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EINDVERSLAG van de vaste Commissie voor Financiën om-
trent het ontwerp van Wet op de vennootschapsbelasting 
1960 (Verslag van een mondeling overleg). 

De vaste Commissie voor Financiën heeft - ter voorbereiding 
van de openbare beraadslaging over het onderhavige wetsont-
werp — op 19 augustus 1969 een bespreking gehouden met de 
Staatssecretaris van Financiën, die daarbij vergezeld was van de 
heer mr. C. P. Tuk, directeur-generaal voor fiscale zaken in 
algemene dienst, de heer mr. A. W. van Nes, administrateur 
bij de directie wetgeving directe belastingen, de heer A. Nieuw-
land, hoofdaccountant-titulair, gedetacheerd bij deze directie en 
de heren mr. D. Huisson en H. B. A. Verhoeven, inspecteurs 
werkzaam op deze directie. 

De commissie heeft deze vorm van voorbereiding gekozen 
uit een oogpunt van doelmatigheid ten einde te bevorderen, 
dat binnen redelijk korte tijd de openbare beraadslaging over 
dit wetsontwerp kan plaatsvinden. 

In het hiernavolgende deel van het verslag zijn in de linker-
kolom de opmerkingen en vragen vanuit de commissie vermeld 
en in de rechterkolom het bescheid van de zijde der Regering. 

Met de mededeling hiervan acht de commissie de openbare 
beraadslaging voldoende voorbereid. 

ALGEMEEN 
1. 
De commissie zou het op prijs stellen, indien de Staats-

secretaris een algemene inleidende beschouwing zou geven. 
De Staatssecretaris verklaart zich hiertoe gaarne bereid en 

brengt de commissie dank voor haar bereidwilligheid om binnen 
zulk een korte tijd na de behandeling van het wetsontwerp in 
de Tweede Kamer het ontwerp in behandeling te nemen. 

Met de totstandkoming der wet zal een van de laatste stukken 
oorlogswetgeving verdwijnen. Primair wordt met dit ontwerp 
beoogd een vernieuwing van het juridische kleed van de ven-
nootschapsbelasting. Bovendien zijn op een aantal punten mate-
riële wijzigingen in het ontwerp opgenomen. 

In het bijzonder vragen aandacht het vraagstuk van de zgn. 
dubbele heffing, het regiem voor coöperaties en dat voor be-
leggingsinstellingen. 

In het ontwerp, dat onder verantwoordelijkheid van de toen-
malige bewindslieden van Financiën, Minister Zijlstra en Staats-
secretaris Van den Berge werd ingediend, werd als tegemoet-
koming voor de zgn. dubbele heffing een gedifferentieerd tarief 
voorgesteld. De uitgedeelde winst zou volgens dit voorstel 15 
punten lager worden belast dan de ingehouden winst. De ambts-
voorgangers van de huidige bewindslieden, Minister Vondeling 
en Staatssecretaris Hoefnagels, stelden in het vooruitzicht het 
zgn. verrekeningsstelsel, een stelsel waarbij een deel van de 
vennootschapsbelasting bij de aandeelhouder verrekenbaar zou 
zijn met de inkomstenbelasting. De huidige bewindslieden heb-
ben het voorstel om de zgn. dubbele heffing te verzachten 
teruggenomen, onder meer, omdat het nog in het geheel niet 
duidelijk is, in welke richting de ontwikkelingen in de E.G. op 
dit punt zullen gaan. Op aandrang van de Tweede Kamer zal 
met betrekking tot dit onderwerp vóór 1 juli 1970 een nota 
worden uitgebracht. 
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Ten aanzien van de coöperaties hebben de bewindslieden in 
grote lijnen de regeling gevolgd, die was voorgesteld in het ont-
werp, zoals dat oorspronkelijk was ingediend. Deze regeling 
hield rekening met de ontwikkeling, welke zich in de loop van 
de historie ten aanzien van coöperaties heeft voltrokken. De 
aanvankelijk beslaande eenvoudige coöperaties — die feitelijk 
als een onzelfstandige hulponderneming, derhalve als verleng-
stuk van de ledenondernemingen konden worden beschouwd — 
hebben zich, de een in meerdere, de andere in mindere mate, 
ontwikkeld in de richting van zelfstandige huishoudingen. Dit 
leidde ertoe, dat de belastingheffing volgens het Besluit op de 
Vennootschapsbelasting 1942, waarbij de uitdelingen aan de 
leden geheel werden vrijgesteld, niet zonder meer kon worden 
gehandhaafd. Hierbij was het probleem dat, hoewel juridisch 
de structuur van de coöperatie een vorm van samenwerking 
van de leden is, de maatschappelijke verzelfstandiging van de 
coöperatie bij de winstbepaling niet builen beschouwing mocht 
blijven. Met het oog hierop werden in het oorspronkelijk inge-
diende ontwerp de uitdelingen niet meer geheel vrijgesteld, doch 
voor een gedeelte belast. Hiertoe werd met behulp van een 
formule of verdeelsleutel getracht, zij het op forfaitaire wijze, 
te bereiken dat, naarmate de verzelfstandiging van de coöpe-
ratie toeneemt, het vrijgestelde gedeelte van de uitdelingen 
afneemt. 

De Minister en de Staatssecretaris hebben zich in grote lijnen 
bij de hier geschetste oplossing aangesloten, daarbij bewust af-
wijkend van het door hun ambtsvoorgangers Minister Vondeling 
en Staatssecretaris Hoefnagels in uitzicht gestelde stelsel van 
verrekening van de bij de coöperatie geheven vennootschaps-
belasting ter zake van de uitgedeelde winst met de inkomsten-
belasting van de leden. Op twee punten is afgeweken van het 
oorspronkelijke ontwerp. Daarin was namelijk een bijzondere 
toetsing van de door een coöperatie aan haar leden berekende 
prijzen opgenomen om de invloed die het lidmaatschap van 
de coöperatie op de vorming van de prijs mocht hebben uit-
geoefend, te elimineren. Aan deze speciale toetsingsplicht 
menen de bewindslieden geen behoefte te hebben, daar altijd 
kan worden gehanteerd de algemene toetsingsbevoegdheid die 
in de winstbepalingen van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964 ligt besloten, welke bepalingen ook voor de vennoot-
schapsbelasting van toepassing zijn. Vervolgens zijn de be-
windslieden ten aanzien van de coöperaties afgeweken van het 
oorspronkelijke stelsel door de rente op de schulden van de 
coöperatie aan haar leden niet meer als aftrekbare kosten in 
aanmerking te nemen. De ledenschulden immers verschillen 
in wezen slechts formeel van risicodragend kapitaal, zulks als 
gevolg van de aansprakelijkheid van de leden. De geringe be-
tekenis van het verschil wordt mede geïllustreerd doordat deze 
ledenschulden veelal worden aangeduid met de naam „leden-
kapitaal". 

Bij de behandeling in de Tweede Kamer werd door aan-
neming van een daartoe strekkend amendement het stelsel in 
dier voege gewijzigd, dat de verdeelsleutel niet meer zal worden 
toegepast op de daarvoor relevante uitdelingen, doch op de 
totale winst. Hierbij dient te worden aangenomen, dat de uit-
delingen allereerst geschieden uit het aldus vastgestelde poten-
tieel vrij te stellen deel van de winst. Door deze amendering is 
het fiscale regiem voor de coöperaties gunstiger geworden. 

Voorts verviel — eveneens door aanneming van een amende-
ment — de bepaling, dat rente over ledenschulden niet meer als 
kosten in aftrek wordt toegelaten. Het in de belasting betrek-
ken van rente over vormen van financiering tussen risicomij-
dend en risicodragend kapitaal zal mede worden betrokken in 
de algemene studie inzake de zgn. dubbele heffing. 

Ten aanzien van beleggingsinstellingen wordt een geheel 
nieuwe regeling voorgesteld. Daarbij worden uit een oogpunt 
van neutraliteit van de belastingheffing, de zgn. open beleg-
gingsfondsen mede in de vennootschapsbelasting betrokken. 
Bij de beleggingsinstellingen, zowel in n.v.-vorm als in fonds-
vorm, wordt evenwel niet tot daadwerkelijke heffing over-
gegaan, indien de belcggingsopbrengsten dadelijk en ten volle 
worden uitgekeerd. 
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2. 
Kan de bewindsman reeds iets mededelen over de voor-

bereiding van een nota inzake de zgn. dubbele heffing, zoals 
gevraagd in de motie-Scholten? 

Kan de bewindsman mededeling doen van de voortgang van 
de studie op dit gebied in E.E.G.-verband? 

Gewezen wordt op de wenselijkheid van eigen standpunt-
bepaling; een afwachtende houding met betrekking tot de 
wijze van verzachting van de dubbele heffing wordt on-
gewenst geacht. Het achterwege laten van een verzachting be-
vordert een oneigenlijke financiering bij n.v.'s, te weten die 
met kenvermogen. In dit verband wordt aandacht gevraagd 
voor de methode van aftrek van primair dividend. 

3. 
Zal ook aandacht worden besteed aan de vraag of er wel 

sprake is van dubbele heffing? 

4. 
De fiscale behandeling van coöperaties ingevolge de voor-

gestelde regeling zou, indien het uitgangspunt - een grotere neu-
traliteit in de belastingwetgeving — consequent was gevolgd, tot 
een verzwaring van de belastingdruk op coöperaties hebben 
moeten leiden, vergeleken met de druk onder vigeur van de 
bestaande regeling. Betwijfeld wordt of dit het geval zal zijn. 
Zeker wordt dit ontkend daar, waar de verzelfstandiging 
maximaal is, b.v. in de suikerhuishouding. De formule zoals 
die uiteindelijk is geworden, is in haar uitwerking in strijd met 
het motief voor de belastingregeling. 

Voorts ging de .Staatssecretaris in op enkele andere punten, 
welke bij de behandeling van dit wetsontv/erp in de Tweede 
Kamer wijziging hebben ondergaan. Zo zal het tarief van de 
belasting bij afzonderlijke wet worden vastgesteld. 

Met het voorstel om de commissarissenbeloningen beperkt 
aftrekbaar te stellen kon de Tweede Kamer zich niet verenigen; 
zij gaf de voorkeur aan een integrale aftrek, behoudens voor de 
beloning van een commissaris-natuurlijk persoon, die in de 
n.v. een aanmerkelijk belang heeft. 

Ook kwam uit de Tweede Kamer verzet tegen de delegaties, 
die waren opgenomen in de artikelen 13, 14 en 27. 

De artikelen 1 3 en 14 hebben betrekking op de zgn. bedrijfs-
fusie en de zgn. fiscale eenheid, beide incidentele situaties. Daar 
deze situaties van geval tot geval zeer verschillend kunnen zijn, 
kan een delegatiebevoegdheid tot het stellen van bijzondere 
voorwaarden niet worden ontbeerd. Op aandrang van de Twee-
de Kamer is het kader, waarbinnen deze voorwaarden zich 
moeten bewegen, in het wetsontwerp opgenomen. 

Artikel 27 betreft het bijzondere regiem voor d; belcggings-
instellingen. Anders dan bij de artikelen 13 en 14 is hier niet 
sprake van incidentele situaties. Op verlangen van de Tweede 
Kamer is in dit artikel thans een omschrijving van het begrip 
beleggingsinstelling opgenomen. De Tweede Kamer kon zich 
wel verenigen met een delegatiebevoegdheid voor de technische 
uitwerking. 

Met de voorbereiding van een nota is nog geen begin ge-
maakt. Daartoe is de periode na de eerst kortgeleden af-
gesloten behandeling van het wetsontwerp in de Tweede 
Kamer te kort geweest. In E.E.G.-verband heeft na de behan-
deling in de Tweede Kamer geen nader overleg plaatsgevon-
den. Intussen wordt geenszins een afwachtende houding aan-
genomen. Bezinning over de methode we'ke voorkeur geniet 
zal uitmonden in een nota, waarin afweging van de verschil-
lende methoden van verzachting zal plaatsvinden. Invoering 
thans van een bepaalde methode met de kans dat deze binnen 
korte tijd gewijzigd moet worden, omdat in de Europese 
Gemeenschap tot een andere gemeenschappelijke oplossing 
wordt gekomen, is voor het bedrijfsleven v/el zeer ongewenst. 
Daarvoor is iedere methode te ingrijpend van aard. Erkend 
wordt dat het huidige systeem van belastingheffing invloed 
kan hebben op de keuze van de financieringsvormen. Met het 
oog hierop is bij de tweede nota van wijziging voorgesteld 
bepaalde financieringsvormen, welke juridisch vreemd ver-
mogen zijn, doch in wezen als risicodragend vermogen fun-
geren, met eigen vermogen gelijk te stellen. Weliswaar heeft 
deze gelijkstelling geen doorgang gevonden, doch dit vraag-
stuk zal in de op te stellen nota niet buiten beschouwing 
kunnen blijven. 

Aan deze vraag zal zeker niet kunnen worden voorbijgegaan. 
Ook vanuit de visie van de leer van het globale evenwicht 
in de belastingheffing van ondernemingen, ongeacht hun rechts-
vorm, dient te worden onderzocht of, en zo ja in hoeverre 
wijziging van het bestaande systeem wel noodzakelijk is. 

De opzet van het ontwerp is gericht op een verzwaring van 
de belastingdruk vergeleken met de onder het Besluit, mede 
door jurisprudentie van de Hoge Raad, geschapen bevoorrech-
ting van de coöperatie boven de naamloze vennootschap. Deze 
opzet blijkt hieruit, dat wordt voorgesteld de uitdelingen niet 
meer geheel, doch slechts gedeeltelijk vrij te stellen. 

Hiertegenover staat dat op twee punten de coöperaties in 
een gunstiger positie komen dan bij de bestaande regeling het 
geval is. 

In de eerste plaats wordt nl. de coöperatie gelijkgesteld mei 
de n.v. door haar de deelnemingsvrijstelling toe te kennen. 

COÖPERATIES 
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Aan dit verslag is in de bijlage bij wijze van voorbeeld een 
tweetal modellen gegeven, welke betrekking hebben op een 
coöperatie en n.v., die beide werkzaam zijn in de suikerhuis-
houding. Uit deze modellen blijkt, dat in vergelijking tot het 
Besluit, het verschil in belastingdruk tussen beide lichamen ten 
nadele van de n.v. onder de wet toeneemt. 

In de tweede plaats vervalt de regeling dat, voor zover op de 
inleggelden minder dan een redelijke interest over het ver-
mogen wordt uitgekeerd, de bepalingen inzake de vrijstelling 
van uitdelingen niet gelden. Deze laatste bepaling bracht dis-
criminatie met zich tussen de coöperaties onderling, doordat -
op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad - een coöpe-
ratie zich aan de bepaling kon onttrekken door de inleggelden 
te vervangen door een andere vorm van financiering. Boven-
dien stamt deze bepaling uit een periode, waarin de zelf-
financiering van geringer omvang was dan thans, zodat het 
vermogen een steeds minder bruikbare norm moet worden ge-
acht voor de bodem die de besluitgever in de heffing bedoelde 
te leggen. Zoals in het algemeen gedeelte van dit verslag reeds 
is vermeld, is de poging om tegenover deze verlichting weer een 
verzwaring te stellen, nl. door de rente van de ledenschulden 
niet van de winst aftrekbaar te maken, bij de behandeling 
in de Tweede Kamer vooralsnog zonder succes gebleven. Welk 
deel van de eerstgenoemde verzwaring wordt opgevangen 
door de beide later genoemde verlichtingen, is in het alge-
meen niet aan te geven. Voor iedere coöperatie zal afhanke-
lijk van de feitelijke omstandigheden de situatie anders liggen. 
De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat het uiteindelijk resul-
taat van alle wijzigingen voor enkele coöperaties een ver-
betering zal betekenen, met name voor die coöperaties welke 
in de jurisprudentie van de Hoge Raad geen aanleiding heb-
ben gevonden tot afschaffing van inleggelden over te gaan, 
waardoor voor deze coöperaties is blijven gelden de in het 
Besluit opgenomen inperking van de uitdelingsvrijstelling. 

Dat de formule zoals die uiteindelijk is geworden in haar 
uitwerking strijdt met de aan het nieuwe stelsel voor coöpera-
ties ten grondslag liggende opzet wordt niet onderschreven. In 
de formule wordt toch duidelijk tot uitdrukking gebracht dat, 
naarmate de verzelfstandiging van een coöperatie ten opzichte 
van haar leden toeneemt, de in aftrek toe te laten uitdelingen 
geringer worden. 

De modellen gaan uit van een suikercoöperatie waarvan 
verondersteld wordt dat bij haar niet de door de rechtspraak 
van de Hoge Raad gestimuleerde vervanging van inleggelden 
door een andere financieringsvorm heeft plaatsgevonden. De 
in het Besluit ter zake van inleggelden gestelde beperking van 
de uitdelingsvrijstelling komt onder de nieuwe wet te ver-
vallen. Daarentegen worden in het ontwerp de uitdelingen 
niet meer in aftrek op de winst toegelaten naar de mate waarin 
de coöperatie zich heeft verzelfstandigd. Het zal dus van de 
feitelijke omstandigheden afhangen of deze beperking gunstiger 
of ongunstiger uitvalt dan de regeling in het Besluit. In de 
modellen wordt nu een voorbeeld gegeven van de eerder onder-
stelde mogelijkheid dat het nieuwe stelsel voor een coöperatie 
gunstiger kan uitvallen dan het oude. 

In de modellen wordt tevens verondersteld, dat de coöperatie 
geen top-coöperatie is. Zou dit wel het geval zijn, dan zou 
ten aanzien van deze coöperatie in het nieuwe stelsel de uit-
delingsvrijstelling geheel vervallen. 

Op de in model II in aanmerking genomen speciale leve-
ringsvoorwaarden (bietencertificaten) zal hierna in het ver-
slag worden ingegaan. 

In het ontwerp wordt getracht de fiscale druk op coöperaties 
nader te brengen tot die op n.v.'s. Nu er niettemin verschil 
in fiscale druk is blijven bestaan, moet dan, uit een oogpunt 
van neutraliteit, in die branches waar coöperaties apert in 
concurrentie treden met n.v.'s de fiscale druk op deze n.v.'s 
niet nader worden gebracht tot die op coöperaties, bijv. door in 
zulke branches een uitzonderingstarief voor n.v.'s vast te 
stellen? 

Het doel van het voorgestelde coöperatieregiem moet niet 
allereerst worden gezocht in het nader brengen van de druk 
op coöperaties tot die op n.v.'s, doch, zoals reeds eerder is 
vermeld, in het zo goed mogelijk fiscaal benaderen van de 
juridische en maatschappelijke verschillen en overeenkomsten 
tussen beide lichamen, zoals die zich in de loop der historie 
hebben ontwikkeld. In verband hiermede wordt op grond van 
het aanwezig zijn van een zekere integratie tussen de huishou-
ding van het lid en die van de coöperatie, een gedeelte van de 
uitdeling aan dat lid vrijgesteld. Bij de n.v. ontbreekt zulk een 
integratie tussen de aandeelhouder en het lichaam, zodat hier 
geen aanleiding tot vrijstelling bestaat. Verwijdert zich echter 
de coöperatie van de huishoudingen der leden, dan dient de 
mate van deze verwijdering in de omvang van de vrijstelling tot 
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6. 
Is het wel in overeenstemming met de hiervoor door de 

Staatssecretaris ontwikkelde gedachtengang om ook bij een vrij 
eenvoudige coöperatie de vrijstelling te beperken tot uitde-
lingen aan natuurlijke personen en die aan rechtspersonen 
daarvan uit te sluiten? Is het redelijk, om bijvoorbeeld de uit-
deling aan een boer, die zijn onderneming in n.v.-vorm drijft 
f.'scaal anders te behandelen dan die aan een boer, die niet 
in n.v.-vorm werkt? Frustreert dit verschil in behandeling 
niet de ontwikkeling op agrarisch gebied, om tot grotere 
eenheden en andere organisatievormen te komen? 

7. 
Worden door de beperking tot uitdelingen aan leden-natuur-

lijke personen ook die aan maatschappen en firma's uitge-
sloten? 

8. 
De Staatssecretaris heeft toegezegd (Handelingen-Tweede 

Kamer, blz. 3175, rechterkolom) de hardheidsclausule te zullen 
hanteren in schrijnende gevallen, waarbij als gevolg van his-
torische toestanden een top-coöperatie aanwezig is, ofschoon 
een gewone coöperatie meer voor de hand zou hebben gelegen. 
Kan de Staatssecretaris ook toezeggen, in gevallen van reorgani-
saties op het terrein van de coöperatie (bijv. omzetting in een 
n.v.) met betrekking tot te verlenen faciliteiten een soepele 
houding in te nemen? 

9. 
In het systeem van het wetsontwerp wordt de bepaling van 

de uitgedeelde winst van een coöperatie gebaseerd op markt-
prijsvergelijkingen, waarbij als vergelijkingsbasis wordt aange-
houden een prijs, die de meeste gelijkenis vertoont met die 
waartegen de leden van een coöperatie hun produkt leveren. 
Is de Staatssecretaris niet van mening, dat bij de prijsvergelij-
king moet worden uitgegaan van de laagste prijs, die zich op de 
markt voordoet en dat met name toeslagen, die betaald plegen 
te worden ter zake van bepaalde vormen van levering, of ter 
zake van de duur van de leveringsverplichtingen, voor vracht-
vergoedingen etc, buiten beschouwing moeten blijven? In die 
gevallen immers, waarin het verschil in concurrentiepositie door 
de gunstiger fiscale behandeling van de coöperaties ten opzichte 
van n.v.'s groter is geworden, is een bij de prijsvergelijking zich 
richten naar de laagste marktprijs op zijn plaats. 

uitdrukking te komen, hetgeen met behulp van de verdeel-
sieutelformule wordt beoogd. Is ten slotte de coöperatie geheel 
verzelfstandigd ten opzichte van de huishoudingen der leden, 
zoals dit bij zgn. „topcoöperaties" het geval is, dan is voor 
enige vrijstelling geen plaats. 

In deze gedachtengang is er geen plaats voor een tegemoet-
koming voor de n.v.'s in een bepaalde branche, bijv. door een 
iager tarief, afgezien van het feit, dat zulks discriminatie zou 
betekenen van de ene n.v. ten opzichte van de andere. 

De uitsluiting van de vrijstelling voor uitdelingen aan rechts-
personen ziet speciaal op de uitdelingen door top-coöperaties. 
Aan de leden-coöperaties is daartegenover een dcelnemings-
vrijstelling toegekend om te voorkomen, dat de bij top-
coöperaties belaste winst bij de leden-coöperaties, die de v.inst-
uitdeiingen ontvangen, nogmaals wordt belast. In feite zou dus 
het coöperatieve regiem alleen moeten worden uitgesloten 
voor uitdelingen door top-coöperaties en zou de dee!nemings-
vrijsteliing alleen moeten worden uitgebreid tot lichamen, die 
lid zijn van zulk een top-coöperatie. Met het uitsluiten van 
de uitdelingen aan niet-natuurlijke personen en het uitbreiden 
van de deelnemingsvrijstelling ook tot lichamen die lid zijn 
van een eenvoudige coöperatie, wordt echter praktisch het-
zeifde op een technisch eenvoudiger manier bereikt. De top-
coöperaties immers behoeven in de wet niet te worden gede-
finieerd en uitgezonderd, terwijl de deelnemingsvrijstelling niet 
behoeft te v/orden beperkt tot leden van top-coöperaties. De 
aldus gevolgde methode houdt derhalve geen belemmering in 
voor de ontwikkeling op agrarisch gebied. 

Maatschappen en firma's worden beschouwd als verbanden 
van de vennoten. Voor zover deze vennoten natuurlijke per-
sonen zijn, komen de uitdelingen voor de berekening van de 
aftrek in aanmerking. 

De hier gevraagde algemene toezegging kan niet worden ge-
daan al was het alleen maar, omdat ervoor moet worden ge-
waakt, dat faciliteiten worden verleend in gevallen van reor-
ganisaties waarvan kennelijk de bedoeling is, het thans voor-
gestelde regiem van coöperaties te verzwakken. Of er overigens 
faciliteiten kunnen worden verleend kan op dit moment nog 
niet worden beoordeeld. 

Intussen valt niet in te zien, waarom een coöperatie enkel 
om fiscale reden de n.v.-vorm zou kiezen. 

De vraag ligt op het terrein van de uitvoering van de wet. 
De toetsingsnorm voor de aan de leden aangelegde prijs zal 
inderdaad in het algemeen de marktprijs zijn. Een toeslag ter 
zake van vrachtvergoedingen valt buiten de marktprijs in engere 
zin en is te beschouwen als een prijs voor boven de eigenlijke 
levering bewezen diensten. Anders staat het met toeslagen ter 
zake van de duur van de leveringsverplichtingen. Te dezen 
overwoog de Hoge Raad (B.N.B. 1956/218), dat die markt-
prijs als toets in aanmerking komt, die tot stand komt voor 
leveringen onder voorwaarden welke met die, waaronder de 
leden van een coöperatie hun leveringen verrichten, de meeste 
gelijkenis vertonen. Zo besliste de Hoge Raad in bedoeld geval, 
dat de redelijkheid gebiedt dat de marktprijs voor leveringen 
van coöperatieleden, die tegenover hun coöperatie een zich 
over meerdere jaren uitstrekkende leveringsverplichting hebben, 
gelijkgesteld dient te worden met de boven de normale markt-
prijs uitgaande prijs, welke in de niet-coöperatieve sector geldt 
voor leveringen op grond van voor een aantal jaren gesloten 
leveringscontracten. De bewindsman betwijfelt of het uit dit 
arrest blijkende uitgangspunt, dat voor de marktprijsbepaling 
bij coöperaties leveranties op grond van het lidr.aatschap ge-
lijkgesteld moeten worden met leveranties op grond van meer-
jarige leveringscontracten met derden in de niet-coöperatieve 
sector, wel juist is te achten. Hij heeft het voornemen deze"' 
kwestie opnieuw aan de orde te stellen. 

6000 179 (2) 
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10. 
Is de Staatssecretaris niet van mening dat, met name in de 

sector van landbouwprodukten, aan de inspecteurs de bevocgd-
hcid moet worden toegekend om bij de winstbepaling van co-
opcraties ook andere dan marktprijzen, b.v. garantieprijzen, als 
vergelijkingsmaatstaf te hanteren? 

11. 
De formule is niet van toepassing op het verkeer tussen coö 

peraties en hun leden-rechtspersonen. Hoe moet echter naar de 
mening van de Staatssecretaris de belastbare winst van een co-
opcratie bepaald worden voor zover die voortvloeit uit goe-
derentransacties tussen coöperaties en leden-rechtspersonen? Is 
hij niet van mening dat dit op dezelfde wijze dient te geschieden 
als ten opzichte van transacties met leden-natuurlijke personen? 

12. 
Heeft naar de mening van de Staatssecretaris een coöperatie 

de mogelijkheid om naar believen de noemer van de breuk, 
bedoeld in artikel 8, lid 2, te beïnvloeden door bepaalde kosten 
(b.v. voor research en ontwikkeling, reclame, e.d.) buiten de 
coöperatie te plaatsen en zodoende de belastbare winst te ver-
kleinen? 

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, welke 
maatregelen stelt de Staatssecretaris zich dan voor, tegen deze 
ongewenste ontwikkeling te nemen? Is de Staatssecretaris 
niet bevreesd dat de verlening van de deelnemingsvrijstelling 
aan de coöperaties krachtens artikel 12 van het wetsontwerp 
de hierboven geschetste ongewenste ontwikkeling sterk zal be-
vorderen? 

13. 
Is de Staatssecretaris niet van mening, dat het voor de vraag 

of de aankoopkosten van bepaalde goederen in de noemer van 
de breuk moeten worden opgenomen, irrelevant is of deze 
goederen niet, dan wel zonder winstopslag zijn doorgeleverd? 

14. 
Kan de Staatssecretaris mededelen of coöperaties welke 

bijv. werkplaatsen beheren voor bejaarden en die de gemaakte 
winst als uurloon aan de coöperatoren uitkeren, vallen onder 
de bepalingen dezer wet? 

15. 
Wat is het criterium geweest om open fondsen onder de 

vennootschapsbelasting te brengen? Het afgezonderde ver-
mogen? 

16. 
Is in artikel 2, lid 2, de grens tussen open en besloten fond-

sen wel juist? Kunnen open fondsen zich niet als besloten fond-
sen presenteren? 

Zoals is opgemerkt naar aanleiding van vraag 16 van het 
mondeling overleg met de vaste Commissie voor Financiën 
van de Tweede Kamer spelen de wereldmarktprijs en de 
garantieprijs uiteraard een rol bij de beoordeling van de prijzen, 
waartegen met de leden van een coöperatie wordt afgerekend. 
Voor deze beoordeling behoeft geen bijzondere bevoegdheid te 
worden toegekend aan de inspecteurs, daar de algemene toet-
singsbevoegdheid die de inspecteurs bezitten in dézen toe-
reikend is. 

De winst door coöperaties behaald op transacties met leden-
rechtspersonen wordt op dezelfde wijze bepaald als die op 
transacties met leden-natuurlijke personen. Wel heeft toe-
passing van artikel 8, eerste lid, letter h, tot gevolg dat 
aandelen in de winst aan leden-rechtspersonen niet en die 
aan leden-natuurlijke personen slechts tot het daarvoor in 
aanmerking komende gedeelte op de winst van een co-
operatie in mindering kunnen worden gebracht. 

Het staat een coöperatie, evenals iedere andere belasting-
plichtige, vrij bepaalde werkzaamheden door een derde te laten 
verrichten. Tegenover het wegvallen van de eigen kosten ter 
zake staat in zulk een geval de vergoeding, welke aan die 
derde moet worden betaald. Daar zulk een vergoeding door de 
winstopslag voor die derde in het algemeen meer bedraagt dan 
de eigen kosten lijkt verkleining van de noemer van de breuk 
niet waarschijnlijk. Op welke wijze de deelnemingsvrijstelling 
voor coöperaties de in de vraagstelling bedoelde verschuiving 
van werkzaamheden zou bevorderen, is niet duidelijk. 

Daar in de totale kosten over een jaar niet begrepen zijn de 
kosten van aangekochte doch aan het einde van een jaar nog 
niet doorgeleverde goederen, hebben deze kosten, ook de daar-
toe te rekenen aankoopkosten, in dat jaar geen invloed op de 
noemer van de breuk. Ter zake van reeds afgeleverde goederen 
worden in de noemer van de breuk opgenomen de werkelijk 
gemaakte aankoopkosten. Daarbij heeft dus doorlevering al 
dan niet met een winstopslag voor de waarde van de noemer 
geen gevolg. 

In principe valt elke coöperatie onder de bepalingen van het 
ontwerp. Wel zal de vraag kunnen worden gesteld, of zulke 
lichamen niet kunnen worden gerangschikt onder de op grond 
van artikel 5a van het ontwerp vrij te stellen lichamen. 

De reden waarom open fondsen in de vennootschapsbelasting 
worden betrokken kan in het kort als volgt worden geschetst. 
De open fondsen zijn uitgegroeid tot instellingen, die zich in 
financieel-economisch opzicht niet wezenlijk van beleggings-
maatschappijen in n.v.-vorm onderscheiden. Zij vervullen in 
het maatschappelijk verkeer ondanks het ontbreken van rechts-
persoonlijkheid, eenzelfde functie als de n.v.'s. De band tussen 
houder en fonds wordt maatschappelijk op dezelfde wijze er-
varen als die tussen aandeelhouder en n.v., nl. als een belicha-
ming van rechten in een entiteit en niet als een evenredig aan-
deel in de beleggingen van die entiteit. Uit een oogpunt van 
gelijkheid van belastingheffing dienen deze fondsen dan ook in 
de vennootschapsbelasting te worden betrokken. 

Door de amendering van het oorspronkelijke voorstel, met 
name de omstandigheid dat bewijzen van deelgerechtigdheid 
niet als verhandelbaar worden aangemerkt indien ze uitsluitend 
aan het fonds kunnen worden vervreemd, leeft bij de bewinds-

BELEGGINGSINSTELLINGEN 
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17. 
De uitbreiding in artikel 2, tweede lid, van het criterium 

voor besloten fondsen is - uit vrees voor misbruik - nog heel 
eng gehouden. De vraag rijst, waarom verhandeling in de 
tweede graad van de zijlijn wel, doch in de rechte lijn niet het 
besloten karakter verloren doet gaan. Bij de regeling van het 
aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting wordt de tweede 
graad van de zijlinie wel betrokken. 

18. 
Het gevoelen bestaat, dat het stramien voor beleggingsinstel-

lingen, met name ten aanzien van het ontstaan van collectieve 
beleggingsvormen in onroerend goed, te strak is wegens de aan 
de financiering met vreemd vermogen gestelde grens. Het thans 
gekozen percentage van 60 is volstrekt willekeurig en in het 
geheel niet in overeenstemming met hetgeen in de praktijk gold 
en noodzakelijk was bij onroerend goed-n.v.'s. De ontwikkeling 
van beleggingsinstellingen voor onroerend goed zal hierdoor 
ernstig worden gefrustreerd. Kan de delegatiebepaling in artikel 
27, derde lid, in dit opzicht uitkomst bieden? Zal een wets-
wijziging worden bevorderd, indien de aan het aantrekken van 
vreemd vermogen gestelde begrenzing te zeer een rem vormt 
voor de maatschappelijke ontwikkeling op dit gebied? 

19. 
Dient de voorwaarde in artikel 27, tweede lid, letter d, niet 

beperkt te worden tot beleggingsinstellingen, die niet uitsluitend 
of nagenoeg uitsluitend in effecten beleggen? Immers gezien de 
strekking is er geen bestaansgrond voor deze voorwaarde, 
daar aan dividend uit de beleggingsinstelling niets meer of niets 
minder „belastingvrij of nagenoeg belastingvrij" naar het 
buitenland vloeit dan in geval van rechtstreekse belegging door 
een buitenlander. 

20. 
Bij wie berust het belang bij het lichaam in de zin van artikel 

27, tweede lid, letter d, in geval van vruchtgebruik? 

21. 
Welk redelijk belang heeft de fiscus bij de eis dat vervreem-

dingswinst behaald op beleggingsobjecten, binnen dezelfde 
categorie moet worden herbelegd? 

22. 
Heeft de Staatssecretaris zich reeds een oordeel gevormd 

over de gedachte, neergelegd in de door het lid der Tweede 
Kamer de heer Koning c.s. ingediende en door die Kamer aan-
gehouden motie, nl. om bij beleggingsinstellingen één herbe-
leggingsreserve in te voeren? 

man wel het gevoelen, dat migratie van open fondsen naar be-
sloten fondsen mogelijk is geworden. Mocht de toekomstige 
ontwikkeling zodanig zijn, dat de gelijkstelling tussen open 
fondsen en n.v.'s wordt gefrustreerd, dan zal wetswijziging 
moeten worden overwogen. 

Het uitgangspunt is geweest, dat van een fonds met besloten 
karakter alleen sprake is. indien voor vervreemding van de 
bewijzen van deelgerechtigdheid in het fonds de toestemming 
van alle deelgerechtigden is vereist. Ten einde de gelijkstelling 
van fondsen met naamloze vennootschappen een zinvolle be-
tekenis te doen behouden, dient een inbreuk op het uitgangs-
punt zo beperkt mogelijk te zijn. Er bestaat geen verband met 
de voor de regeling van het aanmerkelijk belang aangelegde 
criteria. 

De bewindsman wijst erop. dat het nultarief voor beleg-
ginginstellingen meebrengt, dat het stramien wel strak moet 
zijn onder meer met het oog op de afbakening van de grens 
tussen onroerend goed-maatschappijen die werkzaam zijn als 
werkmaatschappij en die, welke optreden als beleggingsmaat-
schappij. Dat daarbij een beperking met betrekking tot de 
financiering met vreemd vermogen is opgenomen is niet 
vreemd, omdat ook in de sfeer van de inkomstenbelasting het 
aantrekken van vreemd vermogen een aanwijzing kan vormen 
voor een activiteit, welke niet kan worden beschouwd als een 
normale beleggingswerkzaamheid. Toegezegd wordt om in ge-
vallen waarin het beleggingskarakter duidelijk op de voorgrond 
staat voor zoveel nodig gebruik te maken van de delegatiebe-
voegdheid. Indien de gestelde begrenzing te zeer een rem zou 
blijken te vormen voor de maatschappelijke ontwikkeling zal 
een wetswijziging ter zake worden bevorderd. 

De voorwaarde ziet, anders dan de vraagstelling wellicht 
suggereert, slechts op die gevallen waarbij één buitenlandse 
aandeelhouder voor 25 pet. of meer bij het lichaam belang 
heeft. Alsdan kan op grond van bepalingen in de verdragen 
ter voorkoming van dubbele belasting afvloeiing van de beleg-
gingsopbrengsten naar het buitenland zeer wel geheel of nage-
noeg geheel belastingvrij plaatsvinden. Reeds om deze reden 
kan de voorgestelde beperking niet worden aangebracht. 

Gezien de strekking van de bepaling om een oneigenlijk ge-
bruik van het regiem voor beleggingsinstellingen tegen te gaan, 
zal het antwoord op de vraag bij wie het belang bij het lichaam 
berust afhangen van de feitelijke omstandigheden. Op grond 
daarvan kan het zelfs mogelijk zijn, dat geconcludeerd moet 
worden dat het belang deels bij de blote eigenaar, deels bij de 
vruchtgebruiker berust. 

Met betrekking tot het reserveren van boekwinsten op on-
roerend goed en van koerswinsten op effecten, zulks met het 
oog op vervanging, is in het voorontwerp Besluit beleggings-
instellingen aansluiting gezocht bij de ter zake van deze ver-
vreemdingswinsten reeds bestaande instituten van vervangings-
reserve en koersverschillenreserve. Nu wat de beleggingsob-
jecten betreft, een belangrijke verruiming aan de beleggings-
instellingen wordt geboden, lijkt het wel ver gaan om naast de 
mogelijkheid tot hcrbelegging binnen dezelfde categorie van 
objecten ook de mogelijkheid te openen tot herbelegging in een 
andere categorie. 

De bewindsman deelt mede zijn standpunt ter zake nog niet 
definitief te hebben bepaald. 
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23. 
Waarom wordt voor de ai rondingsreserve bij beleggings-

fondsen naast één percent van hetgeen gestort is op bewijzen 
van deelgerechtigdheid nog een tweede plafond van vijftig cent 
per enkelvoudig bewijs van deelgerechtigdheid voorgeschreven? 

24. 
Is er in het (voorontwerp) Besluit beleggingsinstellingen niet 

een bepaling nodig, overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de 
Beschikking Beleggingsmaatschappijen, dat de uitdelingsver-
plichting niet geldt, indien het fiscaal zuiver vermogen, ver-
minderd met de toelaatbare reserves e.d., lager is dan het ge-
storte kapitaal? 

25. 
Kunnen de bij de invoering van het nieuwe regiem bij een 

beleggingsmaatschappij bestaande nog te verrekenen verliezen 
in mindering v/orden gebracht op de uitdelingsverplichting als 
bedoeld in artikel 7 van het voorontwerp Besluit be!eggings-
instellingen? 

26. 
Onroerend goed-maatschappijen, welke niet in aanmerking 

komen voor de faciliteiten van artikel 29a, derde lid, letter c, 
moeten, indien zij het regiem voor beleggingsinstellingen deel-
achtig willen worden, afrekenen over de stille reserves. De 
Staatssecretaris heeft zich sterk „afgezet" tegen de gedachte om 
voor deze afrekening een lager tarief voor te stellen, doch 
heeft zich wel bereid verklaard om een ruim standpunt in 
te nemen met betrekking tot de inning van de belasting. Dat 
betekent dat de contante waarde van de claim al lager is 
dan het huidige tarief. Welk bezwaar is er dan om een lager 
tarief voor deze afrekening vast te stellen, mits contant be-
taald wordt? 

27. 
Kan ten aanzien van vooroorlogse onroerend goed-n.v.*s, 

waarvan de aandelen voor 25 pet. of meer in buitenlandse 
handen zijn, een algemene regeling worden getroffen waardoor 
deze n.v.'s gebruik kunnen maken van de in artikel 29a 
derde lid, letter c, opgenomen faciliteit? 

28. 
Ingeval de koppeling van het maximum van de hypothe-

caire schuld aan de boekwaarde van het onroerend goed bij 

Het plafond van de afrondingsreserve voor beleggingsmaat-
schappijen was aanvankelijk gesteld op één pet. van het 
nominaal gestorte kapitaal. Dit zou veelal neerkomen op vijftig 
cent per aandeelbewijs. Daar bewijzen van deelgerechtigdheid 
in beleggingsfondsen geen nominale waarde kennen, was voor 
deze bewijzen naast een plafond van één pet. van het gestorte 
kapitaal nog een tweede plafond van vijftig cent per enkel-
voudig bewijs opgenomen. Nu de afrondingsreserve voor be-
leggingsmaatschappijen ook afhankelijk wordt gesteld van het 
gestorte kapitaal, ligt het in het voornemen het tweede plafond 
bij beleggingsfondsen te doen vervallen. 

Zulk een bepaling lijkt overbodig nu in artikel 7 van het 
voorontwerp is bepaald, dat de uitdelingsverplichting niet geldt 
in verüesjaren en dat geleden verliezen gedurende zes jaren de 
uitdelingsverpiichting verkleinen. 

De in artikel 7 van het voorontwerp opgenomen uitdelings-
verplichting geldt uitsluitend voor door een instelling na de 
ingang van het nieuwe regiem behaalde winsten. Daarbij is het 
niet van belang, of vóór de invoering van het regiem verliezen 
nog niet ten volle zijn gecompenseerd. Opgemerkt zij hierbij 
dat, zo er al verliezen zijn, het nauwelijks denkbaar is dat deze 
het gevolg zijn van een negatieve beleggingsopbrengst; eerder 
moet worden gedacht aan koersverliezen van zodanige om-
vang dat de koersverschillenreserve geheel is uitgeput. Daar 
dit soort verliezen in het algemeen geen belemmering vormen 
om de na invoering van het regiem behaalde beleggingsop-
brengsten ten volle uit te keren, ligt het niet in het voornemen 
die verliezen voor de toepassing van artikel 7 aan te merken 
als uitdelingstekorten, welke de voor uitdeling beschikbare 
winst verkleinen. 

Bij de vraagstelling wordt er kennelijk van uitgegaan, dat in 
alle gevallen waarin wordt afgerekend, de mogelijkheid bestaat 
de schuld aan de fiscus gespreid in de tijd te voldoen. Zoals 
echter in de nadere memorie van antwoord aan de Tweede 
Kamer (b!z. 19, linkerkolom) is te kennen gegeven, zal deze 
mogelijkheid slechts voor die gevallen worden geschapen, 
waarin niet op andere wijze, b.v. door verhoging van de 
hypotheek op het onroerend goed, aan de verplichting tot 
contante betaling kan worden voldaan. Het zou dus onjuist 
zijn te stellen dat de contante waarde van de claim lager is 
dan het huidige tarief. Bovendien zouden de lichamen, waar-
voor gespreide betaling noodzakelijk voorkomt, geen baat heb-
ben bij een op contante betaling afgestemd lager tarief, daar 
juist deze lichamen niet over de voor die betaling benodigde 
liquide middelen beschikken. 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, dient de voorwaarde 
in artikel 27, tweede lid, letter d, zo gelezen te worden, dat 
het „belang" bij het lichaam niet voor een vierde gedeelte of 
meer berust bij één niet binnen het Rijk wonend natuurlijk 
persoon of gevestigd lichaam. Gespreid bezit in buitenlandse 
handen vormt dus in het algemeen geen belemmering om als 
beleggingsinstelling te worden aangemerkt. Gezien de strekking 
van voorwaarde d kan in gevallen waarin niet aan die voor-
waarde is voldaan, doch duidelijk geen sprake is van oneigen-
lijk gebruik, artikel 27, derde lid, de mogelijkheid bieden een 
lichaam toch als beleggingsinstelling aan te merken. Daar dit 
slechts van geval tot geval kan worden bezien, is een algemene 
regeling niet mogelijk. 

De gedane toezegging houdt inderdaad in, dat bij het ver-
lenen van de status met toepassing van artikel 27, derde lid. 
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vooroorlogse onroerend goed-n.v.'s een beletsel vormt voor het 
verkrijgen van de status van beleggingsinstelling bij het in wer-
king treden van de wet heeft de Staatssecretaris toegezegd, dat 
artikel 27, derde lid, toepassing zal kunnen vinden. Houdt deze 
toezegging in, dat de normale aflossingen op een hypotheek, 
indien deze de afschrijvingen op het onroerend goed overtref-
fen, zullen kunnen geschieden zonder dat de status verloren 
gaat op grond van het feit, dat aan de uitdelingsverplichting 
niet geheel wordt voldaan? 

29. 
Mag uit de toezegging worden afgeleid dat de belasting-

dienst afschrijvingen, die op de normale aflossing van de 
hypotheek zijn afgestemd, zal accepteren? 

30. 
In het in artikel 31a opgenomen artikel 29a, eerste lid, laat-

ste zin, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt het 
percentage van 3,6 naar tijdsgelang verdeeld over de aandeel-
houders, die in de loop van het kalenderjaar eigenaar van 
het aandeel zijn geweest. Hoe wordt de toepassing van dit ar-
tikel, indien een buitenlandse beleggingsmaatschappij wel een 
deel van de ontvangen opbrengst uitkeert, maar niet alles? 
Had in artikel 29a niet het fictieve dividend naar tijdsgelang 
over de aandeelhouders verdeeld moeten worden in plaats van 
het percentage van 3,6? 

31. 
Het is mogelijk, dat de buitenlandse beleggingsinstelling het 

dividend over het jaar passeert en een volgend jaar een 
,.dubbel" dividend uitkeert. Ziet de bewindsman een mogelijk-
heid om op het echte dividend in mindering te brengen het in 
het vorig jaar belaste fictieve dividend? 

32. 
Moet het fictieve rendement in de onder het tweede lid van 

artikel 29a vallende situaties berekend worden over de waarde 
der aandelen in de Nederlandse n.v. of over de waarde der 
aandelen in de buitenlandse beleggingsmaatschappij? 

33. 
Ziet bij toepassing van het tweede lid van artikel 29a de in 

het derde lid opgenomen term „de in het voorafgaande jaar 
genoten opbrengsten" op de opbrengsten van de Nederlandse 
vennootschap of op die van de buitenlandse beleggingsinstel-
ling? 

zo nodig ook een regeling met betrekking tot de omvang van 
de uitdelingsverplichting zal worden opgenomen. 

Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Zoals op blz. 
17, rechterkolom, van de nadere memorie van antwoord is te 
kennen gegeven, worden de door een beleggingsinstelling toe 
te passen afschrijvingen op onroerend goed beheerst door het 
regiem voor afschrijvingen in de winstsfeer. 

Zoals tijdens de openbare behandeling in de Tweede Kamer 
reeds is medegedeeld is hier sprake van een stukje wetgeving 
waaraan noodzakelijkerwijze een zekere ruwheid is verbonden. 
Vanwege de moeilijkheid buitenlandse beleggingsinstellingen 
die de beleggingsopbrengsten geheel of ten dele oppotten, 
af te bakenen van die instellingen, welke dit niet doen, is met 
het oog op de eis van de praktische uitvoerbaarheid niet naar 
een uitputtende formulering in het ontwerp gestreefd. Het 
ontwerp leidt ertoe, dat in het jaar waarin een buitenlandse 
beleggingsinstelling een uitkering doet, het fictieve dividend 
wordt gesteld op het verschil tussen het in het ontwerp neer-
gelegde percentage van 3,6 en het werkelijk uitgekeerde divi-
dend, zo dit lager is dan bedoeld percentage. In voorkomende 
gevallen zal het percentage van 3,6 in aanmerking komen 
om naar tijdsgelang te worden verdeeld over opvolgende 
aandeelhouders; verdeling naar tijdsgelang van het fictieve 
dividend in plaats van het percentage van 3,6 zou namelijk 
afbreuk doen aan de opzet van de regeling om in ieder ge-
val een rendement van 3,6 pet. als inkomen in aanmerking te 
kunnen nemen. Voor die gevallen waarvoor artikel 29a niet 
is bedoeld en de toepassing daarvan tot onbillijkheden van 
overwegende aard leidt, ligt het in het voornemen de hardheids-
clausule toe te passen. Zo zal, indien het door een buiten-
landse beleggingsinstelling uitgekeerde dividend meer bedraagt 
dan of gelijk is aan het fictieve rendement, artikel 29a buiten 
toepassing worden gelaten. 

In gevallen waarin de jaarlijkse dividenduitkering door bij-
zondere omstandigheden een jaar vertraagd wordt uitbetaald, 
zou het in strijd komen met de bedoeling van artikel 29a een 
fictief dividend als inkomen in aanmerking te nemen in het 
jaar waarin de dividendbetaling wordt nagelaten. Zo nodig kan 
in die gevallen met behulp van de hardheidsclausule toepassing 
van artikel 29a achterwege blijven. 

Het fictieve rendement dient te worden berekend over de 
waarde welke bij het begin van het kalenderjaar in het econo-
mische verkeer aan de aandelen van de Nederlandse n.v. kan 
worden toegekend. 

Het derde lid van artikel 29a heeft het oog op de in het 
voorafgaande jaar genoten opbrengsten van de beleggingen van 
de buitenlandse beleggingsinstelling. Behoren evenwel tot de 
bezittingen van deze buitenlandse beleggingsinstelling aandelen 
in andere beleggingsinstellingen dan dient ook met de in dat 
jaar genoten opbrengsten van de beleggingen van die onder-
liggende beleggingsinstellingen rekening te worden gehouden. 
De omvang van de genoten opbrengsten van de beleggingen 
wordt derhalve gesteld op het bedrag, hetwelk bij consolidatie 
van de jaarrekeningen als opbrengst van beleggingen naar 
voren zou komen. Daarbij is het niet van belang of de belegger 
rechtstreeks belegt in een buitenlandse beleggingsinstelling dan 
wel door tussenkomst van een in artikel 29a, tweede lid, be-
doeld lichaam. 



10 
34. 
Wat is in het tweede lid van artikel 29a bedoeld met de 

woorden „in enigszins belangrijke mate"? 

35. 
Wanneer is er in het nieuwe artikel 29a van de Wet op de 

inkomstenbelasting 1964 sprake van een buitenlandse beleg-
gingsmaatschappij? Tegenover de uitvoerige definitie van de 
binnenlandse beleggingsmaatschappij in artikel 27 valt de sobe-
re definitie van een buitenlandse beleggingsmaatschappij in 
lid 1 van artikel 29a van de Wet op de inkomstenbelasting 
sterk op. Alles draait om het begrip „beleggingen". Waar is de 
grens tussen buitenlandse holding en buitenlandse beleggings-
maatschappij? Waaraan moet men bij een buitenlandse onroe-
rend goed-maatschappij het beleggingskarakter afmeten? 

36. 
Artikel 44a, eerste lid, tweede volzin, van de Wet op de 

inkomstenbelasting 1964, opgenomen onder artikel 31a, leidt 
tot de vraag, waarom besloten buitenlandse fondsen fiscaal 
slechter behandeld moeten worden dan binnenlandse. Komt 
men hiermede niet in strijd met gebruikelijke gelijkberechti-
gingsclausules in vele verdragen ter voorkoming van dubbele 
belasting? 

37. 
Is het feit dat het belasten van uitgekeerde koerswinsten door 

beleggingsinstellingen kan worden gezien als een eerste stap 
om te komen tot een algemene belasting van vermogenswinsten, 
niet een gerede aanleiding om op deze weg verder te gaan en te 
komen tot een vermogenswinstbelasting? 

38. 
Is de Nederlandse fiscus in staat het verschijnsel tegen te 

gaan, dat bij transacties binnen concernverband gepoogd wordt 
winstvorming in die landen te doen geschieden waar de belas-
tingdruk het lichtst is? 

e Bij de woorden „in enigszins belangrijke mate" wordt ge-
dacht aan een percentage in de orde van grootte van tien a 
vijftien. 

e Het begrip „beleggingen" is in de bepaling inderdaad van 
l- beslissende betekenis. Dit begrip, dat in het onderhavige wets-
le ontwerp ook op andere plaatsen wordt gebruikt, te weten bij 
;- de deelnemingsvrijstelling in artikel 12 en bij de omschrijving 
n van de binnenlandse beleggingsinstellingen in artikel 27, dient 
g hier op dezelfde wijze te worden geïnterpreteerd. Verwezen 
e moge worden naar hetgeen ter zake reeds vroeger is opgemerkt 
>- (memorie van toelichting, blz. 21, linkerkolom; memorie van 
i" antwoord, blz. 25, linkerkolom; nadere memorie van antwoord, 

blz. 16, linkerkolom). Voor de beantwoording van de vraag 
waaraan het beleggingskarakter bij een buitenlandse onroerend 
goed-maatschappij moet worden afgemeten, zij verwezen naar 
hetgeen is opgemerkt in de nadere memorie van antwoord, blz. 
21, rechterkolom, en bij vraag 38 van het mondeling overleg 
met de vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. 
Op grond van de feitelijke werkzaamheden zal het in het alge-
meen niet moeilijk zijn vast te stellen, of van belegging in on-
roerend goed sprake is. 

e Zonder deze bepaling zou de belastingheffing van door bui-
t tenlandse besloten fondsen niet uitgekeerde beleggingsopbreng-
1 sten in de praktijk nagenoeg onmogelijk zijn. Overigens zij hier-
t bij opgemerkt, dat hier geen sprake is van verschil in behan-

deling van besloten buitenlandse en binnenlandse fondsen, doch 
: van de deelgerechtigden daarin met betrekking tot de op-

brengsten. Dit verschil doet zich evenwel alleen voor ingeval 
een buitenlands besloten fonds uitkeringen verricht en dan nog 
slechts voor zover in die uitkeringen koerswinsten zijn be-
grepen en in gevallen waarin van de in artikel 29a van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964 geboden mogelijkheid 
tot tegenbewijs geen gebruik wordt gemaakt. Het verschil in 
fiscale behandeling van de aan deelgerechtigden in besloten 
binnenlandse en buitenlandse fondsen toekomende opbrengsten 
is niet in strijd met in verdragen voorkomende non-discrimi-
natiebepalingen. 

Zoals reeds in de nadere memorie van antwoord, blz. 13, 
) linkerkolom, te kennen is gegeven wordt de gedachte, dat het in 
, de inkomstenbelasting betrekken van door beleggingsinstellingen 
s uitgekeerde koerswinsten een soort introductie van een ver-

mogenswinstbelasting zou zijn, met klem van de hand gewezen. 
Indien koerswinsten tezamen met andere opbrengsten van ef-
fecten worden uitgekeerd, worden deze niet als het genieten 
van vermogenswinst aangevoeld, doch door beleggers ervaren 
als inkomen. Zonder mededeling van de instelling zouden de be-
leggers als regel niet weten, dat de uitkeringen mede uit koers-
winsten zijn opgebouwd. Het inkomensbegrip van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964 wortelt in de zgn. bronnentheorie, die 
onderscheid maakt tussen vloeiende, periodieke opbrengsten, 
die wel aan de belasting worden onderworpen en incidentele 
vermogensmutaties, die daar buiten vallen. Daarom kan het in 
de belasting betrekken van baten uit een bewijs van deel-
gerechtigdheid in een beleggingsinstelling, ook voorzover deze 
baten berusten op door die instelling gemaakte koerswinsten, 
niet worden aangemerkt als een inbreuk op de structuur van die 
wet. Integendeel, het niet belasten zou daarmede in strijd zijn. 
Waar de in de vraag bedoelde weg niet is ingeslagen, kan een 
verder gaan op die weg dus niet worden verwacht. 

Winstverschuiving naar landen waar de belastingdruk lager is 
schept wel vraagstukken en moeilijkheden, maar in de praktijk 
blijkt, dat de fiscus te dezen over voldoende machtsmiddelen 
beschikt. Daarbij komt dat winstverschuivingen naar die landen 
om andere dan fiscale redenen niet aantrekkelijk behoeven te 
zijn en om die redenen achterwege worden gelaten. Voorts moet 

DIVERSEN 
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niet vergeten worden dat steeds meer in de belastingverdragen 
met andere landen regelingen worden opgenomen inzake uit-
wisseling van inlichtingen. 

39. 
Is door amendering door de Tweede Kamer niet een zodanige 

leemte in het ontwerp ontstaan, dat tantièmes toegekend aan 
commissarissen, anderen dan aanmerkelijk belang commis-
sarissen, niet voor aftrek van de winst in aanmerking komen? 

De oorspronkelijk duidelijk in het ontwerp tot uiting komen-
de bedoeling, te weten de aftrekbaarheid van commissarissen-
beloningen te onttrekken aan de artikelen 8 en 9 en zelfstandig 
te regelen in artikel 10, is niet aangetast door de wijzigingen, 
die de Tweede Kamer in artikel 10 heeft aangebracht. De aan 
de niet in artikel 10 genoemde commissarissen ter zake van de 
uitoefening van hun taak toegekende beloningen komen dus 
ten volle voor aftrek van de winst in aanmerking. 

40. 
De boekwaarde van een deelneming aan het einde van het 

laatste jaar waarover de winst volgens het Besluit op de Ven-
nootschapsbelasting 1942 wordt bepaald, kan, ten gevolge van 
bij de dochter geleden verliezen, lager zijn dan de kostprijs van 
de deelneming. Is nu in die gevallen waarin de deelneming na 
het van toepassing worden van het ontwerp met boekwinst 
wordt vervreemd geen behoefte aan een overgangsbepaling? 

De waardering op de lagere bedrijfswaarde bij de moeder-
n.v. is de weerspiegeling van door de dochter-n.v. onder de 
werking van het Besluit geleden verliezen. Wanneer de deel-
neming in deze dochter-n.v. na het van toepassing worden van 
de wet met boekwinst wordt vervreemd, betekent dit, dat die 
dochter-n.v. onder de werking van de wet nieuwe winsten heeft 
gemaakt. In het stelsel van de wet past het niet deze in beginsel 
bij de dochter-n.v. aan vennootschapsbelasting onderworpen 
winst in de vorm van gerealiseerde boekwinst nogmaals te be-
lasten bij de moeder-n.v. 

Vastgesteld 9 september 1969. 

THURLINGS (voorzitter) 
TERWINDT 
VAN HALL 
VAN ES 
DE WILDE 

ALBEDA 

DE GEER VAN OUDEGEIN 

BOETES 
SNOEK 

VAN OMMEREN-AVERINK. 
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BIJLAGE 

Model I - De N.V. en de coöperatie zijn even groot en hebben dezelfde kosten en opbrengsten. 
- De coöperaties betalen aan leden f 10,—/t. meer dan de koopprijs. 
- De N.V. heeft geen lange tennijnkoopcontracten (bietencertificaten). 
- De „redelijke rente" is 3,75% over een fiscaal vermogen van f 80 000 000 - f 3 000 000,—. 
- Als vast punt is genomen een gelijke winstuitdeling bij N.V. en coöp. nl. f 18 000 000,—. 

COÖPERATIE 

Besluit Vennootschapsbelasting Wetsontwerp Vennootschapsbelasting 

miljoen 
Ledenbieten 1 800 000 t. a ( koopprijs f 60,—/t. . . . f 108,0 

(winst 10,—/t „ 18,0 
Koopbieten 1 200 000 t. a koopprijs f 60,—/t ,, 72,0 

Totaal 3 000 000 t. 
Verwerkingskosten ,, 120,0 

f 318,0 
Vennootschapsbelasting over uitgedeelde winst 

0,45 h , 0 redelijke rente + - — 0 0 0 (18,0-3,0) > „ 4,1 0,45 $18,0-1 IPi x ï\ 
( 3000000 \ \ /108 + 72 + 120x W 

(18,0+ 22,0) ) 
Vennootschapsbelasting over ingehouden winst 
0,45 (340,0-31S,0 = 22,0) = „ 10,-
Ingehouden winst ,, 7,9 

f 340,0 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

miljoen 
Bieten 3 000 000 ton a f 60,- f 180,0 
Verwerkingskosten ,,120,0 

f 300,0 
Winstuitkering (dividend) ,, 18,0 
Vennootschapsbelasting „ 1 8 , 0 
Ingehouden winst „ 4,0 

f 340,0 

miljoen 
f 108,0 
„ 1 8 -
„ 72,0 

„120,0 

f318,0 

1,6 

10,0 
10,4 

f 340.-

miljoen 
Baten f 340,0 

f 340,0 

miljoen 
Baten f 340,0 

f 340,0 
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Model II Als I met dien verstande dat de N.V. nu de helft van zijn bieten ontvangt op lange termijn-koopcontracten (bietencertificaten). 
De N.V. betaalt daarvoor f 5,—/ton boven de normale koopprijs. Bij de fiscale winstbepaling van de coöperaties wordt aangenomen 
dat van de f 5,— moet worden afgetrokken een rentebestanddeel van f 1,—. 

COÖPERATIE 

Besluit Vennootschapsbelasting Wetsontwerp Vennootschapsbelasting 

Ledenbieten 1 800 000 t. a \ S T l o f - X ' . T ^ ' 
Koopbieten 1 200 000 t. a koopprijs f 60,—,'t. . 

Totaal 3 000 000 t. 
Verwerkingskosten 

Vennootschapsbelasting over uitgedeelde winst 
0,45 (3,0 redelijke rente + 

Ï̂JJOOJXX) (18,0 —3,0 —(1 800 000 X f4,0) 
/ 3 000 000 

Vennootschapsbelasting over ingehouden winst 
0,45(340,0 — 318,0=22,0) 
Ingehouden winst 

miljoen 
f 108,0 
„ 18,0 
„ 72,0 

„120,0 

f318,0 

„ 2,7 

.. 10,0 
„ 9,3 

f 340,0 

miljoen 
f 108,0 
,, 18,0 
,. 72,0 

„120,0 

0,45 i (18,0 — (1 800 000 X f 4,—) — 
' — X (22,0+18,0—/ 
108 + 72+120 \ 

(1 800 000 X f4,0) ) 

miljoen 
Baten f 340,0 

f318,0 

„ 0,0 *) 

„ 10,0 
„ 12,0 

f 340,0 f 340,0 

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
miljoen 

Bieten 3 000 000 ton a f 60,0 f 180,0 
Bieten toeslag voor levering op lange termijncontracten, stel 1 500 000 ton 
bieten a f 5,0 „ 7,5 
Verwerkingskosten „120,0 

f 307,5 
Winstuitkering (dividend) „ 1 8 , 0 
Vennootschapsbelasting „ 14,5 
Ingehouden winst „ 0,0 

f 340,0 

miljoen 
Baten f 340,0 

f 340,0 

i) De betekenis van het arrest van de Hoge Raad (BNB 1956/218) is, 
dat bij de coöperatie een deel van de winst als bedrijfslast mag worden 
aangemerkt en wel tot een bedrag in het bovenstaande voorbeeld van 
1 800 000 X 4 = 7,2 miljoen. De uitgedeelde winst wordt daardoor niet op 
18 miljoen gesteld maar fictief op 18 - 7,2 = 10,8 miljoen. 

De consequentie van deze jurisprudentie zou verder zijn, dat de formule 
voor het vrijgestelde deel als volgt zou moeten worden opgesteld: 

115,2 
115,2 + 72 + 120 X (22 + 10,8) = 12,3. 

Daar de uitgedeelde winst hierboven op 10,8 is gesteld, betekent dit dat 
ds coöperatie in het voorbeeld nog f 1,5 miljoen meer winst kan uitdelen, 
zonder in belastingheffing op uitgedeelde winst te vervallen. 

Terwille van de overzichtelijkheid is in de modellen de vrijstelling van 
f 5000 bij de winstbepaling van de coöperaties buiten beschouwing gelaten. 


