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Financiële verwevenheid, een kwestie van
zeggenschap?
Door drs. W.J.

Blokland en mr. J.P. Hulshof
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Uoorstichtingen (en andere rechtspersonen zonder
een in aandelen verdeeld kapitaal) blijkt het vaak lastig
samen met andere stichtingen een fiscale eenheid te
vormen. De voor een fiscale eenheid vereiste financiële
verwevenheid is bij stichtingen niet zo eenvoudig vast te

stellen als bij aandelenvennootschappen. Bij aandelenvennootschappen is immers het aandelenbezít doorslaggevend, tenrijl stichtingen geen aandelen en rechthebbenden kennen. Voor stichtingen (en andere
rechtspersonen zonder een in aandelen verdeeld kapitaal) werden tot voor kort bovendien door de fiscus strengere eisen aan de financiële verwevenheid gesteld dan
voor aandelenvennootschappen,

Vooral in sectoren als de zorg en het ondcrwijs, waar
de rechtsvorm van dê stichting erg is ingeburgerd,
leiddcn de strcngc voorwaarden niet zelclcn tot ergernis. Een onderlvijs- of zorginstelling die bcpaalde

activiteiten niet binnen de'hõofdstichring' r,vil positioneren maar in een afzonderl¡ke stichting, loopt
daardoor al snel tegen ecn btw-barrière op. Het nret
kunnen voldoen aan de vereisten voor een fiscale
eenheid, met name de vereiste financiële verwevenheid, leidc er immers toe dat over de onderling tussen'hoofdstichting' en'nevenstichting' - verrichte
prestaties in beginsel btw verschuldigd is. Vaak is deze
btw niet ofslechts ten dele aftrekbaar en dat ieidt dan
per saldo tot extra kostcn voor de betrokken instellingen. Zowel in de onderwìjs- als in de zorgsector
werd de laatste jaren steed,s vaker de rechtsvorm van
bv gebruikt om bepaalcle activiteiten in onder te
brengen. De betere mogel¡kheid om een fiscale een* Woutcr Blokland
tinqadviseurs.
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heid voor de btw rot stand te brengen is een van de
redenen.

Op 26 juni jl. heeft de HRr geoordeeld dar aan financiële verwevenheid tussen stichtingen geen zwaardere
eisen gesteld mogen worden dan aan financiële ver_
wevenheid tussen aandelenvennootschappen. Naar
aanleiding van dit arresr gaan wij in op de financiële

verwevenhcid die vereist is voor ccn fiscale eenheidDaarbij stellen wij ons ook de vraag of het na dit
ârrcst voor stichtingen (en andcre rechtspersonen
zonder een in aandelcn verdeeld kapitaal) eenvoudiger is geworden gezamenlijk ror een fiscalc eenheid te

worden toegelatcn.
Het arrest van 26 juni 2009
De casus betreft een srichting voor beroepsonderwijs
die haar âcrivireiten op het gebied van bedrijfsonder_
zoekcn heeft ondcrgebracht in een afzondcrlijke
stichting (X1). De leden van het bcstuur van dcze
stichting worden benoemd en ontslagen door het
bestuur van de onderwijsstichting. In feite was het
bestuur in beide stichtingen hetzelfde. Stichting Xi
kreeg haar inkomsten grotendeels uit werkzaamheden die zij ten behocve van dcrden vcrrichtte. Verliezcn werden in rekening-couranr renteloos gefinancierd door de onderwijsstichting. Het belang
van een fiscale eenheid tussen beide stichringen was
gelegen in de dienstcn die beide srichtingen jegens
elkaar verrichtten.

De inspecteur rvas van mening dat geen sprake was
van (voldoende) financiöle verwevenheid op grond
van Hn van 30 mei i990.' In dat arrest heeft de Hs.
geoordeeld dat van financiëlc verwevcnheid tussen
stichtingen slechts sprake kan zijn als dc financiële
positie en/of de financiële gedragingen van het ene
lichaam rechrsrreeks afhankelijk zijn van, dan wel
rechtstreeks van invloed zijn op de fìnanciële positie
van het andere lichaam. Sinds dezc uitspraak werd

vrij algemeen aangenomen dat een fiscale eenheid
tussen stichtingen sìechts in uitzonderlijke gevaiien
mogelijk was. De fiscus stelde in de praktijk de voor_
waarden van een in de statuten van de stichtingen
omen hoofdelijke aansprakelijkheid voor el-

op gen

kaars schulden en een gemeenschappelijke bankreke-

ning.3

In de casus die leidde ror her ârresr van 26 juni2009
werd niet aan deze door de fiscus gestelde eisen voidaan. Desondanks oordeelde Hof Arnh.mo drt ,p."ke was van financiële verwevenheid tussen beide

stichtingcn, omdat de onderwijsstichting doorslaggevendc invloed had op de prijssrelling van srichrjng
X1 en hct hoofd financiën van de onderwijsstichting
kon bcschikkcn ovcr dc bankrekcrring van stichring
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X1. Daarmee wcrcl volgens het hof voldaan aan her
criterium van'rcchrsrreekse afhankelijkheid', zoals
door de HR geformuleerd in het vermelde arresr van
30 mei i990.
A-G Van Hilten is van mening dat het oordeel van het

hofjuist is, ook al is naar haar mening gecn sprake van
rechtstreekse afhankelijkhcid russen cle stichtingcn.
De in het ârrcsr van 30 mei 1990 gehanreerde invulling van de financiöìe verwevenheid bij stichtingen

is

volgens de a-c niet juist, omdat hiermce voor srich_
trngen een ander criterium wordt gehanteerd dan

voor aandelenvennootschappcn- Bovendien kunnen
volgens de R-c de drie verwevenhcden (economisch,
organisatorisch en financieel) niet geheel los van el_
kaar worden gezicn. Dat blijkt ook bij aandelcnven_
nootschappen, waarbij behalve het aandclenbezit ook
de zeggenschap een doorslaggevende rol speelt bij de
vaststeìling van financiele verwcvenheid. Ook brj

beoordeling van financiële verwevenheid bij stichtingen zou in de visie van de a-c die zcggenschap in
aanmerking moeten worden gcnomen.
Hoewel de R-c het eens is met het oordeel van het
hof, concludeert zij ror her srellen van prejudiciõle
vragen aan het HvJ rc. De interpretatie van de ver_
wcvenhcden is in haar visie cen communautairc
kwestie. Bovendien bhjkt (zic ook hierna) dat de uit_
legging van de 'verwcvenheden' in lidstaten die dc
fiscale eenhcid in hun narionâle recht hebben eelm_
plementeerd, nogal verschilt.
De HR hecft op 26 juni ji. de uirspraak van Hof
Arnhem bcvestigd zonder het srelìen van prejudiciële
vragcn aan het HvJ ec. De ltR is net als de A-G van
oordeel dat gecn onderscheid gemaakt mag worden
naar rechtsvorm. Daarom is volgens de Hn sprake van
financiële verwevenheid als een lichaam een mare van
zeggenschap heeft in een ander lichaam dat nier onderdoet voor de mate vân zeggenschap van cen
meerderheidsaandeeihouder. Als de financiële relatie
van de betrokken lichamen van dien aard is dat door
gebruikmaking van die zeggenschap de financiële
posities van de iichamen in de gewenste onderlinge
verhouding kunnen worden gebracht, is sprake van
voldoende financiële verwevenheid. De Hrr bevestigr
hiermee dat de zeggenschap ook bij stichtingen een
rol speelt bij dc vaststelling van financiële verweven_
heid.
Een stukje geschieden is

De fiscale eenheid is een rechtsfiguur die is ontwikkeld in de rechtspraak. Pas in 1979,bij de implementatic van de Zesde richtlijn, heeft de fiscale ccnheid
voor de btw in Nederland ecn wettelijke basis gekregen. Y6ór 1979 was de fiscalc ecnhcid dus een
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rcchtstreckse uitleg van het ondernemcrsbegrip en

meer in hct bijzonder van het element 'ieder'.'Juridisch gezien zelfstandige rechtspersoncn die financieel, organisatorisch en economisch nauw met elkaar
verweven wâren, werden dus gezien als één'ieder'

btw. Dit verklaart waarschijnlijk dat in Nederland, en overigens ook in Duitsland", nogal
strcnge criteria gelden voor het aannemen vân een

voor

de

fiscale eenheid. lmmers, hct aanmcrken van meer
rechtspersonen als één 'icder' impliceert dat dezc personen een dusdanige onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid hebbcn dat hun juridischc zelfstandighcid in feite (te) weinig voorstelt. Die situatie zal zich

in het bijzonder (of weliicht zelfs uitsluitend) voordoen als een rechtspersoon in verregaande mate
wordt overheerst door cen andere Persoon.'
De fiscalc eenheid i¡kt haar oorsprong te vindcn in

het Duitse recht. Het ontbrcken van voldocnde zclfstandigheid was in 1902 al reden voor een Duitse
rechtbank (voor de dirccte bclastingen) een fiscaie
ecnheid (OrganschaJt) aân te ncmen. Door de fiscale
eenheid werd een civiel juridische opsplitsing in verschillendc rechtspersonen, die was uitgevoerd om
Pruisische landsbelasting te ontgâan, fiscaal niet gezicn. ln L927 nam het toenmalige Reichsfìnanzhof de
fiscale eenheid over en formuleerde de nu nog actueÌe

in ecn andere persoon, terwijl in Duitsland
voor fìnanciële verwcvenheid wordt aangeknoopt bij
van

is, niet als afzonderlijke belastingplichtigen te beschouwen.l0 In Nederland wordt de fiscale eenheid

echter ook vaak benut om te voorkomen dat btw
moet worden berekend die bii de afnemer niet aÊ

trekbaar is.
Financiële verwevenheid in Europees perspectief

Het blijkt dat de uitlegging van dc'verwcvenhcdcn'
in de diverse lidstaten die de fiscale eenheid hebben
gclmplementeerd, nogal verschilt. Zo is tn België
bijvoorbceld al sprake van financiële verwevenhcid

bij ecn middclirjk of onrniddcllijk aandelcnbelang

1.0o/o

het hebben van meer dan 50% van de zeggenschap.

Het aandelenbezit is niet maatgcvend. Het Verenigd
Koninkrrjk kiest vervolgens in veel gevallen voor een
enigszins ander concept doordat van belang kan zijn

of voor het jaarrekeningenrecht consoiidatie van de
groep moet plaatsvinden. Wij sluiten niet uit dat hct
ergens in dc pu ook mogelijk is een fiscale eenheid
tussen stichtingen ofeen vcrgeìijkbare rechtsvorm te
vormen.
Vanwege de verschillen in de lidstaten is onlangs een
communicatie van de Europese Comr¡issie (hierna:
tc) verschenen met haar visie op de fiscale eenheid.ll
Deze cornmunicatie is bedoeld als ecn opstâp naar
verdcre acties tot mcer uniformiteit binnen de ìidstaten te komen. Inhoudelijk steit de ¡c dat de financiële, olganisatorische cn economische verwevenheid
apart beoordeeld moeten worden cn dat aan alle drie
voldaan moet worden. Voor de financiëie ver\Mevenheid vindt de rc doorslaggevend dat werkeiijke zeggenschap over ccn andcre (rcchts)persoon bestaat.
Dat is het geval brj een bezit van ten minste 507o van
de stemrechten in een (rechts)persoon, maâr kan ook
aan de orde zijn bij het bestaan van een franchiscovereenkomst.

voorwaarden van nauwe financiële, organisatorischc
en cconomische verwevenheid. De Duitsers hebben
de fiscale eenheid overigens al ln L934 opgenomen in
hun wet op de omzetbelasting."
Na ruim tachtig jaar gelden de in 1'927 geformulecrdc
voorwaarden voor een fiscale eenheid nog, niet alleen
in Duitsland, maar ook in de Europese Btw-richtlijn.e
Aan het HvJ rc zijn cchter nooit vragen gesteid over
de uitleg van die voorwaarden onder het btw-systeem. In de toelichting bij het voorstei voor de Zesde
richtlijn is wel opgemerkt dat de fiscale eenhcid in de
btw is bedoeld als administratieve vereenvoudiging
en als mechanisme ter bestrijding van misbruik: het
moet lidstaten de mogelijkheid geven om rechtspersonen, wier zelßtandigheid slechts een juridische huls
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Nieuw criterium financiële verwevenheid in

Nederland

In het licht van het bovenstaande vinden wij het een
gemiste kans dat de HR geen vrâgen heeft gesteld aan
het HvJ zG. Zoals de ¡-c al opmcrkt is het ook niet
boven elke twijfel verhcven dat de uitleg van de HR dat sprake moet zijn van rechtstreeksc afhankelijkheid
- strookt met de Richthjn. Maar goed, hoewcl de HR
nog wel naar het criterium van rechtst¡eekse afhanketijkheid verwijst, lijkt het ons dat de sn voor de
Nederìandse praktrjk een nieuw criterium heeft geformuleerd voor de fìnanciële verwevenheid: nict
zozeü de rechtstreekse afhankelijkheid is de norm,
maar de zeggenschap die vcrgelijkbaar is met die van

Dit oordeel lijkt
van
verwevenheid
meer ruimte te bieden fìnanciële
stichtingen aan te nemen . Daar zal rnen in de zorg en
het onderwijs niet ontevreden over zijn. Toch roept
het door de Hn geformuleerde criterium voor financiêlc verwevenheid van stichtingen nog een aantal
een meerderheidsaandeeihouder.

vragen op.

In de eerste plaats moet nameiijk sprake zljn van zeggenschap die niet onderdoct voor die van een meerderhcidsaandeelhouder. ln de prakt¡k zal het niet aÌtijd eenvoudig zijn te bepalen of de zeggenschap van
de enc stichting in de anderc onderdoet voor de matc
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van zeggenschap van ecn mcerderhcidsaandeelhouder. Het gâar immers om totaal verschillende rechtsvorlrren met totaal vcrschilìende zeggenschapskenrnerken. En wat omvat de zeggenschap vân ecn
meerderheidsaandeelhouder

precies? Dc

zeggenschap

aandelen vcrdeeld kapitaal) gel¡k wiilen trekken met
aandclcnvennootschâppen. Dit betckcnt dat stichtingen vaker dan voorheen een fiscale eenheid zullen

(kunnen) vormcn. Althans in theoric,'wânt de critcria
die door dc Hn zijn geformuleerd zuilen in de

praktijk

van normale aandeelhouders kan immers beperkt zijn
de aanwezighcid van aandelen mct speciale
zeggenschapsrechten zoals prioriteitsaandelen en
gouden aandelcn.
Verder vragen wij orrs af wat de sn bedoelt met de
toevoeging dat de 'financiele reìatie die van dien aard
is dar door gebruikmaking van de zeggenschap (zcggenschap die niet onderdoet voor de zeggenschap van
een meerderheidsaandeelhouder) de financiele positie
van de stichtingen in de gewenste onderlinge verhouding kan worden gcbracht'. Is dit ecn aanvullend
criterium dat alleen voor stichtingen geldt, of is dit
een criterium dat ook geldt voor (ofinherent is aan)
het zijn van mecrderheidsaandeelhouder? Het komt
ons voor dat als de zeggenschap er is, die financiële

nog veel vragen oproepen. Zo Ì¡kt het ons lastig te
beoordelen wanneer dezelfde mate van zeggenschap

posities in principe altijd in zekere mate beinuloed
kunnen worden. Wij stellen ons voor dat vooral

t
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door

in een stichting bestaat als bij een meerderheidsaandeelhouder. Een stichting hccft immers geen aandeelhouders en geen vergclijkbare zcggenschapskenmerken. Daarnaast vinden wij dat de nu
geformuleerde criteria de ruimte bieden voor het
vormen van een fìscale eenheid met een minderheidsaandeelhouder.

'Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet de laatste
uitspraak van de HR wâs over de invulling van hct
begrip 'financiële verwevcnhcid'.

Noten
juni 200e, nr.43872.

un

26

FrR

30 mci 1990,

nr.25122,

tsNB1ggol241.

Zie her rapporr'fiscalc eenheid' van dc belastingdie'sr.
externe omstandighcden dit onmogelijk maken. Dit
Nr.06/00239ennr.06/00240, r'N2007/19.1.6.
zou dan ook voor bv's moeten geiden. Het zou naar
Zic: GJ. Varr Nortìerr, H¿ttoil(etilin¡l¿srw, Devcnre¡: Kluwc¡2007,
onze mening te ver gaan dat de financiële posities in
p.1e7.
elkc gewenstc onderlinge verhouding kunnen wor6 Zie: Abschnir¡ 21 va¡r de Ums¡tzsteoer-l\ichtÌinien 2008.
den gebracht. Dat zal bij stichtingen vaak op grond
7 De elcmcnren'iedc¡'en'zelfsrandig' hrngen naar onze mening o'c¡iscns
van dc statuten niet mogciijk zijn, maar ook bij vensrerk mer elkaâr samen in de rechtspraak over de frscalc eenheicl. Twee we¡kcnootschappen kunnen er zekere grenzen zijn met
van
minderheidsaandeel- lijk zellstandig (terr opzichte van elkaar) opererende (rechrs)pcrsorrcn zullen
het oog op de bescherming
immers ¡rjer sncl fìnancieel, organisarorisch cn economisch mel elka¡r verwehOudcrs.
ven zijn.
Ten slotte mag naar hct ocrdeel van de HR geen
I Zie vc¡dcr: N. Herzig, ()rganschaft,strrtgarr (D): Sclràffer-Pocschcl verlag
onderscheid gemâakt worden naar de rechtsvorm en
2003.
is nu voor stichtingen de zeggenschap tot norm verhcven voor het aannemen van financiële verweven- g Vrrj algemecn wordr aangenomen dar de fiscale eenheid in dc Brw-richrlijn
is gebasecrd op de Duirse organschafr.
heid. Voor vennootschappen gcldt echter nog altijd
10 coM(73) 950.
de voorwaarde van het bezit van de meerderheid van
van
11 coll20oel325.
inbegrip
de
zeggenschap.l2
de aandelen met
t2 Hk22 feb¡ua¡i i989, n¡.25 068, BNs 1e89/112.
Hoewel de omstandighe den zich niet vaak voor zullen doen, vinden wij dat ook een minderheidsaandeelhouder deel zou moeten kunnen uitmaken van
een fiscale eenheid. Voorwaarde is dan dat de zeggenschap van die minderheidsaandeelhouder vergeIijkbaar is met de zeggenschap van een 'normale'
meerderheidsaandeelhouder. Dit zou bijvoorbeeld
het geval kunnen zijn, indien een minderheidsaandeelhouder door letteraandelen of een stemovereenkomst feitelijk de doorslaggevende stem heeft.

Conclusie

Met zijn uitspraak van 26 juni 2009 heeft de Hx de
invulling van het begrip 'fìnanciêie verwevenheid'
voor stichtingen (en anderc lichamen zondcr een in
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