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Met het Duitse ‘CumEx-schandaal’ in het achterhoofd hebben de media en de autoriteiten hun pijlen op
dividendstripping gericht. Daarbij lijkt men de term ‘dividendstripping’ op te vatten als een ruim begrip dat ziet
op alle soorten handel in aandelen waarmee, althans in de ogen van de autoriteiten, oneigenlijke voordelen
worden behaald. Dit terwijl de wetgever in antimisbruikmaatregelen zeer precies heeft gedefinieerd onder
welke voorwaarden sprake is van dividendstripping, bijvoorbeeld in art. 25 lid 2 VPB. Eerst nadat komt vast te
staan dat bepaalde handelingen onder de termen van dergelijke antimisbruikbepalingen kunnen worden
gebracht, kan fiscaal-strafrechtelijke handhaving geïndiceerd zijn. Daarom vindt de auteur het verontrustend
dat de FEC-projectgroep bepaalde handelsstrategieën in het kennisdocument inzake dividendstripping
aanmerkt als evidente hoofdvormen van dividendstripping, terwijl deze handelsstrategieën in zijn ogen niet
altijd onder de termen van de eerdergenoemde antimisbruikbepaling kunnen worden gebracht. Daardoor
dreigen betrokkenen ten onrechte met fiscaal-strafrechtelijke onderzoeken te worden geconfronteerd.

1. Inleiding

Staatssecretaris Van Rij heeft in een recente Kamerbrief[2] nieuwe maatregelen tegen dividendstripping
aangekondigd. Dividendstripping betreft een verboden vorm van dividendarbitrage[3] in welk verband
handelingen met dividend worden verricht als gevolg waarvan de Europese schatkisten van 2001 tot 2016
naar verluidt met niet minder dan 150 miljard euro zouden zijn benadeeld.[4] Daarbij spreekt het
samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten, dat opereert onder de naam ‘The CumEx-Files’, [5] over
‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen die met frauduleuze constructies dividendbelasting
zouden ontduiken.[6]

Het mediaplatform The CumEx-Files is vernoemd naar de beruchte Cum/Ex-structuur die in Duitsland is
toegepast met de Duitse Cum/Ex-fraudezaken als resultaat. Daarbij zou in Duitsland ten onrechte
dividendbelasting zijn teruggevraagd over dividendvervangende vergoedingen (manufactured dividends).
Hierbij verdient opmerking dat deze litigieuze structuur in Nederland niet kan worden toegepast. Dit omdat
Nederland geen dividendbelasting heft over dividendvervangende vergoedingen. Het Duitse CumEx-schandaal
heeft er onder aansturing van het Europees Parlement[7] echter wel toe geleid dat de Belastingdienst en het
Openbaar Ministerie (hierna: ‘OM’) hun pijlen zijn gaan richten op vermeende vormen van dividendstripping
met Nederlandse aandelen.

De zucht dividendstripping hard(er) te bestrijden blijkt ook duidelijk uit de inhoud van het kennisdocument
‘Dividendstripping’ zoals dat is gepubliceerd door de FEC-projectgroep inzake dividendstripping. Het
document is openbaar raadpleegbaar en betreft een handleiding ter zake van de fiscaal-strafrechtelijke aanpak
van vermeende strippers. In dat verband wordt in het bedoelde kennisdocument gewezen op een aantal
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hoofdvormen van, in de ogen van de onderzoekers, evidente dividendstripping zoals de cross-border
long/short-strategie. Dat vind ik zeer verontrustend. In mijn optiek kan deze handelsstrategie namelijk niet
worden aangemerkt als dividendstripping omdat het betreffende samenstel van rechtshandelingen niet valt
binnen de termen van de antimisbruikbepaling zoals bedoeld in art. 25 lid 2 Wet op de VPB 1969 (hierna:
‘VPB’).

In deze bijdrage bespreek ik eerst het fenomeen dividendstripping in het licht van de antimisbruikbepaling van
art. 25 lid 2 VPB. Voorts besteed ik aandacht aan de juridische status van het kennisdocument van de FEC-
projectgroep over dividendstripping. Daarna zal ik uiteenzetten dat de in het kennisdocument beschreven
long/short-strategie mijns inziens niet onder de termen van de antimisbruikbepaling valt en dat deze
handelsstrategie niet strafrechtelijk dient te worden gesanctioneerd. Tot slot kom ik met een eindconclusie voor
deze materie.

2. De antimisbruikbepaling

De wetgever heeft de dividendbelasting aangemerkt als een voorheffing op de vennootschapsbelasting
(hierna: VPB).[8] Daardoor ontvangt een binnenlands belastingplichtige aandeelhouder-rechtspersoon slechts
85% van het bruto-dividend dat aan hem wordt uitgekeerd over een pakket Nederlandse aandelen van minder
dan 5%.[9] De uitkerende maatschappij moet als inhoudingsplichtige 15% dividendbelasting inhouden en
afdragen aan de Belastingdienst. De aandeelhouder-rechtspersoon kan de ten laste van hem geheven
dividendbelasting verrekenen met de verschuldigde VPB of terugvragen bij de Belastingdienst op de voet van
art. 25 lid 1 VPB. Hierna zal worden uitgegaan van een belastingteruggaaf.

Het recht op teruggaaf vereist dat de aandeelhouder gerechtigd is tot de opbrengst van de aandelen (lees: het
dividend). Het dividend vormt dan een bestanddeel van de belastbare winst als bedoeld in art. 25 lid 1 VPB. In
het zojuist gegeven voorbeeld is de aandeelhouder rechtstreeks, vanwege zijn aandelenpakket, gerechtigd tot
het dividend dat hij daarover ontvangt.

Daarnaast moet de aandeelhouder kunnen worden aangemerkt als uiteindelijk gerechtigde tot het dividend.
Het begrip ‘uiteindelijk gerechtigde’ is door de wetgever niet gedefinieerd in de wet- en/of regelgeving. De
invulling van deze term is aan de rechtspraak overgelaten. De Hoge Raad heeft in het Market maker-arrest[10]
als cumulatieve eisen voor uiteindelijke gerechtigdheid gesteld dat (i) de betrokkene eigenaar moet zijn van de
dividendbewijzen, (ii) vrijelijk over de dividendbewijzen en, na inwisseling, over de dividenduitkering moet
kunnen beschikken en (iii) bij het inwisselen van de bewijzen (bij het ontvangen) niet dient op te treden als
zaakwaarnemer of lasthebber. Evenals de Hoge Raad ziet ook het HvJ EU de vrije beschikkingsmacht over
het uitgekeerde dividend als een eis, zo blijkt uit de Deense beneficial owner-zaken.[11]

Indien een aandeelhouder-rechtspersoon aan de hierboven genoemde eisen voldoet, maar haar handelingen
worden aangemerkt als een evidente vorm van dividendstripping, wordt deze aandeelhouder door de
antimisbruikbepaling van art. 25 lid 2 VPB (toch) niet als uiteindelijk gerechtigde beschouwd. De voormelde
antimisbruikbepaling luidt als volgt (zie ook: kennisdocument, p. 23):

Niet als uiteindelijk gerechtigde wordt (in ieder geval) beschouwd:
- degene die in samenhang met de genoten opbrengst (het dividend)

- een tegenprestatie heeft verricht (een vergoeding voor die opbrengst heeft betaald of een
verplichting tot doorbetaling is aangegaan)

- als onderdeel van een samenstel van transacties

waarbij aannemelijk is dat:
a. de opbrengst geheel of gedeeltelijk direct of indirect ten goede is gekomen aan [een partij] (…) die

Link: https://new.navigator.nl/document/idpassf75ef03a320e4a1abfff881a249d3a19
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar
licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 09.02.2023.
Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.wolterskluwer.nl.

Page 2/11



in mindere mate gerechtigd is tot (…) verrekening van dividendbelasting dan degene die de
tegenprestatie heeft verricht; en

b. deze [partij] (…) een positie in aandelen (…) op direct of indirecte wijze behoudt of verkrijgt die
vergelijkbaar is met zijn positie in soortgelijke aandelen (…) voorafgaand aan het moment waarop
het samenstel van transacties een aanvang heeft genomen.

Maar wanneer is dan sprake van een evidente vorm van dividendstripping? Hierbij kan worden gewezen op
onderstaand voorbeeld dat Van der Streek geeft in zijn ‘Position Paper’ ten behoeve van het
rondetafelgesprek d.d. 13 december 2021:

“Een op Bermuda gevestigd beleggingsfonds bezit 1.000 A-aandelen Shell, met een waarde van € 20 waarop
een dividend zal worden uitgekeerd van € 1. Uitgaande van het huidige tarief van de dividendbelasting zal de
Nederlandse schatkist normaliter € 150 (15% van € 1.000 dividend) dividendbelasting ontvangen. Het
beleggingsfonds houdt een netto-dividend over van € 850. Door de aandelen tijdelijk te parkeren bij een
Nederlandse financiële instelling, kan de dividendbelasting van € 150 in beginsel volledig worden verrekend
met de door de financiële instelling verschuldigde winstbelasting. Ervan uitgaande dat de Nederlandse
financiële instelling op haar beurt een dividendvervangende betaling van (stel) € 920 doet aan het
beleggingsfonds, behaalt de Nederlandse financiële instelling een transactieresultaat van € 80 (€ 1.000 -/-
€ 920). De daarover verschuldigde Nederlandse winstbelasting van € 20 (25% van € 80) staat in schril
contrast tot de gemiste dividendbelastingopbrengst van € 150. De Nederlandse schatkist verliest per saldo
€ 130 (€ 150 -/- € 20).” [12]

De inspecteur moet in bovenstaand voorbeeld dus aantonen dat (i) de Nederlandse financiële instelling in
samenhang met het door haar ontvangen dividend van € 1000 een tegenprestatie heeft verricht als onderdeel
van een samenstel van transacties, waarbij (ii) het bedoelde dividend feitelijk ten goede is gekomen aan een in
mindere mate verrekeningsgerechtigde, (iii) wiens belang niet wezenlijk is gewijzigd door dat samenstel van
transacties. Daarmee heeft de inspecteur naar mijn verwachting niet veel moeite in bovenstaand voorbeeld.
Buiten twijfel staat namelijk dat de Nederlandse financiële instelling een tegenprestatie heeft verricht (een
dividendvervangende betaling) als gevolg waarvan het door haar ontvangen dividend ten goede gekomen is
aan het beleggingsfonds op Bermuda. Dit terwijl deze beperkt verrekeningsgerechtigde partij het belang bij de
bedoelde aandelen op enigerlei wijze zal hebben behouden, nu deze aandelen slechts “tijdelijk” bij de
financiële instelling zijn “geparkeerd”.

De beschreven antimisbruikbepaling is uitsluitend voor dit soort evidente vormen van dividendstripping
bedoeld. Het doel was namelijk een maatregel te introduceren die uitvoerbaar zou zijn in de praktijk en geen
overkill zou bevatten. Dit was een belangrijke afweging omdat destijds werd verondersteld dat strengere
maatregelen ingrijpend zouden uitwerken op de reguliere beurshandel.[13] Daarom is destijds - bij
inwerkingtreding van de maatregel in 2001 - gekozen voor een generieke antimisbruikmaatregel op grond
waarvan werd beoogd slechts evidente vormen van dividendstripping te bestrijden:

“Om zoveel mogelijk te voorkomen dat normale beurstransacties hinder zouden ondervinden van de
maatregel - met het risico dat de koersen onder druk komen te staan - is de bewijslast bij de fiscus gelegd;
deze zal dus aannemelijk moeten maken dat sprake is van ‘besmette’ transacties. (…) Met de maatregel
wordt dan ook beoogd om slechts evidente gevallen van dividendstripping te bestrijden.” [14]

Dit betekent dat handhaving niet geïndiceerd is als de Belastingdienst - met het OM in haar voetspoor - niet
kan aantonen dat sprake is van een evidente vorm van dividendstripping zoals gedefinieerd in art. 25 lid 2
VPB. Daarmee vergt de fiscaal-strafrechtelijke aanpak van dividendstripping - naast een diepgravend
onderzoek naar de feiten - ook een gedegen kennisniveau, zowel bij de Belastingdienst als bij het OM. In een
poging daaraan te voldoen wordt gebruikgemaakt van het kennisdocument dividendstripping zoals dat eind
2021 is gepubliceerd door de FEC-projectgroep.
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3. Het kennisdocument

Het kennisdocument ‘Dividendstripping’ is opgesteld door de FEC-projectgroep ‘Dividendstripping’. Deze
FEC-projectgroep betreft een zogenoemde kennisgroep van specialisten die onder meer werkzaam zijn bij de
Belastingdienst en het OM. Het bestaan van dit soort kennisgroepen is alom bekend. Zo staat in
beleidsbesluiten van de Staatssecretaris van Financiën - thans in par. 2 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht
(hierna: ‘ BFB’) - dat de inspecteur rechtsvragen voor dient te leggen aan een kennisgroep op het gebied van
de rechtstoepassing. Deze kennisgroepen ondersteunen de inspecteur in de uitoefening van zijn
bevoegdheden: het betreffen interne adviesgroepen die als een soort backoffice fungeren.

De standpunten van kennisgroepen hebben ook een zekere juridische status. Zo dient de inspecteur het
standpunt van een kennisgroep over te nemen, de daarbij gegeven argumentatie tot de zijne te maken en
zelfstandig te verdedigen ingevolge par. 2 BFB. Daar komt bij dat de Rechtbank Rotterdam in een betrekkelijk
recente uitspraak heeft geoordeeld dat standpunten van een kennisgroep materieel dezelfde waarde hebben
als formeel vastgesteld beleid.[15] Dat het bedoelde kennisdocument inzake dividendstripping ook als beleid
moet worden aangemerkt, blijkt overigens ook impliciet uit het document. Daarin staat namelijk het
navolgende:

“Het kennisdocument [kan] een rol vervullen (…) bij het geven van ‘guidance’ aan partijen die actief zijn op de
financiële markten.” [16]

Partijen die hun handelen afstemmen op deze “ guidance”  (lees: leidraad) moeten er noodzakelijkerwijs ook
op kunnen vertrouwen dat de autoriteiten dienovereenkomstig zullen handelen. Enerzijds betekent dit dat
partijen niet op fiscale en/of strafrechtelijke handhaving hoeven te rekenen als zij handelen conform deze
leidraad. Anderzijds worden de Belastingdienst en het OM geacht handhavend op te treden tegen handelen
dat indruist tegen het geformuleerde beleid. Daarom vind ik het verontrustend dat in het kennisdocument
handelsstrategieën als evidente hoofdvormen van dividendstripping worden aangemerkt terwijl deze mijns
inziens niet altijd vallen onder de termen van de antimisbruikbepaling zoals bedoeld in art. 25 lid 2 VPB. Als
voorbeeld hanteer ik in de navolgende paragraaf de zogeheten long/short-strategie met een dubbele cross-
border strip. Deze strategie wordt in Bijlage A van het kennisdocument aangeduid als zijnde een evidente
hoofdvorm van dividendstripping.

4. De long/short-strategie

Beleggers op financiële markten kunnen een zogeheten long/short-strategie gebruiken om marktrisico’s af te
dekken, oftewel te hedgen. Het aangaan van een long-positie betreft het aankopen van aandelen op de beurs.
Deze long-positie levert een koersrisico op: als de aandelen in waarde dalen, leidt dat tot een
waardevermindering. Dit koersrisico kan worden afgedekt door tegelijkertijd een short-positie in diezelfde
aandelen te nemen. Het openen van zo’n short-positie geschiedt door middel van een derivaat: een future-
contract. Dat zijn gestandaardiseerde termijncontracten die strekken tot de verkoop van een bepaald financieel
product, zoals een aandeel, tegen een vooraf vastgestelde prijs op een vooraf overeengekomen tijdstip. Deze
termijncontracten worden automatisch via de beurs aangegaan en afgewikkeld. De afwikkeling vindt meestal
plaats door middel van een zogenoemde cash settlement: een afrekening in geld. Indien de koers van het
onderliggende aandeel op de afwikkeldatum van de short-positie is gedaald, heeft de verkoper van de future
recht op het verschil in geld. Hiermee heeft hij het koersrisico op zijn long-positie afgedekt.

In het kennisdocument stelt de FEC-projectgroep dat het binnen concern cross-border toepassen van een
long/short-strategie - geconsolideerd bezien - een evidente vorm van dividendstripping betreft:

“De kern van de cross border structuur is een long/short-strategie met de koop van aandelen en de
gelijktijdige verkoop van futures van en aan dezelfde buitenlandse beperkt verrekeningsgerechtigde partij [X
US]. De verhulling vindt plaats door de koop van de aandelen toe te rekenen aan een Nederlandse
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groepsvennootschap [A NL] en het derivaat toe te rekenen aan een buitenlandse groepsvennootschap [D
GmbH]. Op concernniveau (geconsolideerd) is er sprake van een evidente vorm van dividendstripping.” [17]
[nadruk door auteur]

Hierbij wijst de FEC-projectgroep op de navolgende afbeelding:

4.1 Geen geconsolideerde benadering

De FEC-projectgroep impliceert dat de antimisbruikbepaling geconsolideerd op groepsniveau kan worden
toegepast. Het hierboven afgebeelde concern koopt (via A NL) Nederlandse aandelen en verkoopt (via D
GmbH) een future, met diezelfde aandelen als onderliggende waarde, van respectievelijk aan X US als gevolg
waarvan deze beperkt verrekeningsgerechtigde partij het belang bij deze Nederlandse aandelen heeft
behouden. Daarbij maakt het niet uit dat de maatschappij die het dividend op de Nederlandse aandelen
incasseert (A NL) niet de maatschappij is die de tegenprestatie verricht (D GmbH), omdat het
groepsmaatschappijen zijn, zo redeneert de FEC-projectgroep. De redactie van art. 25 lid 2 VPB wijst evenwel
op het tegendeel. De voormelde bepaling grijpt namelijk aan bij “ degene die in samenhang met de genoten
opbrengst een tegenprestatie heeft verricht.” De bedoelde tegenprestatie kan aldus uitsluitend worden verricht
door ‘degene’ (enkelvoud) die het dividend heeft genoten. Dat is in het gegeven voorbeeld uitsluitend A NL.

Daar komt bij dat een geconsolideerde benadering lijnrecht in strijd is met het uitgangspunt dat iedere
vennootschap zelfstandig belastingplichtig is voor de VPB, tenzij de betreffende vennootschap onderdeel
uitmaakt van een fiscale eenheid. De betrokken entiteiten bij de beschreven cross-border long/short-strategie
zijn echter in verschillende lidstaten gevestigd, waardoor zij geen fiscale eenheid kunnen vormen voor de VPB.

Bovendien blijkt uit de parlementaire geschiedenis dat de wetgever ook geen geconsolideerde toepassing van
de bedoelde antimisbruikbepaling heeft beoogd. Sterker nog, daaruit volgt het tegenovergestelde. Namelijk dat
de bedoelde vereisten afzonderlijk op het niveau van de betrokken vennootschap moeten worden beoordeeld.
Tijdens de parlementaire behandeling is namelijk expliciet opgemerkt dat de beoordeling of het belang bij de
desbetreffende aandelen direct of indirect is behouden, uitsluitend moet plaatsvinden op het niveau van de
vennootschap die de tegenprestatie heeft verricht.[18]

De toepasselijkheid van de antimisbruikbepaling van art. 25 lid 2 VPB moet aldus - in tegenstelling tot hetgeen
de FEC-projectgroep impliceert - uitsluitend op het niveau van de opbrengstgerechtigde die aanspraak maakt
op teruggaaf (of verrekening) van dividendbelasting worden beoordeeld.[19] In het gegeven voorbeeld betekent
dit dat de toepasselijkheid van de antimisbruikbepaling (uitsluitend) op het niveau van A NL moet worden
beoordeeld.
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4.2 Ratio en letter van de wet

Dividendstripping ziet op een situatie waarin aandelen zonder economische realiteit slechts tijdelijk worden
geparkeerd bij een ander die ‘fiscaal beter af is’. Daarvan is in het beschreven voorbeeld toch helemaal geen
sprake? A NL lijkt veeleer een langetermijninvestering te doen: het openen van een long-positie. Daarbij gaat
zowel het economische als juridische eigendom met bijbehorend koersrisico over op A NL. De long-positie
heeft dus economische realiteit. Daar komt bij dat uit de beschreven casus niet blijkt dat A NL deze aandelen
überhaupt (weer) van de hand doet. Daarom verhoudt het hiervoor beschreven voorbeeld zich, in mijn ogen,
slecht met de ratio achter dividendstripping.

Maar ook naar de letter van de wet is geen sprake van misbruik als bedoeld in art. 25 lid 2 VPB. De
antimisbruikbepaling vereist immers dat het door de bezitter van het aandeel genoten dividend door middel
van een tegenprestatie ten goede komt aan een beperkt verrekeningsgerechtigde partij. Iets dat ook expliciet
aan bod is gekomen in de parlementaire geschiedenis:

“Met betrekking tot de vraag wanneer de ontvanger van het dividend niet de uiteindelijk gerechtigde is, volgen
de maatregelen opgenomen in de genoemde heffingswetten (…) eenzelfde stramien: zij grijpen steeds aan bij
situaties waarin de opbrengst die is genoten door de bezitter van het aandeel of dividendbewijs, door middel
van een tegenprestatieten goede komt aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die in mindere mate
gerechtigd is tot verrekening, vermindering of teruggaaf van dividendbelasting (…)”[20] [onderstreping door
auteur]

De bedoelde tegenprestatie moet bovendien worden verricht door de opbrengstgerechtigde als zijnde de
bezitter van het betreffende aandeel, zo blijkt duidelijk uit onderdeel 7.18 van de conclusie van A-G Wattel d.d.
18 januari 2021.[21]

A NL heeft in het beschreven voorbeeld echter enkel aandelen aangekocht om daarover vervolgens dividend
te ontvangen. Meer handelingen heeft A NL niet verricht. Het door A NL ontvangen dividend kan dus
onmogelijk ten goede zijn gekomen aan X US, laat staan door middel van een tegenprestatie die door A NL is
verricht. Het handelen van A NL kan dus niet worden aangemerkt als dividendstripping zoals gedefinieerd in
de antimisbruikbepaling van art. 25 lid 2 VPB.

4.3. Fraus legis

In mijn ogen heeft de Belastingdienst dus niet de mogelijkheid om de door A NL geclaimde teruggaaf te
weigeren op de voet van de antimisbruikbepaling van art. 25 lid 2 VPB. Interessant is daarom te bezien of het
leerstuk fraus legis uitkomst kan bieden.

Hierbij kan in de eerste plaats worden gewezen op hetgeen A-G IJzerman in zijn conclusie van 21 juli 2016 - in
onderdeel 8.1.1. - heeft opgemerkt over de ‘toepassingsvoorwaarden’ van fraus legis. Daarin staat:

“Als de wetgever zelf al heeft voorzien in bepaalde sancties op het ontgaan van belasting, beperkt dat de
mogelijkheid van toepassing van het algemene leerstuk fraus legis.” [22]

De wetgever heeft met de invoering van de antimisbruikbepaling van art. 25 lid 2 VPB zelf reeds voorzien in
een sanctie op het ‘ontgaan’ van dividendbelasting door middel van dividendstripping. Daarom dient de
reikwijdte van deze sanctionerende antimisbruikmaatregel in mijn optiek niet op oneigenlijke wijze te worden
opgerekt met behulp van het leerstuk fraus legis. Hierbij kan ook worden gewezen op de uitspraak van de
Rechtbank Noord-Holland van 26 april 2018.[23]

Ik zal de toepasselijkheid van het leerstuk fraus legis niettemin inhoudelijk toetsen. Het leerstuk fraus legis is
beperkt tot uitzonderingssituaties waarin aan twee voorwaarden is voldaan: (i) het aan de feiten en de
rechtshandelingen verbinden van de door de belastingplichtige beoogde en uit de tekst van de wet
voortvloeiende gevolgen zou in strijd komen met het doel en strekking van de wet en (ii) de volstrekt
overwegende beweegreden van de belastingplichtige voor de ondernomen rechtshandelingen is
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belastingverijdeling.

Voorwaarde (i): strijd met doel en strekking van de wet

A-G IJzerman merkt ten aanzien van voorwaarde (i) op dat voor de vraag of sprake is van strijd met doel en
strekking van de wet: “ moetworden nagegaan of de wetgever een bepaalde ontgaansmogelijkheid heeft
onderkend en heeft aanvaard. Of geacht moet worden die te hebben aanvaard tijdens een parlementaire
behandeling of eventueel door langdurig te blijven stilzitten bij latere opkomst van bekende wegen om
bestaande heffingswetgeving te ontgaan.” [24]

Zoals reeds is aangegeven, heeft de wetgever bij de invoering van de antimisbruikbepaling expliciet onderkend
dat de maatregel in zijn praktische toepassing slechts gericht zal zijn tegen evidente vormen van
dividendstripping. Dit blijkt ook expliciet uit een meer recente brief van Kamerlid Van Rij, thans de
staatssecretaris:

“Bij de inwerkingtreding van de antimisbruikwetgeving is onderkend dat de aanpak van dividendstripping niet
makkelijk zou zijn en dat hiermee (…) enkel evidente vormen van dividendstripping zouden kunnen worden
aangepakt.” [25]

Hiermee heeft de wetgever dus onderkend en aanvaard dat de autoriteiten niet handhavend kunnen optreden
tegen gevallen waarin niet evident sprake is van dividendstripping. De beschreven long/short-strategie valt -
 zoals gezegd - niet binnen de termen van de antimisbruikbepaling en kan dus niet als een evidente vorm van
dividendstripping worden aangemerkt. Iets dat de wetgever dus heeft erkend en aanvaard! Dit verhindert direct
de toepassing van het leerstuk fraus legis (zie: voorwaarde i).

Voorwaarde (ii): belastingverijdeling is overwegende beweegreden

Bij beantwoording van de vraag of A NL de aandelen met het oog op belastingverijdeling heeft aangekocht is
van belang of daarvoor commerciële redenen bestonden. Die vraag moet bevestigend worden beantwoord.
Het was immers op voorhand duidelijk dat A NL dividend over deze aandelen zou ontvangen. Daarnaast zal
men bij eventuele latere vervreemding een koersresultaat hebben verwacht.

Hierbij kan worden gewezen op het arrest van de Hoge Raad van 21 februari 2001 (BNB 2001/196): een
fiscale dividendstrippingszaak. De Hoge Raad heeft in deze fiscale procedure het beroep van de
Belastingdienst op fraus legis verworpen op basis van de hiernavolgende overweging:

“De bereidheid van belanghebbende (binnenlands belastingplichtige) om mee te werken aan een constructie
die gericht is op verijdeling door derden (buitenlandse partij) van dividendbelasting als eindheffing, [is] geen
grond om aan te nemen dat voor belanghebbende niet het behaalde transactieresultaat, maar de verijdeling
van dividendbelasting de doorslaggevende beweegreden is geweest.” [26] [onderstreping door auteur]

Evenals in de opgemelde zaak bestaat in het besproken voorbeeld van de FEC-projectgroep - gelet op de
hierboven genoemde commerciële redenen - geen grond om aan te nemen dat A NL de aandelen met het oog
op belastingverijdeling (door X US) heeft aangekocht.

5. Het strafrechtelijk pallet

In het kennisdocument besteedt de FEC-projectgroep ook uitgebreid aandacht aan de strafrechtelijke
vervolging van de bedoelde hoofdvormen van dividendstripping, waartoe de long/short-strategie zou behoren.
Daarbij wijst de kennisgroep op strafrechtelijke vervolging wegens het opzettelijk doen van een onjuiste
belastingaangifte (art. 69 lid 2 AWR), oplichting (art. 326 Sr) en valsheid in geschrifte (art. 225 Sr).

Interessant is om te bezien of het toepassen van de cross-border long/short-strategie onder deze
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strafbaarstellingen kan worden gebracht. Daarbij ga ik ervan uit dat de bedoelde long/short-strategie onder het
toepassingsbereik van de antimisbruikbepaling valt, hetgeen ik in de voorliggende paragrafen heb weerlegd.

5.1. Opzettelijk onjuist aangifte doen

In mijn optiek is vervolging wegens het opzettelijk doen van een onjuiste belastingaangifte als bedoeld in art.
69 lid 2 AWR, niet kansrijk.

Indien en voor zover wordt aangenomen dat de long/short-strategie onder het toepassingsbereik van de
antimisbruikbepaling kan worden gebracht - quod non - berust de onjuiste aangifte op een pleitbaar standpunt.
A NL kon en mocht ten tijde van het doen van belastingaangifte redelijkerwijs menen dat het enkel aankopen
van aandelen niet zou kunnen worden aangemerkt als een tegenprestatie door middel waarvan het door haar
ontvangen dividend aan X US ten goede zou komen zoals bedoeld in art. 25 lid 2 VPB. Daarbij wijs ik op de
eerdergenoemde memorie van toelichting[27] alsmede de conclusie[28] van A-G Wattel (zie: onderdeel 4.2). Ik
concludeer dan ook dat A NL geen opzettelijk handelen kan worden verweten, hetgeen dient te resulteren in
een vrijspraak in de hoofdzaak.

Daarnaast zal het OM in het kader van de vervolging op basis van de fiscale strafbaarstelling op een meer
praktisch obstakel stuiten. In het bedoelde kennisdocument staat namelijk het hiernavolgende:

“Het losknippen van de long- en shortpositie leidt ertoe dat de ene groepsvennootschap winstbelasting over
de dividendbaten moet betalen, terwijl bij de andere groepsvennootschap een fiscaal onbenutte verliespositie
ontstaat. (…) Om dat dubbele nadeel te ondervangen kan een spiegelbeeldige long/shortstrategie worden
opgezet.” [29]

Het idee van de beschreven spiegelbeeldige long/short-strategie is aldus dat het belastbaar resultaat van de
long-positie kan worden weggestreept tegen de verlieslijdende short-positie, hetgeen er sec-bezien toe zal
leiden dat geen belastbaar resultaat resteert. In voorkomende gevallen vormt de ingehouden dividendbelasting
geen voor- maar een eindheffing, hetgeen resulteert in een verzoek om teruggaaf van dividendbelasting.

Teruggaveverzoeken worden per 1 januari 2017 gekwalificeerd als een aanvraag tot het nemen van een
beschikking in de zin van art. 1:3 lid 3 Awb. Het teruggaafverzoek is daarmee geen belastingaangifte (meer) in
de zin van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Het gevolg daarvan is dat een onjuist teruggaveverzoek
niet (meer) kan worden aangemerkt als een bij wet voorziene aangifte zoals bedoeld in art. 69 lid 2 AWR.
Daarom zal het OM bij teruggaafverzoeken moeten uitwijken naar strafbare feiten zoals oplichting en valsheid
in geschrifte.

5.2. Oplichting

De wetgever heeft oplichting strafbaar gesteld in art. 326 Sr:

“Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van
een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel
van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter
beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld,
[maakt zich], (…) schuldig aan oplichting (…)” [onderstreping door auteur]

Hieronder besteed ik aandacht aan de onderstreepte bestanddelen: het oogmerk van wederrechtelijke
bevoordeling.

5.2.1. Oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling

Het delict oplichting vereist dat de dader heeft gehandeld met het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling.
Onder het bestanddeel wederrechtelijk wordt verstaan: zonder daartoe gerechtigd te zijn, oftewel zonder recht.
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Als een verdachte dacht dat hij recht had op hetgeen hij nastreefde, kan dus in beginsel niet worden gezegd
dat hij (of zij) heeft gehandeld met het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling.

Dat een verdachte recht meende te hebben op een bepaald voordeel, doet echter niet af aan de aanwezigheid
van het bedoelde oogmerk als sprake is van onoorbare eigenrichting, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld in
het Dreigbrief-arrest.[30] Bronkhorst legt dit oordeel als volgt uit: hetgeen verdachte heeft verricht is van
zodanige aard dat daaruit kan worden afgeleid dat de verdachte wel moet hebben beseft dat hij (of zij) de
grenzen van de maatschappelijke betamelijkheid verre overschreed en dus heeft gehandeld met het oogmerk
van wederrechtelijke bevoordeling. De verdachte moet zich dan bediend hebben van absoluut onoorbare
praktijken zoals het uiten van dreigementen in een dreigbrief. In het licht van het delict oplichting kunnen dat
soort absoluut onoorbare praktijken bestaan uit gebruikmaking van listige en bedrieglijke rechtshandelingen,
zo oordeelde de Hoge Raad in het Hohner muziekinstrumenten-arrest.[31] Een voorbeeld hiervan zijn
handelingen op grond waarvan de verdachte de verweermiddelen van zijn of haar wederpartij afsnijdt.[32]

Tegen deze achtergrond moet de beschreven long/short-strategie worden beoordeeld. Daarbij heeft te gelden
dat namens A NL met recht kan worden aangevoerd dat zij op basis van de hoofdregel zoals geformuleerd in
het Market maker-arrest dacht recht te hebben op teruggaaf van dividendbelasting omdat zij ervan uitging dat
haar handelen niet onder termen van de antimisbruikbepaling kon worden gebracht.

Daarnaast kan niet worden gezegd dat sprake is onoorbare eigenrichting. Het geconcipieerde samenstel
bestaat immers uit handelingen (lees: transacties) die op zichzelf in het economische handelsverkeer niet
ongebruikelijk zijn.[33] In de kern beschouwd komen deze transacties neer op het handelen in aandelen en het
indienen van een verzoek om belastingteruggaaf. Dat zijn geen handelingen die de grenzen van de
maatschappelijke betamelijkheid verre overschrijden zoals (bijvoorbeeld) het afsnijden van de
verweermiddelen van de wederpartij of het uiten van bedreigingen in een dreigbrief. Daarom kan de
beschreven long/short-strategie in mijn optiek niet onder de strafbaarstelling van oplichting worden gebracht.

5.3. Valsheid in geschrifte

De FEC-projectgroep stelt over een mogelijke vervolging wegens valsheid in geschrifte het navolgende:

“Op het moment dat de verzoeker in dit verzoek bewust onjuiste informatie vermeldt, zoals dat hij de
uiteindelijk gerechtigde is van het dividend, is sprake van het ‘valselijk’ opmaken van een geschrift met ‘het
oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken’ (art. 225 lid 1 Sr). Bij
het indienen van het teruggaafverzoek is tevens sprake van (o.a.) het ‘gebruik maken’ van het valse geschrift
(art. 225 lid 2 Sr).” [onderstreping door auteur]

In het verzoek om teruggaaf van geheven dividendbelasting staat naar mijn weten niet dat de verzoeker als
uiteindelijk gerechtigde kan worden aangemerkt. Daarin staat slechts dat A NL verzoekt om teruggaaf van
dividendbelasting nu deze ten laste van haar als opbrengstgerechtigde is geheven. Daarmee bevat het
teruggaafverzoek nog geen onjuiste informatie.

Indien en voor zover het teruggaafverzoek naar haar inhoud (toch) onjuist zou zijn, omdat het berust op het
onjuiste standpunt dat A NL als uiteindelijk gerechtigde kan worden beschouwd, kan A NL, in mijn ogen, geen
opzet worden verweten. Het standpunt is weliswaar onjuist, maar niet opzettelijk onjuist ingenomen, omdat A
NL op het moment van het indienen van het teruggaafverzoek meende dat haar handelen niet onder de
termen van de antimisbruikbepaling kon worden gebracht, nu zij uitsluitend aandelen heeft aangekocht. Dat de
voor voorwaardelijk opzet vereiste bewustheid van de aanmerkelijke kans ontbrak, kan worden onderbouwd
onder verwijzing naar de pleitbare uitleg van de antimisbruikbepaling die A NL bij het indienen van het
teruggaafverzoek heeft voorgestaan. Hierbij verwijs ik naar mijn eerdere opmerkingen over het pleitbaar
standpunt in paragaaf 5.1.

Dat A NL bij het indienen van het teruggaafverzoek meende (en redelijkerwijs mocht menen) dat zij als
uiteindelijk gerechtigde kon worden aangemerkt, maakt dat het bestanddeel opzet in de delictsomschrijving
van art. 225 Sr niet kan worden bewezenverklaard. Daarom biedt deze strafbaarstelling, in mijn ogen, evenmin
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soelaas.

6. Conclusie

Het Duitse ‘CumEx-schandaal’ heeft eraan bijgedragen dat de Belastingdienst en het OM hun pijlen op
dividendstripping zijn gaan richten. Daarbij raakt op de achtergrond dat de Duitse CumEx-fraude haar
grondslag vond in Duitse belastingwetgeving die strikt moet worden onderscheiden van de Nederlandse
belastingwetgeving. Of naar nationaal recht sprake is van dividendstripping moet worden beoordeeld op de
grondslag van de nationale antimisbruikbepalingen zoals art. 25 lid 2 VPB. Pas nadat is komen vast te staan
dat bepaalde gedragingen onder de termen van dergelijke antimisbruikbepalingen kunnen worden gebracht,
kan fiscaal-strafrechtelijke handhaving geïndiceerd zijn.

Daarom vind ik het verontrustend dat de autoriteiten bepaalde handelsstrategieën als hoofdvormen van
dividendstripping aanmerken, terwijl deze mijns inziens niet altijd onder de termen van de hiervoor genoemde
antimisbruikbepaling kunnen worden gebracht. Hierdoor dreigen betrokkenen ten onrechte met fiscaal-
strafrechtelijke onderzoeken te worden geconfronteerd.
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