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Datum 15 september 2015
Betreft Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in
verband met de implementatie van aanpassingen in de Moederdochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn
2015

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 31 augustus 2015,
nr. 2015001437, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van
State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 7 september 2015, nr. W06.15.0279/III,
bied ik U hierbij aan.
Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies
over het bovenvermelde voorstel is uitgebracht.
Naar aanleiding van het advies merk ik het volgende op.

2. Algemene antimisbruikbepaling
b. Wijze van implementatie
Naar aanleiding van het advies van de Afdeling zijn het voorstel van wet en de
memorie van toelichting gewijzigd en meer in lijn gebracht met de bewoordingen
van Richtlijn 2015/121/EU, zoals de term “constructie of reeks van constructies”.1
Het kabinet heeft ervoor gekozen om de term “ondermijnen” te vertalen in de
reeds in de belastingwetgeving gehanteerde term “ontgaan” omdat het
ondermijnen van het doel of de toepassing van de richtlijn in de gevallen waar de
richtlijn op ziet, geschiedt door het ontgaan van dividendbelasting. Met het
hanteren van de term “ontgaan” heeft het kabinet ervoor gekozen om dicht bij de
bestaande praktijk te blijven.
c. Reikwijdte
Het kabinet merkt op dat de totstandkoming van de algemene
antimisbruikbepaling in Richtlijn 2015/121/EU weinig aanknopingspunten biedt
1

Richtlijn 2015/121/EU van de Raad van 27 januari 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/96/EU betreffende de
gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende
lidstaten (PbEU 2015, L 21).
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voor de afbakening van de reikwijdte ervan. Dat is voor het kabinet altijd een
punt van aandacht geweest en zal dat ook blijven. Het instemmen met Richtlijn
2015/121/EU is, zoals verwoord tijdens het voortgezet algemeen overleg op 4
december 2014, een politiek-diplomatieke afweging geweest.2 De uiteindelijke
interpretatie van de reikwijdte van de antimisbruikmaatregel is aan het Hof van
Justitie van de Europese Unie. Het is in eerste instantie aan de lidstaten zelf om
een passende invulling te geven aan de reikwijdte van de bepaling. Om die reden
is voor een uitleg van Richtlijn 2015/121/EU gekozen die zo veel mogelijk aansluit
bij de bestaande regelgeving ten aanzien van deze reeds bestaande
antimisbruikbepalingen, juist om zo min mogelijk rechtsonzekerheid te creëren.
Bij het bestrijden van het ontgaan van dividendbelasting wordt nu onderscheid
gemaakt tussen ondernemings- en beleggingsstructuren. In Richtlijn 2015/121/EU
komt het onderscheid tussen beleggingsstructuren en ondernemingsstructuren
niet voor. De voorgestelde maatregel betekent een bijstelling van de bestaande
praktijk ten aanzien van ondernemingsstructuren.
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In mijn brief van 1 december 2014 heb ik aangegeven dat Richtlijn 2015/121/EU
door de opname van de woorden “een van de hoofddoelen” en van de bewoording
“voor zover” afwijkt van het arrest Cadbury Schweppes.3 Niettemin hebben zowel
de Juridische Dienst van de Raad van de Europese Unie als de Europese
Commissie geconcludeerd dat de antimisbruikmaatregel van de richtlijn in
overeenstemming is met het (primaire) EU-recht. Het kabinet heeft ervoor
gekozen om de bewoordingen van de richtlijn over te nemen in het voorstel van
wet. De terminologie van hoofddoel of een van de hoofddoelen vervangt de
huidige terminologie van voornaamste doel of een van de voornaamste doelen
maar daarmee is geen wijziging van de bestaande praktijk beoogd. Naar
aanleiding van het advies van de Afdeling is de memorie van toelichting op dit
punt aangepast.
De Afdeling stelt terecht de vraag van afstemming met het Base Erosion and
Profit Shifting (BEPS)-project van de OESO aan de orde. De richtlijnen dienen
voor 1 januari 2016 geïmplementeerd te zijn en de OESO zal eerst op 8 oktober
2015 het eindrapport in het kader van het BEPS-project aanbieden aan de
Ministers van Financiën van de G20. Gelet op de duur van een wetgevingstraject,
kan het kabinet niet wachten met het implementatietraject. Ook kan het kabinet
niet vooruitlopen op de voorstellen van de OESO. Het kabinet ziet het belang van
afstemming en heeft daarom eerder in het AO Ecofin van 3 december 2014
aangegeven de ontwikkelingen nauwkeurig te volgen en te pogen tijdens het
voorzitterschap van Nederland van de Raad van de Europese Unie invulling te
geven aan deze afstemming.4 Het kabinet zal dan opnieuw bekijken hoe de
aanbevelingen van de OESO zich verhouden tot de antimisbruikmaatregel in
Richtlijn 2015/121/EU en dit binnen de Europese Unie aan de orde stellen. Wel
merkt het kabinet op dat bij de totstandkoming van Richtlijn 2015/121/EU de
laatste ontwikkelingen binnen de OESO op dat moment in ogenschouw zijn
genomen. Het kabinet merkt op dat aanbevelingen van de OESO zien op bilaterale
belastingverdragen en dus niet noodzakelijkerwijs leiden tot aanpassing van
2
3
4

Handelingen II 2014/15, nr. 33, item 9, blz. 3.
Kamerstukken II 2014/15, 25 807, nr. 80, blz. 6.
Kamerstukken II 2014/15, 25 807, nr. 80, blz. 7.
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nationale regelgeving. Het kabinet verwacht voor de toekomst dan ook geen
onoverbrugbare verschillen.
3. Mismatch bij hybride leningen
Naar aanleiding van het advies van de Afdeling is de memorie van toelichting op
dit punt aangevuld.
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Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de
gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te
zenden.
De Staatssecretaris van Financiën,

Eric Wiebes
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