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Laatste nieuws
In deze rubriek een overzicht van recente gerechtelijke uitspraken, nieuwe wetgeving die op komst is op het gebied van ﬁscaliteit en sociale zekerheid, voor zover
van belang voor Nederlanders in België.
1. Arrest Dijkman: België mag geen
gemeentebelasting heffen op buitenlandse roerende inkomsten
Het betreft een uitspraak van het Europese Hof van Justitie
d.d. 1 juli 2010 (arrest Dijkman), in antwoord op een vraag van
het Hof van Beroep te Antwerpen. Waar gaat het om? Indien
een Belgisch rijksinwoner buitenlandse (bijvoorbeeld van een
Nederlandse bank) rente- en/of dividendinkomsten ontvangt,
zonder Belgische tussenpersoon, moeten deze inkomsten aangegeven worden in de aangifte personenbelasting. Ze worden
dan belast tegen 15% (rente) of 25% (dividend). Daar bovenop worden dan de gemeentelijke belastingen geheven. Bij
binnenlandse roerende inkomsten, waarover al een voorhefﬁng is geheven, is de aanvullende gemeentelijke belasting niet
verschuldigd. Dit is evenmin het geval, indien de buitenlandse
inkomsten uitbetaald worden via een Belgische tussenpersoon
(bank). Het Europese Hof heeft nu beslist dat België geen aanvullende gemeentelijke belastingen mag heffen over niet uit
België afkomstige rente- en dividendinkomsten.
Normaal kunnen de teveel betaalde gemeentelijke belastingen
van de afgelopen vijf jaren op basis van deze uitspraak teruggevraagd worden. Het blijft daarbij altijd wel de vraag hoe de
Belgische belastingdienst hiermee om zal gaan.
Zeer veel (Neder)belgen houden nog bank-, spaar- en beleggingsrekening aan in Nederland. Voor al deze mensen kan
deze uitspraak van belang zijn. Bovendien wordt beleggen
buiten België hierdoor interessanter.
2. Bouwen tegen 6% voortaan ook
zonder geregistreerde aannemer
Voor renovatiewerken kan in België het verlaagde BTW-tarief
van 6% of 12% gelden. Wel dient daarvoor aan een aantal
voorwaarden voldaan te zijn. Eén van deze voorwaarden was
dat de aannemer geregistreerd moest zijn in België, waardoor
bijvoorbeeld Nederlandse aannemers de verlaagde BTW-tarieven niet mochten rekenen. Onder druk van Europese is
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deze voorwaarde nu afgeschaft. Op basis van een Koninklijk
Besluit is het vanaf 17 juni jongstleden mogelijk om voor
deze regeling in aanmerking te komen, zonder dat de aannemer geregistreerd staat.
3. Conclusie Nederlandse AdvocaatGeneraal (Wattel) in Gielen-zaak
Mensen die niet in Nederland wonen, maar wel inkomen uit
Nederland ontvangen (buitenlands belastingplichtigen) kunnen er voor kiezen ﬁscaal behandeld te worden alsof ze in
Nederland wonen (keuze voor de ﬁctieve binnenlandse belastingplicht). Een dergelijke keuze kan voordelig zijn, omdat
buitenlands belastingplichtigen op die manier aanspraak kunnen maken op bepaalde voordelen, waar een buitenlands belastingplichtige geen recht op heeft. Het bekendste voorbeeld
is de aftrek van hypotheekrente. Een dergelijke keuze kan
echter ook nadelen met zich meebrengen. Dit roept vragen op
in de trant van:
1. is het terecht dat buitenlands belastingplichtigen geen aanspraak kunnen maken op bepaalde voordelen, zonder te kiezen voor de ﬁctieve binnenlandse belastingplicht?
2. leidt de ﬁctieve binnenlandse belastingplicht tot ongerechtvaardigde discriminatie?
Inmiddels zijn hier al er diverse procedures gevoerd en de
vraag is of de keuzeregeling van de ﬁctieve binnenlandse belastingplicht stand blijven houden zo ja, hoe lang nog. Ook
aan het Europese Hof van Justitie zijn hierover vragen voorgelegd.
Een van deze procedures zag op de heer Gielen, een Duitse
ondernemer die in aanmerking wilde komen voor de Nederlandse zelfstandigenaftrek. Hiervoor dient iemand tenminste
1.225 uren aan zijn onderneming te besteden. Volgens de Nederlandse belastingdienst dienen die 1.225 uren in Nederland
gemaakt te worden en niet de uren in Duitsland en kan hij
alsnog voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking komen door
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te kiezen voor de ﬁctieve binnenlandse belastingplicht. Het
Europese Hof van Justitie heeft echter bepaald dat de Nederlandse regeling discriminerend werkt en dat de mogelijkheid
van de keuzeregeling hier niet aan afdoet. De vraag die openbleef was hoe de berekening van de zelfstandigenaftrek exact
moest plaatsvinden, waarover Hof ʼs-Hertogenbosch zich
heeft gebogen. Volgens de Advocaat-Generaal is deze berekening juist en mag de heer Gielen de gehele zelfstandigenaftrek
aan zijn Nederlandse winst toerekenen.
4. Ook een buitenlands belastingplichtige heeft recht op middeling
Dit betreft een uitspraak van Hof ʼs-Hertogenbosch d.d. 18
juni 2010. Een binnenlands belastingplichtige kan in Nederland gebruik maken van de middelingsregeling. Deze regeling
geeft de mogelijkheid om bij sterk wisselende box 1-inkomsten in een periode van drie jaren de belastingdruk te verminderen, door deze inkomsten gelijkmatig te verdelen over deze
drie jaren. Een inwoner van België die in 2001 en 2002 had
gekozen voor de ﬁctieve binnenlandse belastingplicht in Nederland, maar in 2003 niet, wilde in aanmerking komen voor
deze middelingsregeling. De inspecteur, gevolgd door Rechtbank Breda, ging hier niet in mee, met als argument dat de
man één van de drie jaren niet gekozen had voor de ﬁctieve
binnenlandse belastingplicht. Hof ʼs-Hertogenbosch is het
daar niet mee eens en grijpt daarbij terug op het Schumackerarrest van het Europese Hof van Justitie uit 1995. Indien een
buitenlandse belastingplichtige nagenoeg (tenminste 90%)
zijn gehele wereldinkomen verdient in Nederland, kan hij wel
in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Dit is volgens Hof ʼs-Hertogenbosch ook in overeenstemming met het
beleid dat de Nederlandse staatssecretaris zelf in een besluit
uit 2000 heeft aangegeven.
5. Besluit Nederlandse staatssecretaris van Financien over SPFʼs
De Nederlandse Minister van Financien heeft in een brief van
4 juni jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen rond de aanpak van onbekend buitenlands vermogen en zwartspaarders. Het is een nieuwe stap in de jacht
van Nederlanders die hun geld buiten Nederland uit het zicht
van de Nederlandse ﬁscus hebben geparkeerd. Een van de
ontwikkelingen ziet op de Nederlandse Antillen gevestigde
Stichtingen Particulier Fonds (SPFʼs).
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Sinds de nieuwe wetgeving van 1 januari 2010, worden de bezittingen en schulden van een SPF toegerekend aan de inbrenger (of uiteindelijk aan dienst erfgenamen), in geval dit Nederlandse belastingplichtigen betreft. Het vermogen van een SPF
kan voor hen dus niet meer buiten de belastinghefﬁng worden
gehouden. De Nederlandse belastingdienst denkt dat daarom
vlak voor 1 januari 2010 de SPFʼs zijn ontbonden en het vermogen aan de achterliggers is uitgekeerd, om het vermogen
buiten het zicht van de Nederlandse ﬁscus te onthouden. Om
dit te kunnen onderzoeken heeft de belastingdienst informatie
over de SPFʼs opgevraagd bij de Antilliaanse belastingdienst.
Ook is de Nederlandse belastingdienst in overleg met banken
hierover. De Antilliaanse belastingdienst heeft inmiddels al
vragen gesteld aan trustkantoren op de Nederlandse Antillen.
Deze aanpak ziet alleen op Nederlands belastingplichtigen.

Jaarafrekeningen van het CVZ

Zoals bekend heeft het CVZ de afgelopen tijd de deﬁnitieve jaarafrekeningen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet
(ZVW) over 2006 en 2007 verstuurd. BDO heeft voor
een aantal klanten hiertegen bezwaar gemaakt. Op een
aantal bezwaren heeft BDO inmiddels een reactie ontvangen van het CVZ. Het CVZ geeft aan niet tegemoet
te willen komen aan de bezwaren. Hierbij wordt als argument gegeven dat de termijnoverschrijding door het
CVZ niet fataal is. Voor een aantal klanten is BDO bezig
om beroep in te stellen bij de rechtbank. Het eerste beroepschrift is inmiddels de deur uit. Hoewel voor iedere
afwijzing op bezwaar afzonderlijk een beroepschrift moet
worden ingediend, verzoekt BDO de rechtbank om de diverse zaken samen te behandelen. Dit om kosten te besparen inzake het procederen. Op dit moment is het nog
niet duidelijk of de rechtbank hiermee akkoord zal gaan.
Echter, niet geschoten is altijd mis.
Voor meer informatie over de jaarafrekeningen van
het CVZ of de procedure kunt u contact opnemen met
mevrouw L. Moonen van BDO te Breda
Telefoonnummer: +31 (0)76-5714900

