatschappij.
De onderneming bevindt zich in de werkmaatschappij en de holding houdt het onroerend goed
waarin de onderneming wordt uitgeoefend. Wanneer het bedrijf (de werkmaatschappij) wordt
overgedragen, wordt - bijvoorbeeld vanwege de financierbaarheid - niet altijd direct ook het
onroerend goed verkocht.
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Als vervolgens een aantal jaren later alsnog de holding met het onroerend goed wordt verkocht,
vraagt de Orde zich af of voor de bemiddeling/begeleiding hierbij een vergunningplicht geldt. De
holding met het onroerend goed wordt mogelijk immers niet als actieve rechtspersoon
aangemerkt. Ook dit lijkt de Orde niet de bedoeling van de nieuwe wettekst, maar zij ziet dit
graag bevestigd.

Een afschrift van deze briefis heden verzonden aan de staatssecretaris van Financiën.

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

Hoogachtend,

de Nederlandse Orde van Belastinga^iseurs,
namens deze

mr. drs. S.A.W.J. Strik
voorzitter Commissie Wetsvoorstellen
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