
Het voorstel bestaat uit drie onderdelen. Allereerst
worden sommige gouden handdrukken met ingang
van 2009 extra belast. Daarvoor wordt een aanvul-
lende heffing van 30% geïntroduceerd, die door de
werkgever is verschuldigd. Wel moet een werknemer
een jaarsalaris van meer dan € 500.000 verdienen en
vervolgens moet de vertrekvergoeding meer dan één-
maal het jaarloon bedragen.
Het tweede deel van het voorstel heeft betrekking op
de zogenoemde pensioeninkoop. Het gebeurt regel-
matig dat (bijvoorbeeld bij het einde van de dienst-
betrekking) een bedrag beschikbaar komt waarmee
een extra storting wordt gedaan om pensioentekorten
weg te werken. Als sprake is van een eindloonregeling
en het pensioengevend loon meer bedraagt dan
€ 500.000, worden deze stortingen straks belast. De
heffing vindt plaats bij de werkgever tegen een tarief
van 15%.
Het derde deel van het voorstel is het ingewikkeldst.
Het is gericht tegen private equity-managers die,
volgens minister Bos en staatssecretaris De Jager, vaak
te grote bedragen opstrijken als beloning voor hun
inspanningen. In de praktijk kunnen die beloningen
vaak moeilijk worden belast en komen ze uiteindelijk
alleen in box 3 terecht. Om dat nu tegen te gaan,
wordt in de wet opgenomen dat opbrengsten van deze
zogenoemde lucratieve beloningen voortaan worden
belast in box 1. Los van de vraag in hoeverre deze
beloningsvormen ook na de huidige bancaire crisis
nog overeind blijven, is het feitelijke probleem dus
niet de omvang daarvan, maar de praktische onmoge-
lijkheid om dergelijke beloningen te belasten. Hoewel
het voorstel ook op dit punt politiek wordt verkocht
als een wapen tegen excessieve beloningen, gaat het
hier per saldo om reparatiewetgeving.

Nu de Eerste Kamer aan zet is, bespreken wij twee
belangrijke knelpunten van het voorstel. Achtereen-
volgens zijn dit (i) de buitengewoon gebrekkige
codificatie van de term ‘lucratief belang’ in het door
de Tweede Kamer aangenomen art. 3.92b Wet IB 2001
en (ii) enkele problemen die in de praktijk zullen
opkomen bij de nieuwe doorstootverplichting
ingevolge het door de Tweede Kamer aangenomen
art. 3.95b, lid 5 Wet IB 2001.

1 De tekst van het door de Tweede Kamer 
aangenomen art. 3.92b Wet IB 2001

Voor zover ons bekend, heeft de Tweede Kamer niet
eerder een fiscaal wetsartikel aangenomen dat zo
onduidelijk is als art. 3.92b Wet IB 2001. Dat wil wat
zeggen, want de fiscale wetgeving blinkt bepaald niet
uit in helderheid. Terwijl belastingen ‘krachtens de
wet’ worden geheven, is aan de hand van het voorstel
dat thans wet dreigt te worden met geen mogelijkheid
vast te stellen wat nu precies wel en niet onder een
lucratief belang wordt verstaan. Alleen om die reden
zou de Eerste Kamer haar tanden moeten laten zien
en het kabinet de opdracht moeten geven het huis-
werk over te doen. Op zichzelf is dit niet meer dan een
technische exercitie. Maar van een minister die zich
laat voorstaan op het voeren van effectieve symbool-
politiek mag toch ten minste worden verwacht dat hij
die politiek doet staven met effectieve wetteksten.
Het vorenstaande geldt des te meer, nu minister Bos
en staatssecretaris De Jager ervoor hebben gekozen
om de reikwijdte van het derde onderdeel van hun
graaitax zo ruim te maken als ook maar enigszins
mogelijk. Naar onze mening mag de Eerste Kamer dit
alleen laten passeren als de tekst daarvan voldoende
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37 Graaitax verdient betere codificatie
Ondanks een storm van kritiek heeft de Tweede Kamer begin september het
voorstel van minister Bos en staatssecretaris De Jager goedgekeurd inzake de
belastingheffing over excessieve beloningsbestanddelen. In het spraakgebruik is
al snel de term ‘graaitax’ ingeburgerd. Dit omdat de voorstellen zijn gericht
tegen ‘graaiende’ bestuurders met topinkomens en, met name, tegen private
equity-managers. Zelden is er zo unaniem geageerd tegen een nieuw fiscaal
voorstel, zowel door wetenschappers, ondernemers als adviseurs. De kritiek
richtte zich niet zozeer op de politieke keuze die achter het voorstel ligt, maar
op de wijze waarop hieraan wetstechnisch vorm is gegeven. Minister Bos heeft
deze kritiek aan zijn laars gelapt. Sterker nog: tijdens de Kamerbehandeling
heeft hij laten weten dat hem persoonlijk ‘niets mooier’ lijkt dan het voeren van
dit soort ‘effectieve symboolpolitiek’.



duidelijk maakt in welke gevallen die graaitax in beeld
komt. Anders gezegd: als er in politieke zin consensus
bestaat over een vorm van belastingheffing krachtens
een methode die in het spraakgebruik met het bekende
‘schot hagel’ wordt vergeleken, moet de uitvoerings-
praktijk ten minste aan de slag kunnen op basis van
een gefundeerde grammaticale interpretatie van de
regels. In het voorstel dat nu bij de Eerste Kamer ligt,
moeten belastingplichtigen, maar ook de Belasting-
dienst en de rechterlijke macht, het doen met gebazel
in Tweede Kamerstukken en – erger nog – met de
mantra van de staatssecretaris dat hij de scherpe
kantjes van het voorstel wel in de uitvoeringssfeer zal
verhelpen. De eerste voortekenen daarvan zijn al
zichtbaar. Zo begrepen wij dat een grote winkelketen,
vooruitlopend op de invoering van de nieuwe wet,
overleg heeft gezocht met de Belastingdienst over een
werknemersparticipatieplan en daar geconfronteerd
werd met de stelling dat dit ‘beslist’ kwalificeerde voor
de graaitax. Het feit dat niet alleen de managers, maar
ook alle andere werknemers zoals bijvoorbeeld de
dames achter de kassa aan het plan kunnen deel-
nemen, deed daar niet aan af.

Omdat de beste stuurlui niet altijd aan wal hoeven te
staan, hebben wij de handschoen opgepakt en de tekst
van het door de Tweede Kamer aangenomen art. 3.92b
Wet IB 2001 met inachtneming van onze kritiek her-
schreven. Aan het slot van paragraaf 1 van ons artikel
is onze nieuwe tekst cursief boven de desbetreffende
passages van het bestaande voorstel geplaatst.
Omwille van de leesbaarheid zullen wij verwijzingen
naar onze nieuwe tekst cursiveren.

1.1 Rommeltje

Het door de Tweede Kamer aangenomen art. 3.92b
Wet IB 2001 is tekstueel een rommeltje, waarbij de
kern van de regeling volstrekt onvoldoende uit de verf
komt. Kort en goed begrijpen wij de wetsgeschiedenis
aldus, dat beoogd is (disproportionele) rendementen
op vermogenstitels die gekoppeld zijn aan bepaalde
arbeidsinspanningen, voortaan als resultaat uit overige
werkzaamheden te belasten. Het rendement op der-
gelijke vermogenstitels moet ‘in enigszins belangrijke
mate’ afhankelijk zijn van ‘doeleinden’ (zie lid 4 van
de tekst die nu bij de Eerste Kamer ligt, waar in plaats
van ‘doeleinden’ bedoeld zal zijn: ‘doelstellingen’) die
per saldo een positieve invloed hebben op de waarde
van de onderliggende onderneming. Er moet daarbij
sprake zijn van een ‘hefboomeffect’.

De bewijslastverdeling is allesbehalve duidelijk. Het
kan geen kwaad om in de wet vast te leggen dat de
Belastingdienst aan de bal is om te bewijzen dat
sprake is van een lucratief belang. Zie artikel 3.92b,

lid 1 Wet IB 2001. Verder zouden voorbeelden, die in
de parlementaire behandeling zijn terug te vinden, in
de wet moeten worden verankerd. Dit hebben wij
gedaan in artikel 3.92b, lid 6 Wet IB 2001.

Bij dit alles lijkt het ons ook verstandig om vast te
leggen dat de arbeidsinspanningen, want die recht-
vaardigen per slot van rekening de nieuwe (bijna
buitensporige) heffing, duidelijk omkaderd moeten
zijn en tot het takenpakket van de belastingplichtige
moeten behoren. Over dit laatste zwijgt het voorstel in
alle toonaarden. Wij hebben dit verwerkt in artikel
3.92b, lid 4 Wet IB 2001.

1.2 Disproportionaliteit

Een tweede, evenzeer relevante, conclusie die wij uit
het parlementaire proza trekken, is dat een dispropor-
tionaliteit tussen het geïnvesteerde vermogen en het
daarop te verkrijgen rendement tot het bewijsvermoe-
den leidt dat er sprake is van een lucratief belang.
Concreet gaat het hierbij in de regel om de situatie
waarin een deel van de overwinst van een houdster-
vennootschap, dat ten opzichte van het geïnvesteerde
vermogen disproportioneel is, terechtkomt bij de aan-
deelhouders/managers. Een bekend voorbeeld hier-
van is de structuur waarbij er enerzijds wordt gewerkt
met preferente aandelen waarop het eigen vermogen
dat de holding nodig heeft voor een overname wordt
gestort en anderzijds met gewone aandelen, waarop
de overwinst toekomt. Managers kunnen als weder-
prestatie voor hun arbeidsinspanningen dan vaak een
percentage van de gewone aandelen verwerven dat
groter is dan hun belang in de prefs. Ons voorstel is
om ook dit bewijsvermoeden in de wet vast te leggen.
Zie hieromtrent artikel 3.92b, leden 5 en 6 Wet IB
2001. Voor belastingplichtigen, de Belastingdienst en
de rechter wordt daarmee een duidelijke koers uit-
gezet. Om overkill te voorkomen, lijkt het ons redelijk
dat belastingplichtigen in de gelegenheid worden
gesteld om dit bewijsvermoeden te ontzenuwen.

Detailgeneuzel als in het door de Tweede Kamer
aangenomen art. 3.92b, lid 2 Wet IB 2001, waarin de
schijnzekerheid wordt gecodificeerd dat aandelen-
belangen die binnen de aldaar genoemde bandbreedtes
blijven geen lucratieve belangen zijn, blijven in ons
voorstel achterwege. Dat het hier gaat om een schijn-
zekerheid, blijkt (maar dan alleen voor ‘ingewijden’ in
de wetsgeschiedenis) uit het nagenoeg onleesbare
vierde lid van het door de Tweede Kamer aangenomen
art. 3.92b Wet IB 2001. Wel pleiten wij ervoor om
duidelijk vast te leggen dat de disproportionaliteit
moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten
die ten tijde van de verkrijging van de desbetreffende
rechten door de belastingplichtige vaststaan. Anders
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wordt de rode loper uitgelegd voor de Belastingdienst,
die altijd enkele jaren na de toekenning van een recht
gaat beoordelen in hoeverre een belang lucratief is en
ook ‘toevalstreffers’ onder de graaitax zal proberen te
schuiven. Denk hierbij aan de rechttoe rechtaan
participatie van een tweede man in een familie-
vennootschap, die het geluk heeft om een paar jaar
later mee te delen bij een onverwacht gunstige
verkoop van de onderneming, maar die geenszins als
doelstelling heeft meegekregen dat hij het bedrijf
verkoopklaar moet maken. In zo’n situatie is niet de
belastingplichtige de graaier, maar de inspecteur. En
aan die verleiding zal de wetgever reeds nu weerstand
moeten bieden. Wij hebben dit verwerkt in artikel
3.92b, lid 5 Wet IB 2001.

Verder is relevant dat het voorstel niet alleen statutair
vastgelegde winstverdelingsafspraken lijkt te raken,
maar evenzeer contractueel overeengekomen rege-
lingen. Denk hierbij aan aandeelhoudersovereen-
komsten, waarin afspraken worden gemaakt over de
prijs waartegen stukken onder bepaalde voorwaarden
kunnen worden overgedragen of over de volgorde die
bij liquidatie van een overnameholding wordt gehan-
teerd bij het terugbetalen van kapitaal en overwinsten.
Ook hierover is niets in de wettekst terug te vinden en
moet de praktijk zich zien te redden met ongestructu-
reerde parlementaire discussies. Ondanks het feit dat
er veel complexe vormen van dergelijke belonings-
bestanddelen voorkomen, zal de wet ook hier een
duidelijke leidraad moeten bieden. Er is niets op tegen
om terug te grijpen op voorbeelden in Kamerstukken.
Maar dat verandert als deze moeten verhullen dat de
wetgever zijn werk niet goed heeft gedaan. Zoals
gezegd hebben wij hierin via artikel 3.92b, lid 5 Wet IB
2001 geprobeerd verandering te brengen.

Ook kan het, in onze beleving, dan ook geen kwaad
om een aantal niet-limitatieve voorbeelden van
disproportionaliteit in de wet vast te leggen. Concreet
denken we hierbij aan de situatie waarin er soorten
aandelen zijn die, zonder zakelijke reden, disproportio-
neel onder de diverse groepen aandeelhouders zijn
verdeeld. Ook de prijsafspraken in aandeelhouders-
overeenkomsten moeten hier worden genoemd.
Last but not least kunnen tevens de bijzondere statutaire
of verbintenisrechtelijke regelingen aangaande de
verdeling van de liquidatieopbrengst naar voren
worden geschoven. Zie artikel 3.92b, lid 6 Wet IB 2001.

1.3 Optie- en aandelenplannen

Tot slot moet, gelet op het oeverloze gekrakeel daarover
tijdens de Tweede Kamerbehandeling, ter verduide-
lijking expliciet worden vastgelegd dat ‘reguliere’
optie- en aandelenplannen buiten de reikwijdte van

de graaitax vallen. Ook voor niet-reguliere (indivi-
duele) werknemersparticipaties zou die regel moeten
gelden. Maar om misbruik te voorkomen wél met de
aanvulling dat het de Belastingdienst vrijstaat om
aannemelijk te maken dat er in zo’n geval wel degelijk
een specifieke koppeling tussen de te verrichten werk-
zaamheden en de participatie is aangebracht. Daarmee
komt meteen vast te staan dat de eerder genoemde
tweede man binnen een bedrijf, die privé een paar
procentpuntjes van de aandelen kan kopen van zijn
werkgever, alleen met de graaitax in aanraking gaat
komen als hij in ruil daarvoor bepaalde extra prestaties
moet leveren. Uit de door de Tweede Kamer aangeno-
men tekst valt dit niet af te leiden. Het voorbeeld over
de winkelketen doet ons reeds het ergste vrezen voor
dat wat straks komen gaat. Het vorenstaande geldt in
gelijke zin voor de bij bedrijfsopvolgingen in familie-
vennootschappen gebruikelijke (en krachtens art. 14
van de Wet VPB 1969 uitdrukkelijk gefaciliteerde)
structuur met cumulatief preferente aandelen. Beide
situaties zijn geregeld in artikel 3.92b, lid 7 Wet IB
2001. Ook daarover schenkt ons voorstel klare wijn.

Bijlage: Aangepast tekstvoorstel

Artikel 3.92b Met een werkzaamheid verband
houdende lucratieve belangen

1. Voorts wordt onder werkzaamheid mede verstaan
het houden van rechten dan wel het hebben van
schulden jegens een wederpartij, ten aanzien waar-
van de inspecteur aannemelijk kan maken dat hier-
mee voordelen kunnen worden behaald die een belo-
ning vormen voor werkzaamheden van de belasting-
plichtige ten behoeve van een onderneming.

Reeds door de Tweede Kamer aangenomen:
1. Voorts wordt onder werkzaamheid mede verstaan:
a. het onmiddellijk of middellijk houden van aandelen

als bedoeld in het tweede lid, van vorderingen als
bedoeld in het derde lid of van rechten als bedoeld
in het vierde lid, indien de voordelen die met deze
aandelen, vorderingen of rechten worden behaald,
gelet op de feiten en omstandigheden waaronder
deze aandelen, vorderingen of rechten zijn verkre-
gen, naar moet worden aangenomen mede een
beloning beogen te zijn voor werkzaamheden van
de belastingplichtige of een met hem verbonden
persoon, alsmede het hebben van schulden die
rechtstreeks samenhangen met deze aandelen,
vorderingen of rechten;

b. het onmiddellijk of middellijk hebben van schulden
die rechtens dan wel in feite tegemoetkomingen
kennen van geheel of gedeeltelijke kwijtschelding
waarbij die tegemoetkomingen, gelet op de feiten
en omstandigheden waaronder de schulden zijn
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aangegaan, naar moet worden aangenomen mede
een beloning beogen te zijn voor werkzaamheden
van de belastingplichtige of een met hem verbonden
persoon.

2. Rechten als bedoeld in het eerste lid zijn aandelen,
vorderingen en andere vermogensrechten die daar-
mee, gelet op de feiten en omstandigheden, econo-
misch overeenkomen of vergelijkbaar zijn. Het
houden van schulden door de belastingplichtige
wordt, indien deze rechtstreeks samenhangen met de
hiervoor bedoelde rechten, mede begrepen onder de
in het eerste lid bedoelde werkzaamheid.

3. Schulden als bedoeld in het eerste lid zijn schulden
van de belastingplichtige die al dan niet rechtstreeks
samenhangen met de in het tweede lid bedoelde
rechten, en die rechtens dan wel in feite zodanige,
van het realiseren van doelstellingen als bedoeld in
het vierde lid afhankelijke, tegemoetkomingen
kennen van geheel of gedeeltelijke kwijtschelding dat
moet worden aangenomen dat onafhankelijke derden
de desbetreffende gelden nimmer onder dezelfde
voorwaarden aan de belastingplichtige ter leen
zouden hebben verstrekt.

4. Rechten als bedoeld in het eerste lid worden geacht
mede een beloning te zijn voor de aldaar bedoelde
werkzaamheden indien:

a. het rendement op die rechten afhankelijk is van
doelstellingen op het terrein van de winst- of omzet-
ontwikkeling, kostenverminderingen, het aantrekken
van nieuwe financieringsbronnen dan wel het tot
stand brengen van een overname of het gereed
maken voor een overname, terwijl

b. het bereiken van die doelstellingen mede tot het
takenpakket behoort van de belastingplichtige.

Reeds door de Tweede Kamer aangenomen:
2. Aandelen als bedoeld in het eerste lid zijn aandelen

in een vennootschap met een geheel of ten dele in
aandelen verdeeld kapitaal die verschillende soorten
aandelen heeft, indien het aandelen betreft van een
soort:

a. die is achtergesteld bij andere soorten en het totale
geplaatste aandelenkapitaal van die achtergestelde
soort minder is dan 10% van het totale geplaatste
aandelenkapitaal van de vennootschap, of

b. met een preferentie van ten minste 15% dividend
per jaar.

Reeds door de Tweede Kamer aangenomen:
3. Vorderingen als bedoeld in het eerste lid zijn

vorderingen waarvan het rendement in enigszins
belangrijke mate afhankelijk is van management-
doeleinden of aandeelhoudersdoeleinden zoals

winst, omzet, kostenvermindering, aantrekken van
financieringsbronnen, het gereed maken voor
verkoop of overname van een onderneming of
onderdelen daarvan, het aankopen of overnemen
van ondernemingen of onderdelen daarvan, of die
in enigszins belangrijke mate in waarde vermeer-
deren bij een verkoop of overname van een onder-
neming, dan wel bij een wijziging van een belang
in een onderneming.

5. Tenzij de belastingplichtige het tegendeel aannemelijk
maakt, wordt aan de voorwaarden als bedoeld in het
vierde lid geacht te zijn voldaan indien hem, zulks in
relatie tot het door hem in een onderneming geïnves-
teerde vermogen, krachtens een statutaire regeling
dan wel krachtens een tussen participanten gesloten
overeenkomst ten opzichte van anderen, die over
vergelijkbare rechten beschikken, een zodanig deel
van de waarde van de desbetreffende onderneming
toekomt dat dit ten tijde van het verstrekken daar-
van als disproportioneel heeft te gelden.

6. Van een disproportioneel deel van de waarde van
een door een vennootschap met in aandelen verdeeld
kapitaal gedreven onderneming als bedoeld in het
vijfde lid kan onder meer sprake zijn indien:

a. een aandeelhouder, gelet op de omvang van het
geïnvesteerde vermogen en het risicoprofiel daarvan,
meer dan evenredig deelt in het rendement op een
totale investering, bijvoorbeeld doordat de vennoot-
schap verschillende soorten aandelen heeft, nagenoeg
iedere aandeelhouder aandelen in elke soort bezit
maar niet relatief evenveel aandelen van iedere
soort;

b. een aandeelhouder krachtens een overeenkomst met
één of meer mede-aandeelhouders bij overdracht van
zijn belang een hogere prijs ontvangt dan de markt-
waarde van zijn belang, bijvoorbeeld doordat de
aandeelhouder is overeengekomen dat hij ook buiten
de situatie van overlijden of arbeidsongeschiktheid
bij overdracht de hoogste van de initiële kostprijs of
de marktwaarde van zijn aandelen ontvangt;

c. een aandeelhouder krachtens de statuten van de
vennootschap, dan wel krachtens overeenkomst met
één of meer mede-aandeelhouders, bij liquidatie van
de vennootschap in preferentie voorgaat boven
andere aandeelhouders.

Reeds door de Tweede Kamer aangenomen:
4. Rechten als bedoeld in het eerste lid zijn vermogens-

rechten die, gelet op de feiten en omstandigheden,
economisch overeenkomen of vergelijkbaar zijn
met aandelen als bedoeld in het tweede lid of
vorderingen als bedoeld in het derde lid, alsmede
overige rechten of verplichtingen waarvan het
waardeverloop in enigszins belangrijke mate
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afhankelijk is van managementdoeleinden of aan-
deelhoudersdoeleinden zoals winst, omzet, kosten-
vermindering, aantrekken van financieringsbron-
nen, het gereed maken voor verkoop of overname
van een onderneming of onderdelen daarvan, het
aankopen of overnemen van ondernemingen of
onderdelen daarvan, of die in enigszins belang-
rijke mate in waarde vermeerderen bij een verkoop
of overname van een onderneming, dan wel bij
een wijziging van een belang in een onderneming.

7. Onder een werkzaamheid als bedoeld in het eerste
lid wordt niet verstaan:

a. het participeren door een belastingplichtige in een
optie- of aandelenplan, waarbij de deelname open
staat voor nagenoeg alle werknemers binnen een
onderneming. Tenzij de inspecteur het tegendeel
aannemelijk maakt, geldt het vorenstaande evenzeer
voor de participatie in een optie- of aandelenplan
dat uitsluitend voor bepaalde werknemers toegan-
kelijk is.

b. het participeren door een belastingplichtige in een
financieringsstructuur die voldoet aan het bepaalde
in het Besluit van 29 september 2008, nr. CPP2008/
1008M, betreffende de standaardvoorwaarden ex
artikel 14 van de Wet op de Vennootschapsbelasting
1969.

8. Rechten en schulden als bedoeld in het eerste lid
kunnen zowel middellijk als onmiddellijk door de
belastingplichtige worden gehouden.

9. De werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid
kunnen zowel door de belastingplichtige zelf worden
verricht als door een met hem verbonden natuurlijke
persoon. Voor de toepassing van dit artikel wordt
onder een met de belastingplichtige verbonden
persoon verstaan:

a. een in artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, onder 1°
tot en met 5°, aangeduide persoon;

b. een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de
belastingplichtige of van een in artikel 3.91, tweede
lid, onderdeel b, onder 1° tot en met 5°, aangeduide
persoon.

Reeds door de Tweede Kamer aangenomen:
5. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een

met de belastingplichtige verbonden persoon
verstaan:

a. een in artikel 3.91, tweede lid, onderdeel b, onder
1° tot en met 5°, aangeduide persoon;

b. een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van de
belastingplichtige of van een in artikel 3.91,
tweede lid, onderdeel b, onder 1° tot en met 5°,
aangeduide persoon.

2 Praktische problemen bij de nieuwe 
doorstootverplichting

Het is uitdrukkelijk de bedoeling van minister Bos en
staatssecretaris De Jager dat ook lucratieve belangen die
(middellijk) via vennootschappen worden gehouden
onder de graaitax gaan vallen. Het gevolg daarvan is
dat, behoudens de werking van de deelnemingsvrij-
stelling, over rendementen op dergelijke middellijke
belangen eerst vennootschapsbelasting moet worden
betaald en aanvullend ook nog 52% inkomstenbelas-
ting. Het reguliere aanmerkelijkbelangtarief (box 2) is
dus niet van toepassing.
Om dit leed te verzachten, introduceert het voorstel in
het vijfde lid van het door de Tweede Kamer aangeno-
men art. 3.95b Wet IB 2001 een keuzerecht. Keerzijde
van die medaille is wel, dat een zogenoemde doorstoot-
verplichting gaat gelden. Dit met als doel te voorkomen
dat belastingplichtigen de revenuen uit hun lucratieve
belang gaan oppotten in hun vennootschappen en
daarmee de heffing van inkomstenbelasting op de
lange baan schuiven.

Concreet houdt de doorstootverplichting in dat 95%
van de (daadwerkelijk door de vennootschap gereali-
seerde) rendementen van het lucratieve belang in het-
zelfde kalenderjaar als dividend aan de aanmerkelijk-
belanghouder moet worden uitgekeerd. Hoewel dit
niet uit de wettekst blijkt, gaat het om ‘netto’ voordelen.
Bovendien mag hierbij rekening worden gehouden
met kosten die aan het houden van het lucratief
belang zijn toe te rekenen, zoals financieringskosten,
alsmede met lucratief belangverliezen uit andere
jaren.

Hoewel het aanmerkelijkbelangregime er niet over-
zichtelijker op wordt met de introductie van een sub-
regime voor lucratieve aanmerkelijke belangen, is hier-
mee wel een scherp randje van de graaitax afgeslepen.
Toch zit ook hier een addertje onder het gras. De
aflossingen op financieringen die de aanmerkelijk-
belangvennootschap is aangegaan voor de verwerving
van het lucratieve belang behoren namelijk niet tot de
kosten van de aanmerkelijkbelangvennootschap. Bij
aflossingen als gevolg van een vervreemding van het
lucratieve belang (‘exit’) zal dit niet snel tot problemen
leiden, maar bij tussentijdse aflossingen op de finan-
ciering ligt dit anders. In zo’n situatie kan een fonds-
manager die zijn lucratieve belang deels met vreemd
vermogen heeft gefinancierd, per definitie niet voldoen
aan de doorstootverplichting. Hij betaalt daar fiscaal
een in onze ogen buitensporig hoge prijs voor. Ook
op dit punt zou de Eerste Kamer zich nog eens achter
de oren moeten krabben.
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Tot slot willen wij nog een tweede rafeltje aan de
doorstootverplichting adresseren. De tekst van het
door de Tweede Kamer aangenomen vierde lid van
art. 3.95b Wet IB gaat ervan uit dat het mogelijk is
om, binnen het kalenderjaar waarin een vennoot-
schap een voordeel uit lucratief belang realiseert, 95%
daarvan als dividend aan de aanmerkelijkbelang-
houder uit te keren. In de praktijk zal het nog een hele
kluif worden om hieraan te voldoen. Jaarrekeningen
worden in de praktijk immers pas na afloop van een
boekjaar opgesteld en vastgesteld. En pas als dit is
geëffectueerd, ontstaat er civielrechtelijk bezien een
grondslag voor het rechtsgeldig uitkeren van dividend.
De praktijk zal zich moeten zien te redden met interim-
dividenden, waarvoor tussentijdse vermogensopstel-
lingen van de accountant nodig zijn. Ook hieruit

blijkt dat minister Bos en staatssecretaris De Jager
haastwerk hebben geleverd met als enige doel de
introductie van een ‘effectieve symboolpolitiek’.
Kennelijk vonden zij het niet de moeite om de uit-
voering van hun ambitieuze verkiezingsbeloften te
synchroniseren met het vennootschapsrecht en met
de praktijk van alledag. Om nog maar te zwijgen over
het Besluit Beleggingsinstellingen 1970, waarin al
sinds jaar en dag op veel genuanceerdere wijze een
doorstootverplichting voor fiscale beleggingsinstel-
lingen is gedefinieerd.

Mr. A.J. van Soelen en mr. A.C. Hendriks
Beide auteurs zijn verbonden aan Spigthoff N.V. te
Amsterdam
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38 Oudedagsvoorzieningen in de inkomsten-
belasting van de toekomst
De faciliteiten in de inkomstenbelasting voor lijfrenten staan al geruime tijd
onder druk. Is er voor deze regelingen in een zich verder ontwikkelende
wetgeving nog plaats?

1 Beperking lijfrentepremieaftrek 
teruggedraaid

Het Belastingplan 2009, dat op Prinsjesdag werd
bekendgemaakt, voorziet onder meer in een flinke
verhoging van het plafond voor aftrek van lijfrente-
premies. ‘Ondernemers en burgers kunnen daardoor
meer sparen voor een aanvullend pensioen’, zo meldt
het bijbehorend persbericht geheel terecht. Maar was
dat plafond verleden jaar niet van ca. € 150.000 tot ca.
€ 100.000 verlaagd in verband met de invoering van
het banksparen? Dat is inderdaad het geval, en ter uit-
voering van een door de Eerste Kamer aangenomen
motie wordt die veel bekritiseerde maatregel nu weer
teruggedraaid. Het zal altijd wel een raadsel blijven
waarom de Tweede Kamer vond dat de aftrekruimte
met een derde deel kon worden gekort; voor het even-
wicht tussen de (onbeperkte) aftrekmogelijkheid voor
pensioenpremies en die voor lijfrentepremies is het
herstel van de oude ruimte in elk geval een goede
zaak. Nu maar afwachten of het wetsvoorstel nog
zover wordt bijgesteld dat deze maatregel gaat terug-
werken tot 1 januari 2008.

Het genoemde voorstel vestigt er, samen met enkele
andere kleine voorstellen in de lijfrentesfeer waarop ik
hier niet inga, weer eens de aandacht op dat de fiscali-
teit van oudedagsvoorzieningen allesbehalve een
rustig bezit vormt. In deze bijdrage wil ik dat aantonen
door middel van een klein overzicht van de fiscale
ontwikkelingen van de laatste jaren in de sfeer van de
individuele voorzieningen. Vervolgens zal ik aandacht
besteden aan de vraag of in de toekomst nog draag-
vlak voor dergelijke regelingen bestaat.

2 Ratio van het wettelijk systeem

In het jargon van verzekeringskundigen worden drie
categorieën oudedagsvoorzieningen onderscheiden: de
publiekrechtelijke (AOW), de collectieve (pensioen)
en de individuele (lijfrente). Deze worden successieve-
lijk aangeduid als de eerste, tweede en derde pijler.
Zoals bekend wordt de AOW in principe gefinancierd
op basis van een omslagstelsel, alhoewel de premie-
plichtigen veelal de indruk hebben dat de premies die
zij betalen, strekken tot dekking van de uitkeringen
welke zij te zijner tijd zullen ontvangen. Voor de beide
andere pijlers is dat grosso modo echter wel het geval:


