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Inleiding 

Op Prinsjesdag is aan de Tweede Kamer het pakket Belastingplan 2017 aangeboden. Het pakket 
Belastingplan 2017 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Onder andere in het wetsvoorstel Belastingplan 2017 
en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2017 zijn voor de SRA-praktijk belangrijke maatregelen 
opgenomen en aanpassingen voorgesteld. In deze signalering gaan wij nader in op de naar ons idee 
belangrijkste voorgestelde wijzigingen. Aan de overige in het pakket Belastingplan 2017 opgenomen 
wetsvoorstellen – het wetsvoorstel Fiscale vereenvoudigingswet 2017, het wetsvoorstel Wet uitfasering 
pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen, het wetsvoorstel Wet fiscale 
maatregelen rijksmonumenten en scholing en het wetsvoorstel Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met 
een zelfstandige aansluiting – besteden wij hier geen aandacht. Diverse maatregelen zullen overigens 
nog in afzonderlijke praktijkhandreikingen uitgebreider worden behandeld of op de daarvoor geëigende 
plaatsen in al bestaande handreikingen worden verwerkt. 

1 Maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2017 

1.1 Maatregelen tegen box 2 beleggen in vrijgestelde beleggingsinstellingen 

Het kabinet heeft maatregelen voorgesteld die het minder aantrekkelijk maken om via box 2 in een 
vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) te beleggen. Mogelijk dat de VBI voor de dga geen aantrekkelijke 
optie meer is, met name niet vanwege de voorgestelde fictieve vervreemding als een bv de status van 
VBI krijgt.  
 
In de praktijk is het voor een belastingplichtige soms aantrekkelijk om het overtollige vermogen in een bv 
af te splitsen naar een afzonderlijke rechtspersoon die daarna de status van VBI verkrijgt. Op die manier 
kan het afgesplitste vermogen voortaan vrij van vennootschapsbelasting (Vpb) renderen. Een VBI is 
namelijk subjectief vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. In een VBI kunnen 
beleggingen worden gehouden met een vrijstelling van Vpb – ingevolge art 6a, Wet Vpb 1969 – voor de 
beleggingsresultaten. Daarbij gelden overigens wel beperkingen aan de aard van de beleggingen. Zo is 
het niet mogelijk dat de VBI belegt in onroerende zaken. Evenmin mag de VBI leningen verstrekken aan 
de dga. De afsplitsing van het overtollige vermogen kan geruisloos, dat wil zeggen zonder de heffing van 
inkomstenbelasting, plaatsvinden. Voor zover in de bv die als VBI aangemerkt wordt, stille reserves 
aanwezig zijn, dient daarover afgerekend te worden in de vennootschapsbelasting. Vanwege de 
geruisloze splitsingsfaciliteit hoeft de aanmerkelijkbelanghouder bij de splitsing niet af te rekenen over de 
aanmerkelijkbelangclaim (AB-claim) op de aandelen in de bv. Overigens moet men zich, als men een VBI 
overweegt, wel realiseren dat een VBI geen recht heeft op teruggave van ingehouden dividendbelasting 
op ontvangen dividend. Ook zal bij dividend afkomstig uit het buitenland die bronheffing hoger kunnen 
zijn omdat de VBI als vrijgesteld lichaam geen recht heeft op toepassing van bepaalde 
verdragsvoordelen, zoals een lager bronheffingstarief.  
 
Naast het feit dat een VBI aantrekkelijk kan zijn als sprake is van beleggingsvermogen, kan een VBI ook 
worden gebruikt om de box 3-heffing te ontlopen. Dit gebeurde door gebruik te maken van een 
zogenoemde ‘flits-VBI’. Het vermogen werd dan tegen het einde van een bepaald jaar ondergebracht in 
de VBI en vervolgens in het begin van het tweede daaropvolgende jaar teruggebracht naar box 3. Het 
vermogen wordt dan iets meer dan één jaar belast in box 2 met de forfaitaire heffing voor 
aanmerkelijkbelangaandelen in een VBI, maar viel niet onder de heffing van vennootschapsbelasting en 
evenmin onder de box 3-heffing. Immers, het vermogen behoorde op de peildatum niet tot de 
rendementsgrondslag. Het kabinet heeft de volgende drie maatregelen voorgesteld om de flits-VBI tegen 
te gaan. Tevens wordt de VBI als geheel minder aantrekkelijk vanwege de hiervoor al beschreven fictieve 
vervreemding als de VBI-status wordt verkregen. 
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I. Voortaan zal afrekening in box 2 moeten plaatsvinden over de positieve AB-claim als een 
lichaam waarin de belastingplichtige een AB houdt, de VBI-status verkrijgt. Op grond van de 
nieuwe fictiebepaling worden de aandelen geacht te zijn vervreemd op de eerste dag van de 
periode waarover een regulier voordeel als bedoeld in art. 4.13, lid 1, onder a, Wet IB 2001 in 
aanmerking wordt genomen. Op het moment dat een fictief regulier voordeel in aanmerking wordt 
genomen ter zake van een VBI, wordt ook een vervreemdingsvoordeel in aanmerking genomen. 
Indien de fictie tot een negatief vervreemdingsvoordeel leidt, dan wordt het negatieve 
vervreemdingsvoordeel op grond van het wetsvoorstel niet in aanmerking genomen. De 
maatregel kent terugwerkende kracht tot en met Prinsjesdag 2016 (20 september 2016), 

II. Box 3-vermogen dat ondergebracht wordt in een VBI waarin de belastingplichtige een AB heeft 
zal niet alleen belast worden in box 2, maar ook in box 3 als dit vermogen binnen 18 maanden 
weer wordt teruggehaald naar box 3. Deze maatregel kent een tegenbewijsregeling ter 
voorkoming van dubbele heffing. Op grond van de tegenbewijsregeling kan de belastingplichtige 
aannemelijk maken dat er een zakelijke reden was om het vermogen weer binnen 18 maanden 
terug te halen naar box 3. Indien een belastingplichtige binnen deze termijn van 18 maanden 
vermogen terughaalt uit de VBI, geldt een wettelijke informatieverplichting jegens de 
Belastingdienst zodat die daarvan op de hoogte is, 

III. Het percentage van het forfaitaire rendement uit een VBI zal automatisch gekoppeld worden aan 
het voor dat jaar geldende percentage van de hoogste schijf in box 3. Voor 2017 bedraagt dat 
5,39%. 

 
Let op: de voorgestelde maatregelen gelden ook voor vermogen dat in plaats van in een VBI in een 
buitenlands beleggingslichaam – waarvan geen of nauwelijks winstbelasting wordt geheven – wordt 
ondergebracht. 

1.2 Aanpassing fictief loon voor startups 

  
Op grond van de voorgestelde maatregel mag vanaf 2017 het belastbare loon van de dga van een 
innovatieve startup voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het 
wettelijk minimumloon. Ten opzichte van de huidige gebruikelijkloonregeling is dat een belangrijk verschil. 
Thans geldt dat het belastbare loon van de dga ten minste gesteld moet worden op het hoogste van de 
volgende bedragen: 
 
 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, 
 het hoogste loon van de werknemer die in dienst is van hetzelfde bedrijf of van met het bedrijf 

verbonden bedrijven, 
 € 44.000 
 
De voorgestelde maatregel staat alleen open voor dga’s van bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk 
verrichten en voor de toepassing van de S&O-afdrachtvermindering als starter worden aangemerkt. 
Starter is diegene die gedurende vijf jaren geen inhoudingsplichtige was en die bovendien gedurende niet 
meer dan twee jaren daarvan geen recht had op afdrachtvermindering. Met de voorgestelde maatregel 
worden innovatieve startups gestimuleerd door een verbetering van hun liquiditeitspositie. Van belang op 
te merken is dat van de regeling gebruik kan worden gemaakt zonder voorafgaand overleg met de 
Belastingdienst.  

1.3 Teruggaaf dividendbelasting voor niet ingezetenen en heffingsvrij 
vermogen voor buitenlands belastingplichtigen 

In de dividendbelasting wordt een teruggaafregeling ingevoerd voor buitenlands belastingplichtigen. De 
Hoge Raad heeft in zijn arresten van 4 maart 2016, nr. 12/0250bis, nr.12/04717bis, nr.12/03235bis, 
geoordeeld dat de heffing van dividendbelasting van buitenlandse aandeelhouders met Nederlandse 
portfolioaandelen onder omstandigheden in strijd kan zijn met de vrijheid van kapitaalverkeer. 
Binnenlandse aandeelhouders kunnen de ingehouden dividendbelasting namelijk als voorheffing 
verrekenen met de inkomstenbelasting (natuurlijke personen) of vennootschapsbelasting (lichamen). 
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Voor buitenlandse aandeelhouders bestaat deze verrekenmogelijkheid niet. De ingehouden 
dividendbelasting vormt voor hen een eindheffing, tenzij zij deze in hun woon- of vestigingsland kunnen 
verrekenen met de aldaar verschuldigde belasting. Als de Nederlandse dividendbelasting inderdaad als 
eindheffing functioneert, kan dit nadelig zijn voor buitenlandse aandeelhouders. Zij kunnen, onder 
omstandigheden, meer belasting zijn verschuldigd dan binnenlandse belastingplichtigen in vergelijkbare 
omstandigheden.  
 
Onder voorwaarden is het op grond van de voorgestelde maatregel mogelijk om als buitenlandse 
aandeelhouder met Nederlandse aandelen op verzoek een teruggaaf van de ingehouden 
dividendbelasting te verkrijgen. De teruggaaf zal alleen worden verleend voor zover de dividendbelasting 
hoger is dan de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting die verschuldigd zou zijn indien de 
buitenlandse aandeelhouder inwoner van Nederland zou zijn geweest.  
 
Let op: de teruggaaf van dividendbelasting wordt niet verleend indien op grond van een belastingverdrag 
recht bestaat op volledige verrekening van de Nederlandse belasting in de woonstaat/vestigingsstaat. 
 
Verder is in de maatregel geregeld dat het heffingsvrije vermogen ook moet worden verleend aan (niet-
kwalificerende) buitenlands belastingplichtigen met een box 3-inkomen. Op basis van de huidige 
wetgeving wordt bij (niet-kwalificerende) buitenlands belastingplichtigen voor de bepaling van het 
voordeel uit sparen en beleggen in box 3 geen rekening gehouden met het heffingsvrije vermogen. Uit de 
arresten van het HvJ EU van 17 september 2015, nrs. C-10/14, C-14/14 en C-17/14, kon worden afgeleid 
dat het niet in aanmerking nemen van het heffingsvrij vermogen bij buitenlands belastingplichtigen, een 
verboden discriminatie opleverde ten opzichte van binnenlandse beleggers. Op grond van het besluit van 
de staatssecretaris van Financiën van 25 april 2016, nr. DGB 2016/1731M, Stcrt. 2016, 22561, V-N 2016 
kunnen buitenlands belastingplichtigen nu al gebruikmaken van bovengenoemde de maatregelen. 

2 Maatregelen in het wetsvoorstel Overige fiscale 

maatregelen 2017 

2.1 Toerekening van schulden die deel uitmaken van een algemeenheid 
waarop krachtens erfrecht een vruchtgebruik rust 

Goederen waarop een vruchtgebruik is gevestigd worden in box 3 in beginsel tot de bezittingen 
gerekend. De vruchtgebruiker dient de vruchtgebruikwaarde in aanmerking te nemen, terwijl de 
blooteigendomwaarde bij de bloot eigenaar in aanmerking wordt genomen. Voor goederen waarop 
krachtens erfrecht een vruchtgebruik rust geldt echter een belangrijke uitzondering. Ingevolge art. 5.4, lid 
3, onder a, Wet IB 2001, geldt hiervoor dat deze bij de bloot eigenaar (doorgaans het kind) niet tot de 
bezittingen worden gerekend. Bij de vruchtgebruiker, dit is meestal de langstlevende echtgenoot, wordt 
de volle eigendomswaarde van de goederen tot de bezittingen gerekend. Achtergrond hiervan is gelegen 
in het feit dat de vruchtgebruiker over de inkomsten kan beschikken. Deze regeling ziet enkel op 
bezittingen waarop een vruchtgebruik krachtens erfrecht rust. De schulden die corresponderen met de 
vermogensbestanddelen waarop een vruchtgebruik rust, worden echter niet volgens voorgaande 
toerekeningsregel in aanmerking genomen. Schulden die deel uitmaken van een zogenoemde 
algemeenheid waarop een vruchtgebruik is gevestigd, kunnen derhalve bij de vruchtgebruiker voor de 
vruchtgebruikwaarde (indien dat althans uit het testament of erfrecht volgt) en bij de bloot eigenaar voor 
de blooteigendomwaarde in aanmerking worden genomen. Dit leidt tot een onwenselijke uitkomst omdat 
de vruchtgebruiker veelal degene is die rente is verschuldigd over de schuld. Voorgesteld wordt daarom 
om alle vermogensbestanddelen die deel uitmaken van een algemeenheid waarop krachtens erfrecht een 
vruchtgebruik rust, dus ook de schulden, volledig bij de vruchtgebruiker in aanmerking te nemen. 
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2.2 Reparatie arrest over bedrijfsopvolgingsregeling bij indirecte 
aandelenbelangen van minder dan 5% 

Een belangrijke aanpassing die in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2017 (OFM 2017) is 
opgenomen, betreft een reparatie in de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: de BOR) bij 
indirecte aandelenbelangen van minder dan 5%. Het reparatievoorstel is een gevolg van de uitkomst van 
het arrest van de Hoge Raad van 22 april 2016, nr. 15/02845, V-N 2016/24.13. Hierna besteden wij eerst 
aandacht aan de toepassing van de BOR door de Belastingdienst in de praktijk. Vervolgens gaan wij 
nader in op het arrest van de Hoge Raad en de gevolgen van de uitkomst van het arrest. Ten slotte 
besteden wij aandacht aan het reparatievoorstel zoals opgenomen in OFM 2017. 
 
Uitleg BOR door de Belastingdienst 
De BOR houdt in dat de verkrijging van een onderneming onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk 
zonder heffing van schenk- en erfbelasting kan plaatsvinden. Niet alleen bij de verkrijging van een IB-
onderneming, doch ook bij de verkrijging van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen in een 
lichaam dat een onderneming drijft, is de BOR van toepassing. Voor de toepassing van de BOR in een 
dergelijke situatie gelden wel belangrijke voorwaarden. Zo dient de schenker de aandelen gedurende vijf 
jaren direct of indirect in bezit te hebben gehad; voor de erflater geldt een eenjaarstermijn. Het lichaam 
waarin de aandelen worden gehouden moet tevens vijf jaar een onderneming hebben gedreven. Ook 
geldt er een voortzettingseis van vijf jaar voor de bedrijfsopvolger. Verder geldt dat alleen het 
ondernemingsvermogen kwalificeert voor toepassing van de BOR-vrijstellingen. De waarde van de 
aandelen die aan het ondernemingsvermogen kan wordt toegerend kwalificeert derhalve, met dien 
verstande dat het beleggingsvermogen gedeeltelijk ook onder de vrijstelling kan vallen. Om discussies 
over de omvang van het ondernemingsvermogen te voorkomen, is namelijk een 5% afrondingsruimte 
gecreëerd. De waarde van het ondernemingsvermogen wordt gesteld op 105% van het vastgestelde 
ondernemingsvermogen, waardoor derhalve ook een deel van het beleggingsvermogen onder de werking 
van de vrijstelling valt.  
 
Ingevolge art. 35c, lid 5, SW 1956 kwalificeren ook indirecte aandelenbelangen voor de toepassing van 
de BOR, mits de erflater of schenker via de Holding een indirect aanmerkelijk belang houdt in de 
werkmaatschappij. Onder voorwaarden worden dan de bezittingen en schulden van de werkmaatschappij 
aan de Holding toegerekend. Op het niveau van de Holding vindt vervolgens de toets plaats of de Holding 
een onderneming drijft en zo ja, met welk vermogen zij dat doet. Indien de erflater of schenker geen 
indirect aanmerkelijk belang houdt in de werkmaatschappij – maar bijvoorbeeld een belang van 4,8% – 
dan is toerekening aan de Holding niet mogelijk. Het in de deelneming aanwezige 
ondernemingsvermogen wordt dan niet aan de Holding toegerekend en zou (even afgezien van de 
hiervoor genoemde 5%-afronding) daarom ook niet onder de BOR kunnen vallen. 
 
 
Arrest Hoge Raad 
De nu voorgestelde wetswijziging vloeit voort uit een arrest van de Hoge Raad. Daarin was het volgende 
aan de orde. Belanghebbende hield 6,89% van de aandelen in de Holding BV. De Holding BV hield op 
haar beurt een belang van 70,6% in D ltd. Vaststond derhalve dat het indirecte aandelenbelang van 
belanghebbende in D Ltd niet kwalificeert als een indirect aanmerkelijk belang in de zin van art. 35c, lid 5, 
onder a, SW 1956. Belanghebbende hield via de Holding BV ook aandelenbelangen in andere actieve 
vennootschappen. Die andere aandelenbelangen kwalificeren wel als een indirect aanmerkelijk belang in 
de zin van art. 35c, lid 5, onder a, SW 1956. Voor de toepassing van de BOR wordt er daarom van 
uitgegaan dat Holding BV op grond van de toerekeningsregel een onderneming drijft. In geschil was of de 
BOR ook van toepassing is op het door de Holding BV gehouden belang in D ltd. De Hoge Raad oordeelt 
dat op grond van de vermogensetiketteringsregel ook vermogensbestanddelen van de 
houdstermaatschappij zelf tot het ondernemingsvermogen behoren. Dit betekent dat het indirecte 
aandelenbelang in D ltd op grond van de vermogensetiketteringsregel tot het ondernemingsvermogen 
van de Holding BV behoort en kwalificeert voor de toepassing van de BOR en de doorschuiffaciliteit in de 
Wet IB 2001. Dit was dus een andere benadering. Weliswaar kon het ondernemingsvermogen van D Ltd 
niet worden toegerekend aan de holding, maar de Hoge Raad vond dat het aandelenpakket in de 
deelneming zelf ondernemingsvermogen vormde. Een toerekening van het onderliggende 
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ondernemingsvermogen was daardoor in het geheel niet meer nodig. Een gevolg is dat op het indirecte 
aandelenbelang de kwalificatie als ondernemingsvermogen voor het geheel van toepassing is waardoor 
ook duurzaam overtollige liquiditeiten die zich in de deelneming bevinden, volledig meedelen in de BOR. 
Bij een toerekening is dat niet het geval omdat de toegerekende liquiditeiten bij de holding dan eerder als 
beleggingsvermogen worden aangemerkt. 
 
Reparatievoorstel 
Vanwege de onwenselijk geachte uitkomst heeft het kabinet voorgesteld om de gevolgen van het arrest 
te repareren. Op grond van het reparatievoorstel komen indirecte aandelenbelangen die niet voldoen aan 
de vereisten van art. 35c, lid 5 SW 1956 en de in de Wet IB 2001 opgenomen vereisten dienaangaande, 
niet meer in aanmerking voor de BOR en de doorschuiffaciliteit in de Wet IB 2001. Die indirecte 
aandelenbelangen kunnen niet meer zelfstandig als ondernemingsvermogen worden aangemerkt. Voor 
zover de waarde van de direct gehouden aandelen ziet op deze indirecte niet-kwalificerende belangen, 
zijn de BOR en de doorschuiffaciliteit in de Wet IB 2001 daarop niet van toepassing. De gevolgen van het 
arrest worden gerepareerd met terugwerkende kracht tot en met het tijdstip waarop deze wijzigingen bij 
persbericht bekend zijn gemaakt, dus tot en met 1 juli 2016, 0.00 uur.  


