
Titel  Rode vlag bij woonplaatsverklaringen voor vennootschappen met 
geringe aanwezigheid in Nederland (uitnodiging aan de 
bronlanden om de feiten en omstandigheden op te vragen). 

Thema Misbruik belastingverdragen 
Doel Aanpak misbruik verdragsvoordelen (lagere bronheffing) 
Omschrijving van de maatregel 
• Woonplaatsverklaring in huidige vorm handhaven maar uitbreiden met een signaal van de 

Belastingdienst over substance aan de verdragspartner. 
Achtergrond/rationale 
• De Belastingdienst heeft geen ruimte om een woonplaatsverklaring te weigeren als een 

lichaam naar Nederlands recht is opgericht/onderworpen en geen sprake is van een dual 
resident die op basis van een belastingverdrag in ander land is gevestigd.   

• De woonplaatsverklaring zegt op zichzelf evenwel nog niets over de substance van de 
verdragsinwoner. Uiteraard moet ten minste sprake zijn van verdragsinwonerschap om 
überhaupt onder een verdrag te vallen, maar het bronland is misschien ook geïnteresseerd 
in substance om te kunnen beoordelen of niet ten onrechte gebruik wordt gemaakt van het 
verdrag, in het bijzonder het in het verdrag opgenomen verlaagde tarief op bronbelastingen. 

• Daarom kan het de verdragspartner (het bronland) helpen als Nederland in aanvulling op de 
woonplaatsverklaring met inachtneming van de toepasselijke verdragsbepalingen (of een 
MLI) ten minste enige informatie over substance geeft. Dit kan het bronland helpen bij de 
beoordeling die dat land moet maken bij het al dan niet toekennen van verdragsvoordelen. 
Daarmee kan het risico op verdragsmisbruik worden verkleind. 

• Voor de volledigheid zij opgemerkt dat Nederland niet beslist of er voldoende substance is 
die toegang geeft tot verdragsvoordelen die alleen door het bronland kunnen worden 
toegekend. Die beslissing is immers aan het bronland. 

• Het antwoord op de vraag welk substance-toetsingskader de Belastingdienst hierbij kan 
hanteren, is een kwestie van nadere uitwerking. Hierbij ligt het voor de hand om te werken 
met de reeds bekende substance-eisen (zie bijvoorbeeld artikel 1bis van de 
Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965). Daarmee borgen we een consistent beleid 
dat bovendien zowel in de praktijk als bij de Belastingdienst bekend is. 

• Er zijn echter grote twijfels of een toetsing op substance wel uitvoerbaar is voor de 
Belastingdienst: 
 

 Voor vennootschappen die zich hoofzakelijk bezig houden met het doorbetalen 
binnen concern van rente/royalty/lease geldt dat zij in de aangifte 
vennootschapsbelasting aan moeten geven of zij wel of niet aan de substance-eisen 
als bedoeld in artikel 3a, lid 7, van het Uitvoeringsbesluit WIB voldoen. Als dat niet 
het geval is en ze doen een beroep op een verdrag of een soortgelijke regeling dan 
wordt de informatie al uitgewisseld. 

 Elke andere situatie betekent echter dat, afhankelijk van de vormgeving, de 
Belastingdienst zelf onderzoek moet doen naar of toezicht moet houden op de 
substance. Het gaat al snel om vele tienduizenden gevallen; jaarlijks worden 
ongeveer 200.000 woonplaatsverklaringen afgegeven. Onduidelijk is in hoeverre dit 
geautomatiseerd kan, maar zelfs als dat kan dan vraagt dat om stevige 
investeringen in IV-capaciteit, terwijl het IV-portfolio al aan zijn grenzen zit. 

 Daar komt bij dat informatie over substance die via een aangifte bij de 
Belastingdienst bekend wordt, in de tijd altijd achterloopt op de 
woonplaatsverklaring. Een aangifte vennootschapsbelasting ziet immers altijd op 
een ouder jaar dan het jaar waarop de woonplaatsverklaring betrekking heeft. In die 
time gap kan de substance zijn veranderd. 
 

• Tot slot: de term ‘rode vlag’ is in dit licht niet de meest gelukkige term omdat hij impliceert 
dat er geen substance is, terwijl die beoordeling niet aan Nederland maar aan het bronland 
is. 

Internationale context 
BEPS-maatregelen De Europese Commissie heeft op 18 mei 2021 een mededeling over de 

belasting van ondernemingen in de 21e eeuw bekendgemaakt. 
Onderdeel van de mededeling is een praktische fiscale agenda voor de 
komende twee jaar met diverse beoogde maatregelen. Een daarvan is de 
‘fight against the abusive use of shell companies’. Dit wordt ook wel de 
Anti-Tax Avoidance Directive 3 (ATAD 3) genoemd. Verwachting is dat 
dit voorstel in het vierde kwartaal van 2021 wordt gepubliceerd. Bezien 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_on_business_taxation_for_the_21st_century.pdf


dient te worden wat de overlap is met de in deze beleidsoptie 
geformuleerde maatregel.   

OESO Pijler 1  -  
OESO Pijler 2  -  
Staatssteun PM 
Discriminatie PM 
Afwijking peers? PM Uitkomst PWC Rapport 
Effecten 
Economie PM 
Begroting Deze maatregel heeft geen budgettair effect.  
Overig PM  
Uitvoeringsaspecten 
Automatisering Grote investering nodig 
Handhaving/toezicht Grote twijfels over uitvoerbaarheid als er geen forse investeringen 

kunnen worden gedaan in IV-capaciteit 
Overig Handmatig proces gelet op verwachte aantallen geen alternatief 

 


