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1. De aankondiging in de brief van 17 januari 2017

De staatssecretaris schrijft in zijn brief van 17 januari 2017:

‘Onder meer uit de publicatie van de Panama Papers is gebleken 
dat soms (financiële) tussenpersonen en adviseurs, variërend van 
belastingadviseurs en trustkantoren tot notarissen, advocaten, 
financiële instellingen etc., een belangrijke rol kunnen spelen in 
het opzetten van kunstmatige of verborgen offshorestructuren met 
belastingontduiking als doel.
De EC onderzoekt op welke manier het toezicht kan worden ver-
beterd en verder kan worden gewaarborgd dat doeltreffende nega-
tieve prikkels worden ingevoerd voor degenen die regelingen betref-
fende agressieve fiscale planning bevorderen en mogelijk maken. 
Dit initiatief loopt samen met een aanbeveling van de OESO over 
verplichte openbaarmaking van belastingstructuren die gebruikt 
worden door financiële tussenpersonen en adviseurs. De EC is 
vorig jaar een openbare consultatie gestart over dit onderwerp. 
Verder zal de EU zich in nauwe samenwerking met de OESO 
en andere internationale partners inzetten voor een wereldwijde 
aanpak van dit onderwerp.
Verplichte openbaarmaking van belastingstructuren door financi-
ele tussenpersonen en adviseurs kan het beste internationaal uit-
gevoerd worden om zo een gelijk speelveld te behouden. Ik wacht 
daarom de voorstellen van de EC af.
Uit het vorenstaande blijkt dat er internationaal veel gebeurt. 
Deze ontwikkelingen moeten hun beslag en uitwerking nog krij-
gen. De verwachting is dat al deze initiatieven gaan bijdragen 
aan het ontdekken van situaties waarin geen of verkeerde infor-
matie is verstrekt. Ik volg de internationale ontwikkelingen op dit 

gebied met belangstelling. Het heeft mijn sterke voorkeur om waar 
mogelijk aan te sluiten bij deze internationale initiatieven.’

De staatssecretaris wil zich het liefst aansluiten bij interna-
tionale initiatieven. Op 29 mei 2017 is een persbericht uit-
gebracht met de mededeling dat de Commissie de weken 
daarna een voorstel zou doen met betrekking tot ‘mandatory 
disclosure’.2 Het voorstel richt zich op het tegengaan van 
belastingontwijking door het melden van bepaalde nieuwe 
constructies die bedacht zijn door de promotors en advi-
seurs. Inmiddels is op 21 juni 2017 een persbericht uitge-
bracht waarin kenbaar is gemaakt dat de Europese Commis-
sie een voorstel heeft klaarliggen waarin regels betreffende 
‘mandatory disclosure’ voorkomen.3 Naar verwachting zal 
het voorstel, dat ziet op de wijziging van de richtlijn betref-
fende administratieve samenwerking, per 1 januari 2019 
in werking treden. Dit geschiedt pas nadat het Europese 
Parlement over het voorstel is geraadpleegd en de Raad het 
voorstel heeft goedgekeurd. Voorts is het de bedoeling dat 
EU-lidstaten elk kwartaal inlichtingen uitwisselen over con-
structies.

2. Mandatory disclosure in de BEPS

De wens om iets te doen aan het probleem dat de belas-
tingdiensten vaak een achterstand hebben in inzicht in de 
feitelijkheden aangaande internationale structuren is al aan 
de orde gekomen in de BEPS-rapporten van de OESO.4 Met 
betrekking tot het doel van de ‘mandatory disclosure’ kan uit 
Actiepunt 12 het volgende worden afgeleid:5
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Het belangrijkste doel van de regels betreffende ‘mandatory 
disclosure’ is om in een vroeg stadium informatie te verga-
ren omtrent potentiële agressieve tax planningstructuren, 
transacties en arrangementen. Voorts wil men hiermee in 
een vroeg stadium kunnen identificeren wie er achter deze 
structuren zitten. Hiermee is een link gelegd met de wens 
om ook UBO-informatie internationaal te delen.

Het gaat hierbij niet alleen om de belastingplichtigen die 
gebruikmaken van deze structuren, maar ook om de perso-
nen die hierover hebben geadviseerd, denk bijvoorbeeld aan 
belastingadviseurs. De bedoeling is dat er een systeem komt 
waarin dergelijke transacties (vooraf) worden gemeld. De 
opstellers van het BEPS-rapport achten het van belang dat 
de ‘mandatory disclosure’ een afschrikwekkend effect heeft. 
Het is de bedoeling dat als er een verplichting is om der-
gelijke ‘ongebruikelijke transacties’ te melden, adviseurs en 
belastingplichtigen wel twee keer nadenken voordat ze een 
dergelijke agressieve structuur opzetten. Ik merk hierbij op 
dat ik de term ‘ongebruikelijke transactie’ in dit kader onge-
lukkig gekozen vind, omdat die kan worden verward met de 
melding ongebruikelijke transactie die in het kader van de 
Wwft dient te worden gedaan.6 Dat betreft een geheel ander-
soortige melding. Ik zou wat dit betreft opteren voor de term 
‘meldbare constructies’.

2.1. De basiselementen van de ‘mandatory disclosure’

Uit Actiepunt 12 van BEPS kan het volgende worden afge-
leid waar het gaat om de basiselementen van de ‘mandatory 
disclosure’. De gedachte is dat de meldingen gedaan moe-
ten worden door zowel de belastingplichtige zelf als door de 
betrokken adviseurs. Voor de vraag welke informatie er dan 
overgelegd moet worden, moeten de landen eerst zelf bepa-
len welke typen structuren en arrangementen in aanmerking 
komen voor de melding. In het rapport wordt opgemerkt dat 
bij de bepaling of een structuur gemeld dient te worden, er 
niet per definitie sprake hoeft te zijn van belastingontwij-
king. Landen dienen volgens het rapport voorts vast te stellen 
welke informatie er openbaar gemaakt zou moeten worden 
omtrent een agressieve structuur.
We zien dus dat er een situatie kan ontstaan dat verschil-
lende landen een verschillend beleid zullen voeren, dat 
adviseurs uit het ene land wel meldingen doen, maar uit 
het andere land niet. Dat lijkt mij onwenselijk. Het leidt tot 
een ongelijk speelveld en een mogelijkheid voor landen om 
zich in positieve zin voor ondernemingen ten aanzien van de 
vestigingsplaats te profileren. Dit zou in bepaalde gevallen 
zelfs als ‘harmful tax competition’ kunnen worden gezien.7 

In ieder geval ligt het voor de hand dat hier op EU-niveau een 
eenduidige lijn wordt getrokken.
Het doel is om de informatie in een zo vroeg mogelijk sta-
dium te verkrijgen. Maar wat betekent dat? Betekent dat dat 
als er een advies ligt, er al moet worden gemeld? Of pas als er 
een besluit is genomen tot uitvoering? Of als er een begin van 
uitvoering aan wordt gegeven? Ook hiervoor is het wenselijk 
dat landen, in ieder geval binnen de EU, één lijn trekken.

Het BEPS-rapport spreekt voorts over het verstrekken van 
een uniek identificatienummer voor de belastingplichtigen. 
Ik neem aan dat dat is bedoeld om meldingen aan een belas-
tingplichtige te kunnen koppelen. Voorts geeft het rapport 
aan dat adviseurs in dergelijke gevallen cliëntenlijsten aan 
de Belastingdienst zouden moeten verstrekken. Ik neem aan 
dat de gedachte hierachter is dat als men te maken heeft met 
een belastingadviseur die zich bedient van agressieve advi-
sering, die dit niet alleen voor die specifieke klant zal doen. 
Ik denk dat hiertegen veel verzet zal gaan komen, met name 
ook vanuit de advocatuur. Waar ligt de grens? Het effect kan 
zijn dat als dit bekend is, klanten afscheid nemen van de 
adviseur. Of zou dat juist de bedoeling zijn? Dan is dit een 
instrument om vermeende agressieve belastingadviseurs uit 
de markt te halen.
Een melding betekent niet dat daarmee een structuur is geac-
cepteerd door de Belastingdienst of dat deze niet zal worden 
betwist. Er kan dus geen vertrouwen aan worden ontleend. 
In de Nederlandse context merk ik op dat dit wel een rol kan 
spelen bij de vraag of er sprake is van een nieuw feit voor de 
navordering. De Belastingdienst zal dan binnen de aanslag-
termijn moeten besluiten iets met deze informatie te doen.
Volgens het BEPS-rapport mogen landen zelf kiezen welke 
straffen of andere sancties er worden opgelegd ten aanzien 
van het niet-naleven van de regels. Ook dit zal naar mijn 
mening leiden tot ongelijkheid tussen landen. Hiermee kom 
ik op de vraag of de meldingsplicht afhankelijk is van het 
land waar de adviseur of de vennootschap is gevestigd. Bij-
voorbeeld, een belastingadviseur in Zwitserland adviseert 
over een structuur waarbij een Nederlandse vennootschap 
is betrokken en die vanuit Nederlands perspectief ten aan-
zien van de betrokken buitenlanden als agressief kan worden 
gezien (en ook daarover kan je een uitgebreide discussie heb-
ben). Dient deze adviseur nu ook in Nederland te melden 
of alleen in Zwitserland (volgens de Zwitserse regels?). En 
dient de Nederlandse vennootschap de structuur te melden, 
ook al gaat het om fiscale aangelegenheden in het buiten-
land? Dit is nog niet duidelijk.
Verder is het nog de vraag in hoeverre de verplichting op 
de belastingplichtige rust om een nieuwe constructie te mel-
den indien een belastingadviseur besluit om niet te melden, 
omdat een constructie niet ‘meldingsplichtig’ wordt geacht 
in zijn of haar optiek. De vraag daargelaten wanneer über-
haupt kan worden gesproken van een nieuwe constructie. 
Dit betekent dat adviseurs zeer goed op de hoogte moeten 
zijn van allerlei bestaande constructies.
‘Mandatory disclosure’ verschilt van andere meldingsver-
plichtingen en informatieverstrekkingen aan de Belasting-
dienst.8 ‘Mandatory disclosure’ heeft een bredere reikwijdte 
en richt zich niet alleen op grote ondernemingen, maar ook 
op kleine ondernemingen. Zij richt zich niet alleen op de 
belastingplichtige, maar ook op diens adviseur. ‘Mandatory 
disclosure’ zorgt ervoor dat er specifieke informatie over 
structuren en belastingplichtigen wordt verkregen. Het 
gevolg van een dergelijke regelgeving is dat de Belasting-
dienst vroegtijdig de juiste informatie heeft om te controle-
ren of aan de belastingwetgeving wordt voldaan.
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Actiepunt 12 van het BEPS-rapport geeft een aantal begin-
selen weer waaraan de wetgeving zou moeten voldoen bij 
implementatie:
1. De regels moeten helder en duidelijk zijn. Ten aanzien 

van welke structuren dient er wanneer en op welke wij-
ze en door wie te worden gemeld? Dat zal voor de wetge-
ver geen eenvoudige taak worden. Ik kom hierop terug 
als ik bespreek hoe de regels zouden kunnen worden 
geïmplementeerd.

2. De gemaakte kosten door de belastingplichtige met 
betrekking tot de naleving van de regels moeten even-
redig zijn, in verhouding tot de baten van de Belasting-
dienst bij het vergaren van deze informatie.

3. De regels dienen effectief te zijn met betrekking tot het 
identificeren van relevante structuren.

4. De verzamelde informatie met betrekking tot de gemel-
de transacties moet effectief worden gebruikt.

In hoofdstuk II van Actiepunt 12 van het BEPS-rapport wordt 
met verwijzing naar bestaande wetgeving in bepaalde landen 
een aantal opties weergegeven om regelgeving in te voeren:
5. De transaction-based approach (in de VS en Canada van 

toepassing). Op grond van deze methode wordt eerst 
een ongebruikelijke transactie geïdentificeerd, waarna 
een melding dient plaats te vinden van belastingplich-
tigen die een belastingvoordeel hebben genoten of van 
adviseurs die hebben bijgedragen aan het voordeel dat 
is of wordt genoten door het opzetten van de structuur. 
Zowel de belastingplichtige als de adviseur heeft een 
verplichting om ieder (gescheiden) een melding te doen.

6. De promotor-based approach (VK en Ierland). Bij deze 
methode wordt meer aandacht gegeven aan de rol van 
de adviseur bij het plannen van de structuur. De metho-
de houdt rekening met varianten van fiscaal agressieve 
structuren die moeten worden gemeld. De melding 
dient door de belastingplichtige of de adviseur te worden 
gedaan. Verderop in dit artikel bespreek ik de plannen 
van de Europese Commissie, die hierbij lijken aan te 
sluiten.

De OESO beveelt aan dat er een keuze voor een van de bei-
de opties wordt gemaakt. Als wordt gekozen voor optie 2, 
dan moet wel worden geregeld dat een van beiden tijdig de 
melding doet, en wel op een zodanig tijdstip dat de Belas-
tingdienst daar nog iets mee kan. Kiest men voor de optie 
dat de adviseur eerst de melding moet doen, dan dient deze 
verplichting op enig moment te verschuiven naar de belas-
tingplichtige als de adviseur dit niet doet. Dit kan zich onder 
meer voordoen als er geen adviseur is of als de adviseur zich 
beroept op een verschoningsrecht.

2.2. Informatie overleggen

Er zijn twee belangrijke aandachtpunten bij het overleg-
gen van informatie. De eerste ziet op de substance van een 
‘mandatory disclosure regime’. De focus ligt op de soort 
structuren en arrangementen waar de Belastingdienst meer 

over zou willen weten. Met andere woorden: wat voor struc-
tuur komt voor melding in aanmerking? De tweede ziet op 
transacties en de specifieke informatie die voor melding in 
aanmerking komt, zoals naam, identificatienummer belas-
tingplichtige, details van de transactie en dergelijke. Landen 
hebben twee opties om de reikwijdte van de ongebruikelijke 
transacties te bepalen, namelijk de ‘enkele-stap’-benadering 
en de ‘multi-stap’-benadering of drempelbenadering.
Kenmerken die dienen ter identificatie van structuren die 
interessant zijn voor de Belastingdienst kunnen worden 
onderscheiden in ‘generieke kenmerken’ en ‘overige ken-
merken’. De generieke kenmerken kunnen worden onder-
verdeeld in vertrouwelijkheidskenmerken en vergoedings-
kenmerken. De overige kenmerken kunnen worden onder-
verdeeld in contractuele bescherming en algemene structu-
ren.
Bij vertrouwelijkheidskenmerken adviseert de adviseur de 
cliënt om de structuur vertrouwelijk te houden. Dit is eigen-
lijk een overeenkomst, waarbij een clausule is opgenomen 
tussen de cliënt en de adviseur, waarbij de cliënt overeen-
komt om de structuur die door de adviseur is geadviseerd 
vertrouwelijk te houden voor andere adviseurs of de Belas-
tingdienst. Dit kan een indicatie zijn dat er sprake is van een 
nieuwe of agressieve structuur. De Belastingdienst kan een 
zodanige clausule accepteren indien de structuur bekend is 
en wordt gebruikt in een land. Bij vergoedingskenmerken 
betaalt de cliënt voor het advies en kan dit worden toegere-
kend aan het belastingvoordeel van de structuur.
Bij de contractuele bescherming gaat het om alle vormen 
van verzekering of bescherming en alle vormen van advies 
betreffende de onderneming door de adviseur. Algemene 
structuren zijn structuren die zijn opgezet voor meerdere 
personen en waarbij gebruik wordt gemaakt van gestandaar-
diseerde documentatie die niet is toegesneden op de per-
soonlijke omstandigheden van een cliënt.
Over het algemeen zijn de meeste landen het erover eens dat 
een ‘mandatory disclosure regime’ een combinatie moet zijn 
van generieke en specifieke elementen en dat een transactie 
moet worden gemeld als is voldaan aan een van de elemen-
ten. Ook de Europese Commissie gaat in haar plan hiervan 
uit.
Het toepassen van de generieke kenmerken kan door mid-
del van het aannemen van hypothetische of subjectieve ken-
merken (landen die denken dat de administratieve lasten 
opwegen tegen het voordeel om transacties te identificeren). 
Daarnaast kan ook worden gekozen voor het aannemen 
van objectieve kenmerken (landen die zich minder zorgen 
maken voor wat betreft omzeiling van de regels).
Generieke kenmerken zijn bruikbaar voor het vastleggen 
van nieuwe en innovatieve transacties, daar waar het vastleg-
gen aan de hand van speciale kenmerken moeilijker is. Ver-
goedingen, vertrouwelijke en beschermingscontracten zijn 
belangrijke aanwijzingen om nieuwe belastingstructuren te 
detecteren in belastingadministraties en zo snel mogelijk te 
reageren op ‘nieuwe structuren’. Specifieke kenmerken en 
een lijst met ongebruikelijke transacties helpen bij het detec-
teren van risico’s in jurisdicties. Een openbaar gemaakte 
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structuur kan up-to-date worden gehouden en helpen bij 
het tegengaan van belastingontwijking in gevallen van niet-
hoofdzakelijke belastinginrichting.

Aanbevelingen OESO
Lidstaten hebben de mogelijkheid om te kiezen voor de 
enkele-stapbenadering of multi-stap/drempel-benadering. 
Het is echter aanbevolen om een ‘mandatory disclosure regi-
me’ zodanig in te richten, dat er een combinatie ontstaat van 
generieke en specifieke kenmerken. Generieke kenmerken 
dienen in ieder geval vertrouwelijkheids- en vergoedingsken-
merken te bezitten. Een land mag er ook nog voor kiezen om 
de andere algemene kenmerken te hanteren.
Lidstaten kunnen kiezen voor de hypothetische benadering 
of objectieve benadering. Specifieke kenmerken dienen de 
risico’s en problemen in individuele landen weer te geven. 
De inrichting van specifieke kenmerken moet worden over-
gelaten aan de lidstaten met inachtneming van hun eigen 
fiscale en handhavingsbeleid. Landen zijn vrij om wel of niet 
voor specifieke kenmerken een beperking op te leggen voor 
een limiet van het aantal openbaarmakingen. Tot slot ver-
dient het volgens de OESO aanbeveling om bij een structuur 
of transactie die voldoet aan een van de kenmerken open-
baarmaking te vereisen.

2.3. Tijdstip informatieverstrekking

Het tijdstip van de informatieverschaffing kan van land tot 
land verschillen. Over het algemeen zal een zo snel mogelij-
ke openbaarmaking leiden tot een snellere aanpak van agres-
sieve belastingstructuren. Dit leidt tot de volgende vragen:
•	 Op welk moment wordt openbaarmaking van de struc-

tuur verplicht, ofwel welke actie leidt tot een meldings-
verplichting?

•	 Hoe snel na de actie dient openbaarmaking plaats te 
vinden?

•	 Moeten er verschillende meldingstijdstippen zijn voor 
adviseurs en belastingplichtigen?

Deze vragen dienen in de wetgeving ter zake te worden mee-
genomen.
Openbaarmaking kan plaatsvinden door de adviseur of de 
belastingplichtige. Indien wordt gekozen voor openbaarma-
king door de adviseur, kan het tijdsbestek worden gelinkt 
aan de aanwezigheid van een structuur, het moment dat een 
adviseur een structuur aan de belastingplichtige bekend-
maakt. De openbaarmaking kan na aanwezigheid van de 
structuur op verschillende momenten plaatsvinden. Daar-
naast kan er ook voor worden gekozen om het tijdsbestek 
te linken aan de implementatie. Er wordt dan pas melding 
gedaan op het moment dat de structuur ook daadwerkelijk 
wordt gebruikt.
De Europese Commissie lijkt voor een optie te kiezen die 
daar tussenin ligt: melding binnen vijf dagen nadat de struc-
tuur beschikbaar is voor implementatie.
Indien wordt gekozen voor openbaarmaking door de belas-
tingplichtige, biedt het OESO-rapport geen specifieke opties. 

Vaak duurt de meldingsverplichting langer dan bij de advi-
seur, maar het is aanbevolen om zo vroeg mogelijk melding 
te doen om sneller te kunnen reageren.

Aanbevelingen OESO
De OESO beveelt aan om de openbaarmaking door de advi-
seur te laten geschieden op het moment dat de structuur 
beschikbaar is. Dit om te bewerkstelligen dat de overheid 
snel kan handelen en het gedrag van de belastingplichtige 
kan beïnvloeden. Een kort tijdsbestek van openbaarmaking 
na aanwezigheid van de structuur kan daaraan bijdragen. 
Het is aanbevolen om de openbaarmaking door de belasting-
plichtige te laten doen op het moment dat de structuur wordt 
toegepast. Op het moment dat alleen de belastingplichtige 
moet melden, omdat er geen adviseur is, dan moet dit zo 
snel mogelijk gebeuren, zodat de overheid actie kan onder-
nemen.

Ik merk op dat er discussie kan ontstaan over de vraag wan-
neer een structuur ‘beschikbaar is’. Is dat als de ‘bouwteke-
ning’ door de adviseur is aangeleverd en akkoord is bevon-
den? Of is dat als alle entiteiten zijn opgericht en de overeen-
komsten die daarmee verband houden zijn getekend en in 
werking zijn getreden?

Het identificeren van gebruikers van structuren is een essen-
tieel onderdeel van een ‘mandatory disclosure regime’. Dit 
kan op twee manieren geschieden: volgens het structuur-
nummer en de cliëntenlijst (welke belastingplichtige heeft 
een bepaalde structuur gebruikt) of enkel volgens de cliën-
tenlijst (nagaan welke cliënten gebruik hebben gemaakt van 
een openbaar gemaakte structuur). Deze laatste optie lijkt 
mij het meest efficiënt. Ik kom daar later op terug.

Aanbevelingen OESO
Indien een land gebruikmaakt van de meldingsplicht door 
de adviseur, dan is het aanbevolen dat structuurreferentie-
nummers worden geïntroduceerd en een cliëntenlijst om de 
belastingplichtige te kunnen identificeren van een gebruikte 
structuur en om de individuele risico’s in kaart te brengen. In 
die zin is het dan ook aanbevolen dat de cliëntenlijst automa-
tisch naar de autoriteiten dient te worden verzonden. Indien 
een land gebruikmaakt van een dubbele meldingsverplich-
ting, dus door zowel de belastingplichtige als de adviseur, 
dan zijn structuurreferentienummers en cliëntenlijsten niet 
zo essentieel. Zij kunnen echter wel steun bieden en de auto-
riteiten toestaan om de risico’s te kunnen analyseren.
Het is aanbevolen dat landen in hun regelgeving expliciet 
aangeven wat de consequenties zijn van het melden van een 
structuur of een transactie onder een ‘mandatory disclosure 
regime’. Dit betekent niet dat de structuur is geaccepteerd of 
dat de voordelen die daaruit voortvloeien zijn geaccepteerd.
Om de nakoming van een ‘mandatory disclosure regime’ af 
te dwingen dienen landen financiële straffen in te voeren als 
de verplichtingen die zijn geïmplementeerd met betrekking 
tot ‘mandatory disclosure’ niet worden nageleefd. Landen 
zijn vrij om straffen in te voeren (dit mogen ook niet-finan-
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ciële straffen zijn) die coherent zijn met hun eigen wet- en 
regelgeving.

3. Voorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk

Op 5 december 2016 is er in het Verenigd Koninkrijk een 
voorstel uitgebracht waarin de versterking van belasting-
ontwijkende sancties en afschrikwekkende middelen wordt 
beoogd in het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK).9 Het VK 
had al regels voor ‘mandatory disclosure’ in de wetgeving 
opgenomen voor belastingplichtigen. In het consultatiedo-
cument komt naar voren dat de regels zich richten op inter-
mediairs, ook wel ‘enablers’ genoemd, die betrokken zijn bij 
belastingontwijking en die veel geld verdienen met het ‘ver-
kopen’ van agressieve tax planning-constructies.
Het voorstel ziet op een nieuwe sanctie voor personen die 
de constructie hebben bedacht, gepromoot of ‘verkocht’ of 
op andere wijze hebben bijgedragen aan het gebruik van 
belastingontwijkende arrangementen die zijn genoemd door 
HMRC. Daarnaast ziet het voorstel ook op een aanpassing 
van de straffen die gelden voor de gebruikers van belasting-
ontwijkende structuren. Tot slot ziet het voorstel ook op 
andere inzichten die kunnen bijdragen aan de aanpak van 
ontwijking en welke andere acties de overheid kan onderne-
men om het gedrag van de belastingplichtige te beïnvloeden. 
Recent heeft de regering in het Verenigd Koninkrijk een aan-
tal maatregelen uit de Finance Bill 2017 geschrapt, waaron-
der de sancties en afschrikwekkende middelen die allereerst 
werden beoogd. Waarschijnlijk is de invoering van de voor-
gestelde maatregelen enkel uitgesteld en niet daadwerkelijk 
vervallen.

Zoals gebruikelijk lopen de Engelsen voor op dit gebied. Het 
ligt daarom voor de hand dat we straks in Nederland dezelfde 
discussie zullen voeren. Het zal dan ook duidelijk moeten 
zijn: wat zijn ‘enablers’ en wat is belastingontwijking? Het 
probleem zit in het feit dat als iets ontduiking is, en dus ille-
gaal is, men dat vermoedelijk niet zal melden. Als het ont-
wijking is, is het legaal, maar dan moet wel duidelijk worden 
wat ‘meldingsplichtig’ is.

4. Plannen EU

Op 21 juni 2017 heeft de Europese Commissie een con-
ceptrichtlijn gepubliceerd ten aanzien van ‘mandatory dis-
closure’. Het voorstel is om daartoe de Bijstandsrichtlijn 
2011/16/EU te wijzigen. De insteek is een automatische 
gegevensuitwisseling van verplicht gemelde, grensover-
schrijdende transacties en structuren (‘cross border arrange-
ments’). Deze conceptrichtlijn past in een serie van recente 
wijzigingen van de Bijstandsrichtlijn. Deze wijzigingen 
betreffen onder meer de uitwisseling van CRS-gegevens, 
rulings, country-by-country-reporting, en uitwisseling van 
UBO-informatie.10 De essentie van de richtlijn is dat poten-
tiële agressieve structuren dienen te worden gemeld bij de 
Belastingdienst, opdat deze kunnen worden uitgewisseld.
Naar verwachting zal het voorstel per 1 januari 2019 in wer-

king treden. Dit geschiedt pas nadat het Europees Parlement 
over het voorstel is geraadpleegd en de Raad het voorstel 
heeft goedgekeurd. Voorts is het de bedoeling dat EU-lidsta-
ten elk kwartaal inlichtingen uitwisselen over constructies.
Het voorstel voorziet in een meldplicht voor buitenlandse 
belastingconstructies (‘mandatory disclosure’) in de strijd 
tegen belastingontwijking. Het gaat dan vooral om tussen-
personen/intermediairs die fiscale planningconstructies 
opzetten en promoten. Gedacht kan worden aan belasting-
adviseurs, accountants, banken en advocaten. Ik ga ervan 
uit dat in Nederland ook de trustkantoren daaronder zullen 
gaan vallen. Het doen van een melding betekent niet direct 
dat een dergelijke constructie schadelijk is. Het gaat erom 
dat de belastingautoriteiten de constructie kunnen bekijken 
en kunnen beoordelen of deze mogelijk schadelijk zou kun-
nen zijn.
Het voorstel komt overeen met de punten die van belang 
worden geacht zoals beschreven in Actiepunt 12 van het 
BEPS-rapport. Het detecteren van (potentiële) agressieve 
belastingconstructies kan worden bereikt door middel van 
het herkennen van wezenskenmerken van bepaalde con-
structies. Het is de bedoeling dat de constructies worden 
gemeld aan de belastingautoriteiten binnen vijf dagen nadat 
de constructie is aangeboden aan een cliënt. De meldings-
verplichting bestaat indien aan één of meer van de kenmer-
ken wordt voldaan. De personen die moeten melden zijn:
•	 de intermediair die de grensoverschrijdende regeling 

aan een onderneming of particulier heeft aangeboden 
om te implementeren en te gebruiken;

•	 de onderneming of particulier aan wie het advies is ver-
strekt, wanneer de intermediair die de grensoverschrij-
dende regeling aanbiedt niet in de EU is gevestigd of 
wanneer hij door beroeps- of geheimhoudingsregels is 
gebonden;

•	 de onderneming of particulier die de grensoverschrij-
dende regeling implementeert wanneer deze door eigen 
belastingadviseurs of advocaten is opgezet.

Op het moment dat de meldingsverplichtingen niet worden 
nagekomen, is het de bedoeling dat lidstaten gaan handha-
ven door middel van het opleggen van sancties. Dit brengt 
onduidelijkheid mee voor de praktijk. Is het de bedoeling dat 
bij elk advies wordt getoetst aan een schema met alle wezens-
kenmerken en indien wordt voldaan aan één van die ken-
merken een melding moet worden gedaan? De vraag is of dit 
niet disproportioneel is en op het moment dat er is gemeld, 
mag de structuur dan worden toegepast of moet er worden 
gewacht op toestemming? Op welke termijn kan de interme-
diair of belastingplichtige een antwoord verwachten? Het is 
van belang dat voldoende waarborgen worden ingebouwd, 
zodat de regeling niet disproportioneel uitvalt.
Het is de bedoeling dat lidstaten waaraan de melding is 
gedaan deze informatie automatisch delen met andere lidsta-
ten via een centrale database. Er zal een standaardprocedure 
komen voor de uitwisseling van de desbetreffende informa-
tie, waarin gedetailleerd wordt aangegeven wie de intermedi-
air is, wie de belastingplichtige is, wat de kenmerken van een 
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belastingconstructie zijn en andere relevante informatie. De 
Commissie zal toegang hebben tot de verschillende informa-
tie-uitwisselingen tussen lidstaten, zodat de implementatie 
van de regels kan worden gemonitord.
De reikwijdte van het voorstel is ruim. Het gaat om alle 
intermediairs en alle typen directe belastingen (inkomsten-
belasting, vennootschapsbelasting, vermogenswinsten en 
erfbelasting). Elk bedrijf dat of iedere professional die een 
constructie bedenkt of promoot die grensoverschrijdend is 
en wezenskenmerken bezit, zal moeten worden bekeken. 
Het gaat om advocaten, accountants, belastingadviseurs en 
financiële adviseurs en consultants.
De EU-wetgeving kan niet worden gehandhaafd in gevallen 
dat het gaat om een intermediair die niet is gevestigd binnen 
de EU. Het zou moeilijk zijn om af te dwingen dat interme-
diairs zich aan de regels houden en om sancties op te leggen. 
Daarom is het zaak dat indien de intermediair niet in de EU 
is gevestigd of het verschoningsrecht van toepassing is, de 
verplichting om een melding te doen van een belastingcon-
structie naar de belastingplichtige verschuift.
Intermediairs moeten alle grensoverschrijdende belasting-
constructies melden die voldoen aan één of meer van de 
wezenskenmerken in het voorstel. Deze kenmerken kunnen 
helpen bij het detecteren van een transactie die potentieel 
kan zijn gericht op belastingontwijking of schadelijk kan 
zijn.
Voorbeelden met wezenskenmerken van constructies:
•	 de uitkering aan een ontvanger in een land waar geen 

belasting wordt betaald;
•	 een jurisdictie met inadequate of zwakke handhaving 

van antiwitwaswetgeving;
•	 het ontwijken van de meldingsverplichting betreffende 

inkomen dat is vereist onder de EU-transparantieregels;
•	 het omzeilen van de eisen om in de EU informatie uit te 

wisselen betreffende tax rulings;
•	 een duidelijk verband tussen de fee die de intermediair 

ontvangt en dat wat de belastingplichtige wil betalen 
voor belastingontwijking;

•	 ervoor zorgen dat dezelfde activa kunnen profiteren van 
afschrijvingsregels in meer dan één land;

•	 het inschakelen van dezelfde inkomsten om te profi-
teren van de verminderingen van de belasting in meer 
dan één rechtsgebied;

•	 het niet respecteren van de EU-regelgeving of internati-
onale transfer pricing- richtlijnen.

In Annex IV van de voorgestelde richtlijn is een uitgebrei-
dere omschrijving opgenomen van wat zou moeten wor-
den gemeld. Allereerst wordt er uitgegaan van een ‘main 
benefit-test’. De situaties waar de algemene en specifieke 
kenmerken van agressieve planning op van toepassing zijn, 
zijn alleen meldingsplichtig als ook aan deze ‘main benefit-
test’ wordt voldaan. Dat betekent dat degene die zou moeten 
melden, eerst moet bepalen of de belangrijkste reden van de 
structuur is om een belastingvoordeel te verkrijgen.
In deze bijdrage ga ik niet uitgebreid in op de specifieke 
kenmerken van transacties/structuren die moeten worden 

gemeld. Ik neem aan dat hierover nog veel zal worden gede-
batteerd. De lijst ziet er zeer uitgebreid en algemeen uit, het-
geen zou kunnen gaan leiden tot een potentiële overvloed 
van meldingen.
Voor nu pik ik er alvast één element uit: ‘Het gebruikmaken 
van een jurisdictie die niet gebonden is aan de EU-regelge-
ving voor wat betreft de uitwisseling van informatie’. Indien 
na de Brexit het Verenigd Koninkrijk niet meer zou zijn 
gebonden aan de EU-regels voor uitwisseling van informatie, 
betekent dit dat cross-borderstructuren met de VK derhalve 
zouden moeten worden gemeld.

5. Commentaar ten aanzien ‘mandatory disclosure’ 
in het algemeen

De wens om een vorm van ‘mandatory disclosure’ in te voe-
ren is begrijpelijk. De belastingdiensten hebben vaak een 
informatieachterstand en moeten via via op het spoor komen 
van onwenselijke structuren. Er is vaak een gebrek aan trans-
parantie richting de Belastingdienst, mede vanwege het feit 
dat bepaalde informatie niet hoeft te worden gegeven. Ik ben 
echter bang dat de verschillende uitvoering van deze regel-
geving in de verschillende landen tot problemen kan leiden. 
Wat moet er in welk land worden gemeld en wanneer? Hoe 
krijg je een heldere afbakening van wat er moet worden 
gemeld? Geldt de melding alleen voor grensoverschrijdende 
structuren? Hoe zorg je ervoor dat de verschillen niet te groot 
worden? Wat als in Nederland wel moet worden gemeld, 
maar voor eenzelfde structuur in Luxemburg niet? Wat als 
de sancties in de verschillende landen te veel uit elkaar gaan 
lopen?

Een ander punt is de mate van duidelijkheid over wat er nu 
wel en niet moet worden gemeld, zeker als daar sancties aan 
worden verbonden. Ik ben benieuwd hoe deze verplichting 
tot melding inhoudelijk gaat worden vormgegeven. De lijst 
van Annex IV bij de voorgestelde EU-richtlijn geeft alvast een 
voorzet hiervoor. De meldingstermijn van vijf dagen lijkt mij 
volstrekt onhaalbaar. Wanneer gaat deze termijn exact lopen? 
Ik voorzie een adviessector die geen formele adviezen gaat 
geven, maar alleen ‘drafts’, zodat niet duidelijk is wanneer 
een voorstel nu wel of niet gaat worden geïmplementeerd. 
Trustkantoren zullen dan wellicht bij de uitvoering worden 
betrokken en in ieder geval tot de melding over dienen te 
gaan. Voorts vraag ik mij af hoe een en ander in de prak-
tijk zal lopen als bijvoorbeeld een internationale structuur 
wordt aanbevolen door een Amerikaanse advocaat of accoun-
tant, en de Nederlandse adviseur alleen is ingeschakeld om 
de Nederlandse fiscale aspecten te bevestigen. Met andere 
woorden, men ziet niet het eindresultaat van het gevraagde 
advies, en weet soms ook niet ten behoeve van welke cliënt 
dat zal worden gebruikt. Men kan immers als buitenlands 
kantoor advies vragen aan een Nederlandse belastingadvi-
seur voor wat betreft bepaalde Nederlandse fiscale aspecten. 
De planning vindt dan in de VS plaats.
Als hierdoor de meldingsverplichting zou verplaatsen van de 
fiscalist naar het bedrijf, is de vraag of het bedrijf in staat is te 
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onderkennen of zich een al dan niet in Nederland ‘meldings-
plichtige situatie’ voordoet.
Als de ontvangen informatie relevant is voor een ander land 
(buiten de EU), dan zal die informatie als ‘spontane gegeven-
suitwisseling’ moeten worden gedeeld met dat andere land. 
Nederland zal op zijn beurt ook weer veel nieuwe informatie 
uit het buitenland ontvangen, die kan worden gebruikt voor 
de belastingheffing. Vermoedelijk zal hier heel wat meer 
mankracht voor nodig zijn om dit proces efficiënt te laten 
verlopen.

6. Opmerkingen ten aanzien van implementatie in 
Nederland

Het is natuurlijk nog even afwachten hoe de voorstellen van 
de Europese Commissie zullen gaan luiden. Nederland zal 
zich daarbij moeten aansluiten. Het ligt voor de hand dat 
goed zal worden gekeken naar de ervaring die er reeds is in 
het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Ierland op dit gebied. 
In dit stadium verdient een aantal punten aandacht.
Ten eerste de vraag in welke situaties er echt behoefte bestaat 
aan deze regeling. Het lijkt me dat in de gevallen dat er spra-
ke is van horizontaal toezicht, dat al aan het transparantiecri-
terium wordt voldaan.
De tweede vraag is of een dergelijke melding aan de orde is 
als er een belastingruling, APA, ATR wordt gevraagd. Dat 
zijn immers typisch de voorbeelden dat de Belastingdienst 
in een vroeg stadium op de hoogte wordt gesteld van de ont-
wikkelingen en een melding geen toegevoegde waarde heeft.
Ten derde merk ik op dat als dergelijke meldingen zouden 
gaan plaatsvinden, de Belastingdienst hier ook werkelijk iets 
mee zal moeten doen binnen een bepaalde periode. Er kan 
dan immers geen sprake meer zijn van een ‘nieuw feit’ dat 
navordering rechtvaardigt. De melding kan dus tot gevolg 
hebben dat uiteindelijk navordering niet meer mogelijk is. 
De Belastingdienst zal dus een soort ‘draaiboek’ moeten 
maken hoe om te gaan met de melding. Het doel is uiter-
aard de juiste toepassing van wet- en regelgeving. Als we aan-
nemen dat de adviseur die de melding doet, meent dat hij 
een pleitbaar standpunt heeft en hij (toch) een melding heeft 
gedaan, binnen welke termijn krijgt men dan zekerheid over 
de aanvaardbaarheid van de structuur?
Ten vierde merk ik op dat beboeting (vergrijpboeten) in der-
gelijke zaken lastiger zal worden. Men speelt immers open 
kaart. Dit wordt anders als de wetgever ervoor kiest om de 
gemelde structuren te publiceren met een analyse en aan-
beveling daarbij. Zijn de structuren niet ‘goedgekeurd’, dan 
kan bij verdere implementatie mogelijk voorwaardelijke 
opzet worden aangenomen, mits niet achteraf komt vast te 
staan dat men een objectief pleitbaar standpunt had.

Aanbevelingen aan de wetgever
Teneinde deze nieuwe wetgeving efficiënt en effectief 
te maken, lijkt het mij verstandig om vooral aandacht te 
besteden aan de adviseur die adviseert omtrent een nieuwe 
structuur, waaraan de Belastingdienst in Nederland (of het 
buitenland) mogelijk een andere interpretatie geeft dan de 

adviseur. Als dit wordt gecombineerd met reguliere open-
baarmakingen van soorten structuren die zijn gemeld en 
die al dan niet zijn ‘goedgekeurd’, dan kan bij de meldingen 
worden verwezen naar de betreffende structuren. Hierbij 
kan men denken aan het systeem van de IRS-ruling, zoals we 
dat in de VS kennen. De Belastingdienst neemt aan de hand 
van een concrete casus (bijvoorbeeld eerdere meldingen) een 
standpunt in. Alleen als men afwijkt van dit standpunt, en 
dat is niet verboden, dient dit te worden gemeld en wordt 
het vermoedelijk automatisch een zaak die aan de rechter 
zal worden voorgelegd, of waarover overleg zal plaatsvinden.
Ik kan mij voorstellen dat de plannen van de Europese Com-
missie zullen leiden tot wederom een wijziging van de Wet 
op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van 
belastingen (WIB). Ik wil daarbij in overweging geven dat 
niet alleen aandacht wordt besteed aan de melding van de 
agressieve structuren, maar dat het ook wordt doorgegeven 
als structuren wijzigen en daarmee ook de kenmerken waar-
aan kan worden getoetst. Met andere woorden, ook als een 
gewijzigde structuur niet meer de kenmerken heeft van een 
te melden agressieve structuur (en voorheen wel), zou dat 
mijns inziens moeten worden gemeld.

7. Conclusie

De regels betreffende ‘mandatory disclosure’ zoals aange-
kondigd in Actieplan 12 van de BEPS dienen nog verder te 
worden uitgewerkt. De Europese Commissie heeft onlangs 
haar plannen in de vorm van een wijziging van de Bijstands-
richtlijn gepubliceerd. Deze conceptrichtlijn voorziet al in 
een verdere uitwerking, maar een en ander dient op het 
niveau van de lidstaten nog verder te worden uitgewerkt. In 
deze bijdrage heb ik een aantal mogelijke knelpunten gesig-
naleerd en heb ik een aantal aanbevelingen aan de wetgever 
gedaan ter implementatie van deze richtlijn.

*  Advocaat-belastingkundige verbonden aan BooijBikkers advocaten, docent 
belastingrecht verbonden aan de Universiteit Leiden.
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