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Henry Meijer spreekt SRA aan. Onze oproep voor een schenkvrijstelling ter 
voorkoming van een schenking bij uitfasering van het eigenbeheerpensioen 
zou onverstandig zijn. Wij, maar vermoedelijk ook RB en NOAB met wie SRA 
deze oproep deed, zouden de partner op die manier ertoe te bewegen geen 
compensatie te verlangen. Die interpretatie is voor zijn rekening.
Begin 2013 heeft SRA een gesprek geïnitieerd met het Centraal Aanspreek-
punt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst. Wij waren het erover eens 
dat de fi scale waarderingsregels door de lage rentestand en het in 2012 ge-
wijzigde bv-recht complexe situaties creëerde. De aanzienlijke waarderings-
verschillen tussen de waarde in het economische verkeer, de fi scale, en de 
commerciële waarde waren en zijn onbegrijpelijk. Die leid(d)en tot het risico 
van een fi ctieve afkoop door dividenduitkeringen. Ook waren en zijn reële 

pensioenkosten slechts gedeeltelijk direct aftrekbaar en is sprake van additionele administratieve lasten. Ook ande-
re organisaties, zoals NOB, RB, NOAB, VNO-NCW en MKB Nederland, hebben zich ingezet om tot een adequate oplos-
sing te komen. Dit heeft geleid tot vruchtbaar overleg met het CAP en ‘Financiën’. SRA juicht de samenwerking en 
wijze van totstandkoming van het wetsvoorstel zeer toe.
De positie van de partner heeft bij alle gesprekken bijzondere aandacht gehad. De rechten van de partner mogen 
niet verkwanseld worden en hij of zij moet goed en onafhankelijk worden geadviseerd. Alle organisaties hebben dit 
benadrukt. Vooral om te voorkomen dat onbewust rechten zouden worden prijsgegeven en in het verlengde daarvan 
om een toekomstige discussie over dwaling te voorkomen. De schenkingsaspecten zijn ondergeschikt. Helaas was de 
partnerproblematiek oorspronkelijk onvoldoende ingebed in het wetsvoorstel. Pas in de Eerste Kamer is een meer 
genuanceerde – en naar ons idee: juiste – benadering gekozen.
De dga-praktijk kent een grote variatie aan samenlevingsvormen. De ten behoeve van de partner bedongen pensioen-
rechten kunnen toekomen aan de (gewezen) echtgenoot, geregistreerde partner of ongehuwd samenwonende part-
ner. De samenlevingsvorm kan onder Nederlands of buitenlands (huwelijksvermogens)recht in al hun varianten val-
len, er kunnen testamentaire uitsluitingsclausules relevant zijn en de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 
is mogelijk toepasselijk. Per individueel geval dienen de partnerrechten te worden bepaald, te worden beoordeeld 
of de partner door uitfasering rechten prijsgeeft en of en op welke wijze compensatie kan of moet worden bedon-
gen. Bij onvoldoende compensatie kan sprake zijn van een schenking. Door de vele relevante rechtsgebieden is het 
foutenrisico reëel. Bovendien suggereerde de Staatssecretaris van Financiën een compensatiemethodiek die tot een 
onoverkomelijk liquiditeitsbeslag bij de dga zou leiden. Onduidelijkheid en complexiteit zou in de weg staan aan 
afkoop of omvorming in een oudedagsverplichting en het doel van het wetsvoorstel zou niet worden bereikt. De 
partnerproblematiek is onder andere door onze oproep in de Eerste Kamer uitdrukkelijk en goed besproken. Dat 
was ons gezamenlijke doel met onze oproep.2 
Met het inmiddels bekende stemmingsuitstel heeft de praktijk meer tijd om deze complexe problematiek aan cliën-
ten voor te leggen en daarover te adviseren. Onder andere de door Meijer genoemde aspecten spelen daarbij een rol.

UITFASEREN VERGT GEDEGEN 
ADVIES

RUUD VAN DEN DOOL EN JAN ZWEEKHORST1

1  Jan Zweekhorst is bestuurslid van SRA en lid van bureau vaktechniek. Hij is ook verbonden aan BLM accountants en adviseurs te Veldhoven. Ruud van den Dool is zelfstan-

dig gevestigd belastingadviseur en o.a. als wetenschappelijk adviseur verbonden aan SRA-bureau vaktechniek. Ook is hij verbonden aan het fi scaal economisch instituut van 

de Erasmus Universiteit. Deze bijdrage schrijven zij namens SRA.

2  Een schenkvrijstelling zou overigens strijdig zijn met de systematiek van de successiewet en geen recht doen aan de feitelijke omstandigheden, zoals onder meer ook is op-

gemerkt door dr. R.P. van den Dool en mr. H.F. van de Weerd-Van Joolingen in WFR 2016/249.
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ARTIKELEN

Denmark – First Decision on the 
Arbitration Convention (90/436)
Nikolaj Bjørnholm,
European Taxation, december 2016, 
nr. 12.
The issue in the case was whether 
or not the taxpayer’s mutual 
 agreement procedure request had 
been rightly denied by the Danish 
tax authorities on the grounds that 
it failed to state certain particulars, 
which, according to the taxpayer, 
were not required under either the 
Arbitration Convention itself or 
 under the Code of Conduct. The 
Court agreed with the taxpayer. 

Tax Regime Applicable to 
 Consolidated Tax Groups in Spain: 
An Analysis in Light of EU Law
Estefanía López Llopis,
European Taxation, december 2016, 
nr. 12.
This article analyses the impact of 
the tax reform enacted by Law 
27/2014 of 27 November 2014 on 
the defi nition of a tax consolidated 
group and the conditions for group 
membership, in particular the 
 requirement to be resident in Spain. 
The author reviews the infl uence of 
key ECJ cases in this area on the 
Spanish tax reform, concluding that 
the reform was undertaken to 
 ensure compliance of the tax 
 consolidation regime with EU law.

The Principal Purpose Test under 
BEPS Action 6: Is the OECD 
 Proposal Compliant with EU Law?
Oleksandr Koriak,
European Taxation, december 2016, 
nr. 12.
The author contributes to the 
 discussion on the BEPS project and 
its compatibility with EU law, 
 focusing specifi cally on the PPT 
rule. The question addressed is 
whether or not Member States will 
be able to implement the proposed 
rule into their tax treaty networks 
in compliance with EU law. In 
 addition, the PPT formula chosen by 
the European Commission in the 
Anti Tax Avoidance Package is 
 analysed.

Austria – Recent Tax 
 Developments
Christian Fichtinger,
European Taxation, december 2016, 
nr. 12.
This article outlines a number of 
 recent Austrian tax developments, 
including an amendment of the 
 interim tax regime for private 
 foundations, new rules concerning 
exit taxation and the new Transfer 
Pricing Documentation Law.

Poland – Introduction of the 
Standard Audit File for Tax 
( SAF-T)
Katarzyna Bron ewska,
European Taxation, december 2016, 
nr. 12.
The author discusses Poland’s 
 adoption of the OECD’s Standard 
 Audit File for Tax, which is intended 
to provide tax authorities with 
 access to relevant electronic data in 
an easily readable format to allow 
for tax inspections that are more 
effi cient and effective.

The Spanish Dell Case – Do We 
Need Anti-BEPS Measures If the 
Existing Rules Are Broad Enough?
Aleksandra Bal,
European Taxation, december 2016, 
nr. 12.
In this note, the author discusses 
the landmark decision of the 
 Spanish Supreme Court in Dell, on 
the creation of PEs in foreign 
 jurisdictions, in light of the 
 proposed Action 7 anti-BEPS 
measures.

Fiscale ergernissen: interview 
met prof. dr. Jaap Zwemmer
Prof. mr. Charles Langereis,
FED, 8 december 2016, nr. 24.
Ter gelegenheid van zijn afscheid als 
redactielid wordt de bekende emeri-
tus-hoogleraar gevraagd hoe hij 
denkt over een aantal onderwerpen. 
Zijn mening over de ingewikkelde 
en vaak onrechtvaardige belasting-
wetten (zzp’ers zijn vogelvrij), de 
onmacht van de politiek (stem- en 
klapvee), de hypocrisie over de 
multinationals, de Belastingdienst 
(een kafkaiaanse omgeving) steekt 
hij ook dit keer niet onder stoelen 
of banken. Maar ook de fi scale we-
tenschap krijgt ervan langs vanwege 
de banden van hoogleraren met het 
advieswezen. Over FED en over zijn 
roemruchte voorganger in de redac-
tie, prof. Brüll, is hij lovend.

‘Excuses voor het ongemak’ 
Mr. dr. R.M.P.G. Niessen-Cobben,
NTFR, 22 december 2016, nr. 51.
Een per fax ingediend bezwaar-
schrift komt acht seconden te laat 
aan en is daardoor niet-ontvanke-
lijk. Onduidelijk is waarom de ver-
zending 13 minuten en 8 seconden 
heeft gekost zodat de volledige ont-
vangst van het beroepschrift na 
middernacht – en dus buiten de be-
roepstermijn – heeft plaatsgevon-
den. De te late verzending komt ge-
heel voor rekening en risico van 
belanghebbende.
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Het (geactualiseerde) beleid van 
de Staatssecretaris van Financiën 
met betrekking tot bedrijfsfusies, 
splitsingen en juridische fusies in 
de vennootschapsbelasting (I) 
Mr. G.C. van der Burgt, 
WPNR, 10 december 2016/17 decem-
ber 2016, nr. 7130 en 7131.
De Wet VPB 1969 bevat faciliteiten 
voor lichamen die betrokken zijn bij 
een bedrijfsfusie, splitsing en juridi-
sche fusie. In 2015 zijn voor deze 
rechtsfiguren beleidsbesluiten uitge-
vaardigd. In het eerste deel van zijn 
beschouwing plaatst de auteur de 
besluiten in het wettelijke kader en 
bespreekt hij een aantal goedkeu-
rende regelingen. Het tweede deel 
gaat over de “fiscale indeplaatstre-
ding” en de standaardvoorwaarden, 
met betrekking tot bedrijfsfusie, 
splitsing en juridische fusie, zoals 
opgenomen in de beleidsbesluiten 
van 2015.

AFGESTUDEERDEN

Universiteit van Tilburg
Fiscaal recht: Y.W. Cheung, 
M.H.J.M. Oosterbosch, A. Zouhair  
en J. Tak.

Proceskostenvergoeding 
 rechtsbijstandverlener: forfait 
met nuanceringen 
Mr. dr. R.M.P.G. Niessen-Cobben,
NTFR-B, november 2016, nr. 11. 
De auteur behandelt enige jurispru-
dentie inzake de proceskostenver-
goeding voor het door een derde 
verlenen van rechtsbijstand waar-
mee duidelijk wordt dat van de mo-
gelijkheid om van de forfaitaire re-
gelingen af te wijken vaak gebruik 
wordt gemaakt om de toch al be-
perkte vergoeding nog meer in te 
perken.

Ongekende internationale fiscale 
transparantie 
Mr. M.V. Lambooij,
NTFR-B, november 2016, nr. 11.
In relatief zeer korte tijd heeft zich 
een revolutie voltrokken op het ter-
rein van de internationale fiscale 
transparantie, met name op het ge-
bied van de grensoverschrijdende 
automatische uitwisseling van in-
lichtingen. Zowel particulieren, 
overheden als (multinationale) on-
dernemingen worden hiermee ge-
confronteerd. Dit artikel zet de re-
cente ontwikkelingen op een rijtje 
en maakt een initiële kosten-baten-
analyse.

Toepassing “oude” wetgeving op 
later verantwoorde voordelen? 
Dr. A. Rozendal,
NTFR-B, november 2016, nr. 11.
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat 
bij de toepassing van de landbouw-
vrijstelling moet worden aangesloten 
bij de wetgeving van het jaar waarin 
de ondernemer de vervreemdings-
winst op de landbouwgrond verant-
woordt en niet bij de wetgeving van 
het jaar waarin hij de vervreem-
dingswinst op grond van goed koop-
mansgebruik had kunnen verant-
woorden. In deze beschouwing 
wordt het oordeel van de Hoge Raad 
besproken, mede in het licht van het 
concept “onmiddellijke werking”.

Internationale collectieve 
 waardeoverdracht in fiscaal en 
 civiel perspectief
Bas Dieleman en Petra van Straten, 
Pensioen Magazine december 2016, 
nr. 12.
De herziening van de pensioenfond-
senrichtlijn voor Nederland is vooral 
een vastlegging van bestaand toe-
zichtsbeleid ten aanzien van de  
internationale collectieve waarde-
overdracht. Ondanks het feit dat 
werknemers(vertegenwoordigers) 
een dergelijke waardeoverdracht nu 
al kunnen tegenhouden, wordt gere-
geld dat een “meerderheid” akkoord 
moet gaan met de overdracht. De 
auteurs constateren ten slotte dat 
een internationale collectieve waar-
deoverdracht in principe niet tot la-
gere belastingopbrengsten leidt dan 
uitvoering van pensioen door in een 
Nederland gevestigde pensioenuit-
voerder.

Schenken of lenen voor de eigen 
woning: een praktische analyse
Eric van Uunen,
Het Register, december 2016, nr. 6.
Vanaf 2017 geldt weer de eenmalig 
verhoogde vrijstelling van € 100.000 
voor schenkingen voor een eigen wo-
ning. Dit artikel gaat niet zozeer over 
de inhoud van die vrijstelling zelf, 
maar meer over het antwoord op de 
vraag of het überhaupt wel zinvol is 
om er gebruik van te maken.

HR 15 april 2016, BNB 2016/166: 
een nadere beschouwing en 
 belang voor de fiscale praktijk 
Mr. D.C. Simonis, 
WPNR, 3 december 2016, nr. 2129.
De auteur bespreekt genoemd arrest 
van de Hoge Raad inzake de toepas-
sing van de fiscale bedrijfsopvol-
gingsfaciliteit op een vastgoedbeleg-
gingsvennootschap alsmede de 
uitstralingseffecten van het arrest 
op andere fiscale regelingen. 


