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1.	Inleiding	

1.1	Algemeen	
Deze scriptie is geschreven in het kader van de afronding van de masteropleiding Fiscaal recht aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam.  

1.2	Onderwerp	
Onderwerp vormt het fiscale coöperatieregime en specifiek de behandeling van coöperaties in de Wet op 
de dividendbelasting 1965 (hierna: ‘Wet DB 1965’). Aanleiding vormt de introductie van een nieuw 
wetsartikel met antimisbruikbepalingen die na de parlementaire goedkeuring van het Belastingplan 2012 in 
de wet is opgenomen 

1.3	Achtergrond	
Mijn interesse voor de fiscale behandeling van coöperaties hangt samen met een aantal ontwikkelingen.  
 
Nederland	als	belastingparadijs	
In 2009 stond Nederland op een soort zwarte lijst die President Obama van de Verenigde Staten had 
opgesteld.1 De lijst betrof een factsheet die als bijlage was toegevoegd aan zijn plan van aanpak om 
Amerikaanse multinationals ‐ die momenteel volop gebruik maken van internationale belastingconstructies 
‐ meer belasting in de Verenigde Staten te laten betalen. De lijst bevatte de namen van landen die volgens 
hem belastingontwijking faciliteren. Nederland stond prominent op deze lijst samen met landen als Ierland, 
Bermuda en de Kaaimaneilanden. Het feit dat Nederland op deze lijst voorkwam, was een klap in het 
gezicht van Nederlandse beleidsmakers en vormde een bedreiging van Nederlandse belangen. Een 
bijzonder efficiënt diplomatiek offensief resulteerde er in dat Nederland na één dag (!) al weer van deze 
lijst was afgevoerd.2 Onbekend is ‐ of en ‐ welke toezeggingen Nederland op dit punt precies heeft gedaan. 
Het is goed mogelijk dat de nieuwe antimisbruikbepalingen in de Wet DB 1965 hier wel mee te maken 
heeft, omdat de introductie hiervan zo snel nadien plaatsvind. Ook in de parlementaire stukken wordt de 
suggestie gewekt dat de nieuwe antimisbruikbepalingen bedoeld zijn om het imago van Nederland op te 
vijzelen. 

Coöperaties	als	fiscale	vluchtroute	
Het afgelopen jaar hebben twee journalisten (Siem Eikelenboom en Gaby de Groot) in het Financieele 
Dagblad (hierna: ‘FD’) herhaaldelijk geschreven over Nederland als belastingparadijs. In één van deze 
artikelen gingen zij dieper in op de coöperatie als fiscale vluchtroute.3 Zij gaven daarbij het sportmerk Nike 
als voorbeeld. Nike heeft een deel van haar wereldwijde belangen juridisch ‘verhangen’ onder Nederlandse 
coöperaties. Het sportmerk kan zo haar winsten fiscaal vriendelijk uitkeren aan haar ‘leden’ in Bermuda en 
Delaware. De reden dat een coöperatie bij grensoverschrijdende situaties fiscaal zo interessant is, heeft 
volgens deze journalisten te maken met het feit dat coöperaties in Nederland geen 15% dividendbelasting 
inhouden over de winstuitkeringen die zij doen aan hun leden. 
 
In dit artikel wordt ook Prof. Galle4 geciteerd die nog een aantal redenen noemde waarom coöperaties  
volgens hem zo interessant zijn. Ik citeer: ‘Men heeft ontdekt dat de coöperatie een heel flexibele 
rechtsvorm is. Qua financiering kan alles. Een coöperatie kan aandelen uitgeven, certificaten, wat dan ook. 
En qua governance is het verenigingsrecht van toepassing. Dat is veel minder gereglementeerd dan het 
vennootschapsrecht waaraan BV's en NV's zijn onderworpen. Bij een coöperatie kun je de statuten helemaal 

                                                            
1 The White House Office of the Press Secretary;  Press Release ‘Leveling the Playing Field: Curbing Tax Havens and 
Removing Tax Incentives For Shifting Jobs Overseas’, 4 mei 2009. 
2 Van Kalles en Lalkens; ‘Nederland één dag tax heaven’, Financieel Dagblad, 7 mei 2009, p. 4. 
3 Eikelenboom en De Groot; ‘Cooperatie als fiscale vluchtroute’, Financieel Dagblad 13 september 2011, p. 4. 
4 Prof.dr.mr. Ruud C.J. Galle is o.a. directeur van de Nationale Coöperatieve Raad voor land‐ en tuinbouw (NCR). De 
NCR functioneert ten behoeve van het Nederlandse coöperatieve bedrijfsleven als coöperatie expertisecentrum. 
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naar jouw wensen aanpassen. Maar verreweg het belangrijkste punt is de vrijstelling van 
dividendbelasting’. 5 

	
Groei	van	het	aantal	coöperaties	
Voornoemde journalisten maakten in één van hun artikels ook melding van de opmerkelijke groei van het 
aantal coöperaties dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zo steeg volgens hen het aantal 
coöperaties van 3.834 in 2006 naar 5.062 in 2010.6 De grote groei van het aantal coöperaties draagt zeker 
bij aan mijn interesse voor het onderwerp. Het is kennelijk een maatschappelijk fenomeen waar fiscaal 
interessante dingen gebeuren. 
	
Eigenbelang	
In de herfst van 2010 was ik zelf medeoprichter van een coöperatie: IUS Statutory Audits Coöperatie U.A. 
(hierna: ‘IUS’). Voor de oprichting maakten wij destijds gebruik van de diensten van een organisatie 
‘Alliance Experts Coöperatie U.A.’ (ook dus weer een coöperatie!) die zichzelf als expert beschouwen bij de 
begeleiding van ondernemers bij de oprichting van hun coöperatie. Het oprichten van coöperaties is 
blijkbaar dermate booming business dat het bouwen en in stand houden van een website als marketingtool 
en specifiek gericht op potentiele oprichters van coöperaties voor hen voldoende lucratief is.7   
 
IUS richt zich overigens op de accountantscontrole van middelgrote ondernemingen in Nederland; de 
zogenaamde ‘wettelijke controle’. Voor het uitvoeren van dergelijke controles is een vergunning van de 
AFM vereist. Het is in dit verband aardig om te melden dat onze coöperatie de eerste coöperatie is met een 
vergunning van de AFM. De partners van het bekende accountantskantoor PWC vormen samen ook een 
coöperatie, maar hun vergunning wordt gehouden door een dochtermaatschappij.8  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening van IUS en bij het de doen van aangifte vennootschapsbelasting 
dienden enkele interessante aspecten zich aan, zoals het concept van de verlengstukwinst en de fiscale 
behandeling van ledenbijdragen. Het fiscale coöperatieregime is in zijn algemeenheid een onderwerp waar 
in de masteropleiding Fiscaal recht weinig tot geen aandacht aan is geschonken. Het verkrijgen van meer 
inzicht in de fiscale behandeling van coöperaties is dan ook deels puur eigenbelang. 
 
Oudhollandse	rechtsvorm	
Fiscalisten worden betaald om voor hun klanten een optimale fiscale structuur te bedenken. De coöperatie 
lijkt door enkele slimme figuren te zijn herontdekt. De wetgever loopt achter de feiten aan en moet de 
mazen in de wet dichten. In algemene zin vind ik dit een interessant fenomeen. Mijn vraag is dan of de 
coöperatie überhaupt nog wel een relevante rechtsvorm is en of deze voldoet aan de tand des tijds. 
Moeten we het aantal rechtsvormen in Nederland niet eens gaan inperken? We kennen de naamloze 
vennootschap (NV), de besloten vennootschap (BV), de commanditaire vennootschap (CV), de 
vennootschap onder firma (Vof), etc. Is de coöperatie wel noodzakelijk of hebben we hiermee een fiscaal 
gedrocht gecreëerd dat de fiscale doelstellingen van de Nederlandse overheid schade kan berokkenen? Het 
zijn gedachtespinsels die ik in het kader van deze scriptie niet verder zal uitzoeken, maar het heeft me wel 
aan het denken gezet.     

Het	jaar	van	de	coöperatie	
Het jaar 2012 blijkt door de Verenigde Naties uitgeroepen te zijn tot het jaar van de coöperatie.9  
‘Toeval bestaat niet’ denk ik dan en tezamen met de eerder genoemde aspecten vormt dit voor mij goede 
reden om de fiscale behandeling van coöperaties nader te onderzoeken.   

                                                            
5 Eikelenboom en De Groot; ‘Coöperatie als fiscale vluchtroute’, Financieel Dagblad 13 september 2011, p. 4. 
6 Eikelenboom en De Groot; ‘Fiscale coöperatie schaadt imago’, Financieel Dagblad 13 september 2011, p. 4.  
7 Zie website: www.ondernemerscooperatie.nl.  
8 Zie accountantsregister via de website: www.afm.nl. 
9 VN resolutie A/RES/64/136. 
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1.4	Afbakening	
Nederlandse	coöperaties	
Deze scriptie richt zich op de fiscale behandeling van in Nederland opgerichte coöperaties die ook fiscaal 
‘inwoner’ van Nederland zijn in de zin van artikel 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: 
‘AWR’).  
 
Wet	DB	1965	
De kern van deze scriptie gaat over de fiscale behandeling van coöperaties in de Wet DB 1965. Enkele 
aspecten van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: ‘Wet Vpb 1969’) en de Wet 
Inkomstenbelasting 2001 (hierna: ‘Wet IB 2001’) wordt nader toegelicht als dit tot een beter begrip van de 
materie kan leiden.  
 
Holdingcoöperaties	
In deze scriptie richt ik mij vooral op de zogenoemde holdingcoöperaties (ook wel fiscale coöperaties of 
kunstmatige coöperaties genoemd). Dit zijn coöperaties die primair zijn opgericht voor fiscale/juridische 
doeleinden. In de kern is er echter geen verschil in de fiscale behandeling tussen holdingcoöperaties en 
coöperaties ‘van vlees en bloed’ waarbij juist de samenwerking tussen de leden centraal staat. Dit zullen we 
later zien. 
 
Buitenlandse	leden	
Ik zal me in het bijzonder richten op de fiscale behandeling van holdingcoöperaties met buitenlandse leden. 
Er zijn in de afgelopen jaren (vermoedelijk) enkele honderden holdingcoöperaties opgericht; ook binnen 
Nederlandse structuren. Zo ben ik als extern accountant van een aantal Nederlandse private equity fondsen 
in de praktijk geconfronteerd met een CV‐structuur waarin een coöperatie was gehangen die puur als 
‘tussenhoudster’ fungeert. Coöperaties die fungeren als een Nederlandse tussenhoudster zijn in wezen ook 
holdingcoöperaties, maar fiscale ontwijkingsmotieven spelen niet direct een rol. 
 
Rechtspersonen		
De materie is dermate complex dat het goed is om nog een laatste afbakening aan te brengen. De focus ligt 
op internationale structuren waarbij buitenlandse rechtspersonen (en fiscaal gezien ook echt niet‐
Nederlandse belastingplichtigen) lid zijn van een Nederlandse coöperatie.  
 
Het fiscale coöperatieregime van Nederlandse coöperaties met buitenlandse leden/natuurlijke personen 
wordt in deze scriptie wel behandeld, maar de focus ligt op buitenlandse leden/rechtspersonen. 
 
Coöperaties	en	fiscaliteit	
Dit is een scriptie in het kader van de studie fiscaal recht. Daarom zal ik mij in dit verhaal beperken tot 
enkele algemene wetenswaardigheden over coöperaties. Juridische aspecten van de coöperatie zullen 
enkel kort aangestipt worden als dit tot een beter begrip kan leiden.   
 
Algemene informatie over coöperaties is via openbare bronnen ruimschoots voorhanden. Ik verwijs 
specifiek naar de Nederlandse Coöperatieve Raad voor land‐ en tuinbouw (hierna: ‘NCR’) die in het kader 
van het jaar van de coöperatie een bijzondere uitgave10 heeft gepubliceerd en ook een speciale website11 
online heeft gezet. Via deze uitingen tracht de NCR op beknopte wijze enkele ‘success‐stories’ van de 
coöperatie onder de aandacht te brengen. Zo gaat zij in op de ontstaansgeschiedenis van de coöperatie, 
maar en met name ook haar economische en maatschappelijke relevantie voor Nederland.  
 
   

                                                            
10 Nationale Coöperatieve Raad voor land‐ en tuinbouw (NCR), ‘Coöperatie+: de economische betekenis van de 
coöperatie’, nummer 1, mei 2012. Coöperatie+ is een speciale uitgave in het kader van het jaar van de coöperatie 
11 Zie website:‘www.jaarvandecooperatie.nl’.  
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1.5	Probleemstelling	
Het nieuwe wetsartikel met antimisbruikbepalingen in de Wet DB 1965 is moeizaam te doorgronden. Het 
zal ‐ zelfs voor de meer ervaren gebruikers van fiscale wetteksten ‐ niet direct duidelijk zijn waar de 
antimisbruikbepalingen nu precies op doelen. 
 
In de kern komt het er op neer dat Nederland bij de fiscale behandeling van coöperaties een onderscheid 
wil maken tussen coöperaties die zijn opgericht om Nederlandse dividendbelasting of buitenlandse 
belasting te ontlopen en andere ‘gewone’ coöperaties. Dit lijkt omslachtig en is ook inhoudelijk lastig te 
toetsen. Er is vanuit verschillende zijden ook kritiek gekomen op deze nieuwe wetgeving. Hierover later 
meer. 
 
Mijn centrale vraagstelling luidt als volgt: Zou het fiscaal gezien niet beter zijn om coöperaties en 
vennootschappen gelijk te behandelen in de Wet DB 1965? 
 
Om op deze vraagstelling een antwoord te vinden, heb ik een aantal deelvragen geformuleerd: 
1. Wat is de standaard heffingssystematiek voor coöperaties in Nederland? 
2. Welk soort misbruik beoogt het nieuwe lid 7 van artikel 1 in de Wet DB 1965 precies te voorkomen? 
3. Zijn er goede redenen om coöperaties en vennootschappen niet gelijk te behandelen? 

1.6	Methoden	van	onderzoek	
Om op bovenstaande onderzoeksvragen een antwoord te vinden is literatuuronderzoek verricht. Het 
literatuuronderzoek is deels gebaseerd op de analyse van primaire bronnen, zoals de memorie van 
toelichting op het Belastingplan 2012 en de reactie van de Staatssecretaris van Financiën op vragen uit de 
Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast heb ik meer secundaire bronnen geraadpleegd, zoals publicaties van 
specialisten, krantenartikelen en internet.   
 
Aangezien het artikel met de antimisbruikbepalingen pas zeer recentelijk is geïntroduceerd, is er nog weinig 
over geschreven. Ik heb daarom getracht om deze scriptie meer diepgang te geven door een interview te 
houden met een vertegenwoordiger van het APA/ATR‐team van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor 
Rotterdam. De heer mr. Robert Noordam was namens deze afdeling bereid om mee te werken. Enkele 
conclusies van dit gesprek zijn in deze scriptie opgenomen. 
 
Ik wil hier niet nalaten nog melding te maken van een indrukwekkend boekwerk dat recentelijk is 
verschenen; het Handboek Coöperaties onder redactie van de reeds eerder genoemde Prof. Galle.12 Dit 
handboek vormt een compilatie van verschillende artikelen waaraan meer dan veertig auteurs van 
verschillende disciplines hebben meegewerkt. Zij schrijven over zeer uiteenlopende aspecten van de 
coöperatie. Het resultaat vormt een dikke pil van 1100 bladzijden en een must read voor diegene die de 
coöperatie als fenomeen met meer diepgang willen bestuderen. 
 
Internationaal vormt het International Cooperative Alliance (ICA) een belangrijk expertisecentrum.13 In 
Nederland verricht the Netherlands Institute for Cooperative Entrepreneurship (gelieerd aan Nyenrode 
Business Universiteit) permanent onderzoek naar coöperaties.14 

1.7	Opzet	scriptie	
In het volgende hoofdstuk wordt het fenomeen coöperaties vanuit verschillende invalshoeken nader 
geanalyseerd. In hoofdstuk 3 ga ik dieper in op de toepassing van de Wet DB 1965 bij coöperaties en het 
nieuwe wetsartikel met antimisbruikbepalingen. Hoofdstuk 4 is gewijd aan een nadere analyse van de 
fiscale behandeling van coöperaties. Mijn conclusies staan in hoofdstuk 5. 

                                                            
12 R. C.J. Galle (redactie), ‘Handboek Coöperatie’, Dordrecht: Convoy Uitgevers, 2012. 
13 Zie website: ‘www.ica.coop’.  
14 Zie website: ‘www.nice‐nyenrode.nl’. 
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1.8	Terminologie	
De coöperatie heeft leden. Dat kunnen natuurlijke personen zijn of rechtspersonen. Deze laatste worden 
fiscaal meestal ‘lichamen’ genoemd, maar hier houd ik graag de term ‘rechtspersoon’ aan om een duidelijke 
tegenstelling te houden met het begrip ‘natuurlijke persoon’. 
 
Daarnaast kunnen de leden Nederlandse of buitenlandse belastingplichtigen zijn. In het vervolg van deze 
scriptie moet verondersteld worden dat de aanduiding Nederlands ook fiscaal gezien betekent dat de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon een inwoner van Nederland is in de zin van artikel 4 AWR en dat de 
aanduiding buitenlands fiscaal gezien betekent dat de natuurlijke persoon of rechtspersoon een niet‐
Nederlandse belastingplichtige is. 
 
In het vervolg zullen de Nederlandse leden die natuurlijke personen zijn consequent vermeld worden als 
leden/natuurlijke personen en als het om buitenlandse leden gaat met de toevoeging buitenlandse 
leden/natuurlijke personen. Voor rechtspersonen geldt dan: leden/rechtspersonen of buitenlandse 
leden/rechtspersonen.  	
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2.	Coöperaties	
Dit hoofdstuk vormt een algemene inleiding op de coöperatie als juridische verschijningsvorm. Ik zal mij 
beperken tot een aantal kernpunten. 

2.1	Algemeen	
Definitie	
De juridische definitie van een coöperatie is te construeren door een tweetal wetsartikelen bij elkaar te 
voegen. De wet noemt een coöperatie in artikel 2:53 lid 1 BW ‘een bij notariële akte als coöperatie 
opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften 
van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het 
bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.  
 
Vervolgens moet aansluiting worden gezocht bij de definitie van een vereniging in artikel 2:26 lid 1 BW dat 
omschrijft een vereniging als een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel, anders dan 
een dat is omschreven in artikel 53 lid 1 of lid 2.  
 
Een meer pragmatische definitie luidt: een coöperatie is een onafhankelijke vereniging van leden die 
gezamenlijk willen voorzien in hun economische, sociale, en/of culturele behoeften door een onderneming 
te exploiteren waarvan zij ‐ die leden ‐ de eigenaren en de bestuurders zijn.15 
 
Ontstaan	
Veel coöperaties in Nederland vinden hun oorsprong in de agrarische sector. De NCR heeft een lijst  
samengesteld van de oudste (nog actieve) coöperaties in Nederland. 
 

 
Tabel 1. bron: NCR, ‘Coöperatie+ de economische betekenis van de coöperatie’, nummer 1, mei 2012, p.5. 

 
Wat opvalt is dat deze alleroudste coöperaties zich niet zozeer bezighouden met puur agrarische 
activiteiten, maar dat de samenwerking er op gericht is om gezamenlijk risico’s te beperken en/of financiële 
mogelijkheden te creëren bijvoorbeeld door het oprichten van een gezamenlijke (onderlinge) 
verzekeringsmaatschappij of boerenleenbanken. Overigens zijn er heden ten dage zeer grote coöperaties 
actief in Nederland die zich wel puur met agrarische activiteiten bezig houden zoals de Coöperatie Cosun 
U.A., Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en Agrico Coöperatieve Handelsvereniging voor 
Akkerbouwgewassen U.A.. 

                                                            
15 Nationale Coöperatieve Raad voor land‐ en tuinbouw (NCR), ‘Coöperatie+: de economische betekenis van de coöperatie’, 

nummer 1, mei 2012, p. 3.   
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Leden	
Een coöperatie heeft leden. De leden zijn formeel eigenaar van de coöperatie. De coöperatie dient in 
principe geen zelfstandig doel, maar dient altijd de belangen van de leden. De oorspronkelijke gedachte 
achter de coöperatie is dat de leden (meestal ondernemers) door samen te werken voordelen kunnen 
behalen. De NCR noemt een aantal voordelen zoals:  

‐ schaalvoordelen bij inkoop of verkoop;   
‐ bescherming tegen uitbuiting door (tussen)handelaren; 
‐ creëren van schaalgrootte om te kunnen investeren in productkwaliteit en R&D en de ontwikkeling 

van merken en afzetmarkten; 
‐ verbreding van het product/dienstaanbod;  
‐ toegang tot producten en diensten die anders onbereikbaar of onbetaalbaar blijven; 
‐ spreiden van risico’s;  
‐ schaalvoordelen in back office functies en daarmee organisatorische professionalisering; en  
‐ het organiseren van uiteenlopende groepsbelangen die de optelsom van individuele belangen 

overstijgen.16 
 
Anno 2012 zijn er coöperaties actief in zeer uiteenlopende branches.  
 
De NCR maakt melding van coöperaties die actief bij o.a. de productie en verkoop van voedingsmiddelen, 
dienstverlening voor consumenten van bancaire diensten, zorg‐, schade, levens en uitvaartverzekeringen, 
pensioendiensten en duurzame energie.  Er zijn coöperaties gevormd door ondernemers die actief zijn als 
ondernemers in de land‐ en tuinbouw, binnenvaart, visserij, zeevaart, wegtransport, autobranche, 
taxibedrijven, reisorganisatie, bouwtechniek, ijzerwinkels, kantoorartikelen, schilders, bakkers, juweliers en 
arbeidsvoorziening.   
 
De NCR noemt nog coöperaties die gevormd zijn door professionals in de zorg zoals huisartsen, 
verloskundigen, fysiotherapeuten, medisch specialisten, tandartsen, apothekers, opticiens en, audiciens. Er 
zijn ook coöperaties van specialisten in de professionele dienstverlening zoals ICT, juristen, accountants, 
financiële administratie. Een aantal coöperaties bestaat uit eigenaren en/of bewoners van huizen, flats, 
recreatiebungalows, winkelcentra, bedrijvenparken, instellingen in de gezondheidszorg, het onderwijs, de 
sport en gemeentelijke dienstverlening.17  

Aantal	coöperaties	in	Nederland	
De NCR heeft in het kader van het jaar van de coöperatie onderzoek gedaan naar het aantal coöperaties in 
Nederland.18 Gezien de relevantie heb ik deze gegevens hier overgenomen. 
 
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel stonden per 1 januari 2012 formeel 7.489 coöperaties 
(waarvan ongeveer 750 coöperaties onder het zogenaamde structuurregime vallen) en 505 onderlinge 
waarborgmaatschappijen geregistreerd. Daaronder valt een groot aantal branchelocaties, dat wil zeggen 
dat er meerdere locaties zijn vermeld terwijl het feitelijk om één coöperatie gaat, en coöperaties waarvan 
de actuele status onbekend is (deze rapporteren al enkele jaren niet aan de KvK). Zonder deze blijven er 
zo’n 5.900 coöperaties (incl. onderlingen) over. Niet alle coöperaties zijn ook echt economisch actief. De 
NCR heeft gekeken naar partijen die tenminste een geregistreerd balanstotaal hebben (zo’n 3.300), 
aangevuld met andere coöperaties met een (vrijwillig) geregistreerde website (zo’n 400). Vervolgens telt de 
NCR nog circa 800 financiële holdings, plusminus 100 participatiemaatschappijen en zo’n 50 

                                                            
16 Nationale Coöperatieve Raad voor land‐ en tuinbouw (NCR), ‘Coöperatie+: de economische betekenis van de coöperatie’, 

nummer 1, mei 2012, p. 4.   
17 Idem, p. 4.   
18 Alle statistieken en cijfermateriaal in ‘Coöperatie+: de economische betekenis van de coöperatie’, nummer 1 mei 2012 zijn 
gebaseerd op onderzoek van dr. ir. O. van Bekkum. Zie ook de website: ‘www.coopchampions.com’. 
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investeringsfondsen. Uiteindelijk blijft er volgens de NCR een selectie over van 2.633 coöperaties ‘van vlees 
en bloed’.19  
 
De NCR gaat in haar onderzoek helaas niet nader in op de groep van 800 financiële holdings omdat daar 
juridisch‐fiscale motieven volgens de auteurs vermoedelijk belangrijker zijn dan het type samenwerking dat 
het VN‐jaar van de coöperatie beoogt.     

Maatschappelijk	belang	 
De tien grootste coöperaties in Nederland op basis van het aantal medewerkers (FTE) en het aantal leden in 
zijn als volgt samengesteld. 
 

Tabel 2 en 3. bron: NCR, ‘Coöperatie+ de economische betekenis van de coöperatie’, nummer 1, mei 2012, p.9. 

 
De NCR heeft een analyse gemaakt van de honderd grootste coöperaties naar sector.  Dit staat in 
onderstaande tabel weergegeven. 

 
Tabel 4. bron: NCR, ‘Coöperatie+ de economische betekenis van de coöperatie’, nummer 1, mei 2012, p.8. 

 
Daarnaast heeft de NCR een optelsom gemaakt van alle actieve coöperaties naar ledental, omzet en aantal 
medewerkers.  

                                                            
19 Nationale Coöperatieve Raad voor land‐ en tuinbouw (NCR), ‘Coöperatie+: de economische betekenis van de 
coöperatie’, nummer 1, mei 2012, p. 5.   
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Tabel 5. bron: NCR, ‘Coöperatie+ de economische betekenis van de coöperatie’, 

nummer 1, mei 2012, p.4. 

 
Op grond van de laatste tabel concludeert de NCR: ‘de ruim 2.600 economisch actieve coöperaties hebben 
een gezamenlijke omzet van zo’n 111 miljard euro, hebben 166.000 werknemers en meer dan 24,5 miljoen 
lidmaatschappen. Gemiddeld genomen is ieder van de 13,4 miljoen meerderjarige Nederlanders dus lid van 
bijna twee coöperaties’.20 Het maatschappelijk belang van coöperaties is daarmee voldoende aangetoond.  
 
In het kader van deze scriptie mag je concluderen dat een algehele wijzing van het fiscale coöperatieregime 
van grote invloed kan zijn. 

2.2	Juridisch	aspecten	
In deze paragraaf worden een aantal juridische kenmerken van de coöperatie behandelt.  

Boek	2	BW	
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) handelt over rechtspersonen en bevat de juridische basis waarop 
een coöperatie als rechtspersoon is gestoeld. Enkele kenmerkende aspecten daarvan zijn: 
 Een coöperatie heeft rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 2:3 BW 
 Een coöperatie is gelijk een vereniging op grond van artikel 2:53 lid 1 BW 
 De bepalingen van boek 2 titel 2 BW (over verenigingen) gelden volgens artikel 2:53a BW ook voor 

coöperaties tenzij daar expliciet in titel 3 (over coöperaties en onderlinge 
waarborgmaatschappijen) van wordt afgeweken. Artikel 2:26 lid 3 BW en artikel 2:44 lid 2 BW 
worden expliciet niet van toepassing verklaard. Hieruit volgt dat in afwijking van een vereniging een 
coöperatie wel winst onder haar leden mag verdelen. Ook mag een coöperatie dus wel 
registergoederen verkrijgen en is een coöperatie bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, en 
kan zij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden, zich voor een derde sterk te maken 
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander te verbinden.  

 Een coöperatie wordt opgericht door een meerzijdige rechtshandeling bij notariële akte op grond 
van artikel 2:54 lid 1 BW. Meerzijdig impliceert dat er minimaal twee (rechts)personen bij de 
oprichting betrokken dienen te zijn. 

                                                            
20 Nationale Coöperatieve Raad voor land‐ en tuinbouw (NCR), ‘Coöperatie+: de economische betekenis van de 
coöperatie’, nummer 1, mei 2012, p.5.  Tijdens het schrijven van deze scriptie is bij onderzoek van de jaarrekening 
2011 van de Vereniging Achmea gebleken dat Achmea formeel juridisch op dit moment geen coöperatie is, maar een 
gewone vereniging. Dit impliceert dat de statistieken waarmee de NCR naar buiten is getreden materieel onjuist zijn. 
Ik heb dit de heer van Bekkum, auteur van het onderzoek per email gemeld.  
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 Een coöperatie heeft op grond van artikel 2:56 lid 1 BW een drietal juridische verschijningsvormen. 
Het burgerlijk wetboek onderscheid de coöperatie U.A., de coöperatie B.A. en de coöperatie W.A.. 
‐ U.A. staat voor uitsluiting van aansprakelijkheid voor de leden 
‐ B.A. staat voor beperkte aansprakelijkheid van de leden 
‐ W.A. impliceert (volledige) wettelijke aansprakelijkheid van de leden 

 Een coöperatie heeft dus leden (artikel 2:26 BW) 
 Een coöperatie heeft een bestuur dat in principe door haar leden wordt benoemd en in principe 

ook uit leden bestaat (artikel 2:37 BW) 
 Leden van een coöperatie kunnen natuurlijke personen zijn, maar ook rechtspersonen. (artikel 2:34 

lid 2 BW) 
 Indien een coöperatie voldoet aan de criteria van zogenaamde structuurvennootschappen, dan zal 

een coöperatie ook een raad van commissarissen moeten instellen.  

Voordelen	van	een	coöperatie	
Er zijn een aantal voordelen van een coöperatie op grond waarvan ondernemers de afgelopen jaren 
hebben besloten om hun samenwerking in deze rechtsvorm te gieten i.p.v. een samenwerking te starten 
vanuit een vennootschap onder firma, een maatschap of besloten vennootschap. Zo is voor het oprichten 
van een coöperatie geen minimumkapitaal vereist en is ook een ministeriële verklaring van geen bezwaar 
(antecedentenonderzoek) niet noodzakelijk.21  
 
Verschillende adviseurs/juristen maken op een hun website promotie over de voordelen van een 
coöperatie. Een willekeurig gekozen kantoor zoals Van Gilst Advocatuur uit Utrecht noemt er een achttal:  
 door samenwerking vergroten economische macht en behalen van schaalvoordelen; 
 grote vrijheid bij vormgeving statuten en andere regelingen voor onderlinge verhoudingen; 
 aansprakelijkheid van leden is gedeeltelijk of zelfs geheel uit te sluiten; 
 rechtspersoonlijkheid; 
 toe‐ en uittreding is erg eenvoudig; 
 de coöperatie biedt de mogelijkheid tot een evenwichtig stelsel van ‘checks and balances’ in de 

bevoegdheidsverdeling; 
 fiscale voordelen; 
 hip.22 

 
Over dit laatste punt stelt Van Gilst Advocatuur: ‘Naast deze praktische, juridische en fiscale voordelen 
speelt ook de uitstraling niet zelden een rol bij de keuze voor de coöperatie als rechtsvorm. De aloude 
coöperatie wordt tegenwoordig juist als hip en modern gezien. Daar komt bij dat coöperaties als de 
Rabobank en FrieslandCampina de crisis goed hebben overleefd. Er is veel sympathie voor coöperaties’. 
 
Een vergelijkbare opsomming van ‘voordelen’ kom je tegen op de websites van andere adviseurs. Gegeven 
vorenstaande en het aantal adviseurs dat actief de coöperatie als rechtsvorm promoot, mag je concluderen 
dat een deel van de groei van het aantal coöperaties in Nederland de afgelopen jaren niet louter en alleen 
fiscaal gedreven is. De fiscale aantrekkelijkheid van coöperaties in internationale structuren (‘het Nike 
voorbeeld’), verklaart dus maar deels de groei van het aantal coöperaties in Nederland. Anno 2012 duikt de 
coöperatie als rechtsvorm op in zeer gevarieerde juridische structuren.  

2.3	Fiscale	aspecten	op	het	niveau	van	de	coöperatie	
In deze paragraaf worden enkele uitgangspunten van het fiscale coöperatieregime behandeld. Ik beperk me 
tot de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting op het niveau van de coöperatie. De heffing op het 
niveau van de leden komt in de volgende paragraaf aan bod.  

                                                            
21 De minimale kapitaalstorting (EUR 18,000 voor een oprichten van een BV) verdwijnt met de introductie van het 
nieuwe BV‐recht per 1 oktober 2012. De noodzaak tot het verkrijgen van een ministeriële verklaring van geen bezwaar 
voor oprichters van een vennootschap was al afgeschaft per 1 juli 2012. 
22 Zie website: ‘www.vangilstadvocatuur.nl/nl/blog/58‐voordelen‐cooperatie’. 
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Vennootschapsbelasting	
In de Wet Vpb 1969 wordt in een aantal wetsartikelen de coöperatie specifiek genoemd.  
 
Belastingplicht	(artikel	2)	
De Wet Vpb 1969 heeft de belastingplicht voor coöperaties geregeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 2 lid 1b. 
Door deze wetsartikelen samen te voegen kan de wet als volgt worden gelezen: ‘als binnenlandse 
belastingplichtigen zijn aan de (vennootschaps)belasting onderworpen de in Nederland gevestigde 
coöperaties en verenigingen op coöperatieve grondslag’. 
 
Een coöperatie is dus Vpb‐plichtig over de belastbare winst. Deze wordt anno 2012 tot een bedrag van EUR 
200,000 belast met een tarief van 20% en daarboven met 25%.23 
 
Verlengstukwinst	(artikel	9)	
De Wet Vpb 1969 behandelt in artikel 9 lid 1g juncto artikel 9 lid2 het concept van de verlengstukwinst. Dit 
concept is door de wetgever specifiek voor coöperaties in het leven geroepen. Het verlengstukprincipe gaat 
ervan uit dat er een deel van de winst (lees: omzet) wordt gegenereerd door de leden, maar dat het ook 
mogelijk is ‐ en in de praktijk komt dat steeds vaker voor ‐ dat de coöperatie als het ware ook nog een deel 
‘verzelfstandigde’ winst heeft gegenereerd. Een deel van het vermogen of de winst van de coöperatie heeft 
dan weinig meer van doen met de leden door: 

‐ winstinhouding door de coöperatie; 
‐ het verrichten van activiteiten die technisch weinig meer van doen hebben met de onderneming  

van de aangesloten leden; 
‐ het toelaten van niet‐leden tot het afsluiten van dezelfde transacties als leden; 
‐ de bundeling van coöperaties in top‐coöperaties.24 

 
De wettekst waarin het concept van de verlengstukwinst staat opgenomen leest lastig. Door de 
wetsartikelen samen te voegen en na enkele kleine aanpassingen mijnerzijds kan deze als volgt worden 
gelezen: ‘Bij het bepalen van de winst komen mede in aftrek: uitdelingen van een coöperatie uit de daartoe 
beschikbare over het jaar genoten winst, naar de maatstaf van de door of jegens de leden in dat jaar 
verrichte prestaties – daaronder niet begrepen kapitaalverstrekking door leden als zodanig – tot ten 
hoogste het bedrag van het gedeelte van de over het jaar genoten winst, voor zover die uitdelingen zijn 
toegekend aan leden, natuurlijke personen; 
 
Het (hiervoor) bedoelde gedeelte is het deel dat zich tot het geheel van de over het jaar genoten winst 
verhoudt als het gedeelte van de totale kosten van de coöperatie over het jaar dat betrekking heeft op door 
of jegens de leden verrichte prestaties, zich verhoudt tot die totale kosten, met dien verstande dat het aldus 
berekende deel wordt vermeerderd met € 2.269 tot ten hoogste het bedrag van die winst. Bij de berekening 
van het gedeelte van de totale kosten komen als door de leden geleverde zaken slechts in aanmerking die 
welke door hen in eigen onderneming zijn voortgebracht, komen aan de leden geleverde zaken, indien zij 
door de coöperatie zelf vervaardigd zijn, slechts in aanmerking tot de daarin verwerkte grondstoffen en 
komen als op zaken betrekking hebbende kosten uitsluitend in aanmerking die welke aan de leveranciers 
zelf ten goede zijn gekomen’. 
 
De nadruk op enkele woorden is overigens door mij aangebracht. Als deze wettekst wordt omgezet in een 
formulevorm dan krijg je:25 

                                                            
23 Ik laat subjectieve vrijstellingen op grond van artikel 2 lid 7 Wet Vpb 1969 voor coöperaties waarvan de leden 
Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen zijn verder buiten beschouwing. 
24 J.T.L. Nilessen, Belastingheffing van coöperaties, Deventer: Kluwer 2009, p. 23. 
25 Idem p. 162. 
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totale kosten

kosten ledenprestaties
* fiscale jaarwinst + EUR 2,269

 
Het concept van de verlengstukwinst is als volgt samen te vatten:  

a. de verlengstukwinst is alleen aftrekbaar voor zover deze aan de leden wordt uitgekeerd; 
b. alleen de winstuitkeringen aan leden/natuurlijke personen zijn aftrekbaar; 
c. de winstuitkeringen moeten geschieden naar de maatstaf van de door of jegens de leden in dat jaar 

verrichte prestaties; 
d. de winstuitkeringen moeten geschieden uit de daartoe beschikbare over het jaar genoten winst; 
e. de winstuitkeringen mogen de verlengstukwinst, het op de voet van lid 2 bepaalde gedeelte van de 

jaarwinst, niet te boven gaan.26  
 
Leden/natuurlijke personen van een coöperatie hebben dus te maken met twee soorten winstuitkeringen 
die op forfaitaire wijze wordt verdeeld in: 

‐ verlengstukwinst (waarvan de uitkeringen aan leden/natuurlijke personen dus wel van de winst 
over een bepaald boekjaar aftrekbaar zijn); 

‐ verzelfstandigde winst (waarvan de uitkeringen hoe dan ook niet aftrekbaar zijn).27 
 
Dit is de kern van het fiscale coöperatieregime en geldt voor alle coöperaties. Winstuitkeringen aan 
leden/rechtspersonen zijn dus nooit (!) aftrekbaar.  
 
Verzelfstandigde	winst	van	holdingcoöperaties	
Bij een holdingcoöperatie is het concept van de verlengstukwinst ‐ zelfs met leden/natuurlijke personen ‐ 
niet relevant. Dergelijke coöperaties hebben op het niveau van de coöperatie geen eigen activiteiten, enkel 
deelnemingen (in Nederland of in het buitenland) met deelnemingswinsten (in de vorm van dividend of 
vervreemdingswinsten). De deelnemingswinst behoort in principe niet tot het belastbare Nederlandse 
inkomen door de deelnemingsvrijstelling. Dus is de fiscale winst van een holdingcoöperatie in principe altijd 
nihil en kunnen er ook geen fiscaal aftrekbare winstuitdelingen aan leden/natuurlijke personen 
plaatsvinden.28 Ik kom hier in hoofdstuk 4 inhoudelijk nog op terug. 
 
Niet	van	de	winstaftrekbare	kosten	(artikel	10)	
Op grond van artikel 10 lid 1 Wet Vpb 1969 juncto artikel 10 lid 1c Wet Vpb 1969 komen rentevergoedingen 
op inleggelden van een coöperatie en in het algemeen alle vergoedingen voor kapitaalverstrekking door 
oprichters (leden) niet in aftrek. Ik laat dit aspect in mijn scriptie verder buiten beschouwing. 
 

Deelnemingsvrijstelling	(artikel	13)	
De Wet Vpb 1969 bepaalt in artikel 13 lid 1 juncto artikel 13 lid 2c dat voordelen die de vennootschap als lid 
van een coöperatie ontvangt buiten aanmerking blijven bij het bepalen van de winst.  
 
Door de wetsartikelen samen te voegen kan je de wet als volgt lezen: ‘Bij het bepalen van de winst (voor de 
vennootschapsbelasting) blijven buiten aanmerking de voordelen uit hoofde van een deelneming, alsmede 
de kosten ter zake van de verwerving of de vervreemding van die deelneming. Van een deelneming is sprake 
indien de belastingplichtige lid is van een coöperatie of van een vereniging op coöperatieve grondslag’.  
 
De deelnemingsvrijstelling is dus gewoon van toepassing voor coöperaties maar ‐ en dit is belangrijk ‐ ook 
voor haar leden/rechtspersonen. 

                                                            
26 J.T.L. Nilessen, Belastingheffing van coöperaties, Deventer: Kluwer 2009, p. 91. 
27 Idem p. 152. 
28 Idem p. 169. 
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Dividendbelasting	
In de Wet DB 1965 is artikel 1 van belang voor coöperaties. 
 
Subjectieve	belastingplicht	(artikel	1	lid	1)	
De subjectieve belastingplicht is geregeld in artikel 1 lid 1 van de Wet. Hierin wordt de coöperatie 
nadrukkelijk niet genoemd (wel naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid, open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal 
geheel of ten dele in aandelen is verdeeld).  Een coöperatie is dus in beginsel niet inhoudingsplichtig voor 
de dividendbelasting.  
 
Antimisbruikbepalingen	(artikel	1	lid	7)	
De wetgever heeft gemeend om beoogd misbruik van coöperaties te moeten aanpakken en heeft om die 
reden een nieuw lid 7 aan artikel 1 toegevoegd in de Wet DB 1965. In het volgende hoofdstuk zal ik nader 
ingaan op deze antimisbruikbepalingen.   

2.4	Fiscale	aspecten	op	het	niveau	van	de	leden	
Voorgaande paragraaf behandelde de basis van het fiscale coöperatieregime. In deze paragraaf richt ik me 
op de fiscale behandeling van de leden van de coöperatie. De leden van coöperaties kunnen natuurlijke 
personen en/of rechtspersonen zijn. Daarnaast kunnen de leden in het buitenland gevestigd zijn. De leden 
van een coöperatie kunnen allerlei soorten rechtspersonen zijn. Een coöperatie kan gevormd worden door 
een combinatie van rechtspersonen zoals een BV, een NV, een open of gesloten CV, etc. Het is ook mogelijk 
dat een coöperatie wordt opgericht door enkel natuurlijke personen of een combinatie van natuurlijke 
personen en rechtspersonen.  Dus een natuurlijk persoon die in de VS woonachtig is kan gelijktijdig samen 
met een Limited van de Britse Maagdeneilanden en een Nederlandse BV lid zijn van een Nederlandse 
coöperatie. De directeur‐grootaandeelhouder van een Nederlandse BV kan in theorie zelfs gelijktijdig als 
privépersoon lid zijn van een coöperatie waar zijn BV ook al lid van is.  
 
Ik onderscheid standaard vier situaties: 

A. Leden/natuurlijke personen  
B. Buitenlandse leden/natuurlijke personen 
C. Leden/rechtspersonen  
D. Buitenlandse leden/rechtspersonen 
 

Voor alle situaties geldt in de basis dat de coöperatie Vpb‐plichtig is en géén inhoudingsplicht heeft voor de 
dividendbelasting.  

A. Leden	/natuurlijke	personen		
Deze categorie kent op grond van de bepalingen in Wet IB 2001 drie ‘boxen’. Het lidmaatschap van een 
coöperatie valt fiscaal in box I, box II of in box III. 

 

Illustratie van cooperatie met leden/natuurlijke personen

leden van de cooperatie

IB ondernemer 

(eenmanszaak) BOX I

prive (investering) 

BOX II 

prive (investering)  

BOX III

Cooperatie
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Box I 
Het lidmaatschap van een natuurlijk persoon in een coöperatie zal normaliter tot zijn verplichte 
ondernemingsvermogen horen (in box I).29 Een coöperatie is immers opgericht voor het doel van de leden. 
Voor een IB‐ondernemer (eenmanszaak of Vof) worden alle inkomsten vanuit de coöperatie meegenomen 
bij het bepalen van de jaarwinst, die progressief belast wordt  in box I onder verwijzing naar artikel 3.2 Wet 
IB 2001 juncto artikel 3.3 lid 1a.  
 
Box II  
Als het lid/natuurlijk persoon geen onderneming (meer) heeft of het belang in de coöperatie behoort niet 
tot zijn ondernemingsvermogen (wat in de regel dus niet het geval kan/zal zijn), dan zijn er twee 
mogelijkheden. Het lidmaatschap kwalificeert als een aanmerkelijk belang (box II) of als een belegging in 
box III. Dit moeten we vaststellen aan de hand van de Wet IB artikel 4.5a juncto artikel 4.6 lid d.  De privé‐
investeerder heeft volgens deze bepalingen een aanmerkelijk belang als hij minimaal 5% van de 
stemrechten of winstrechten heeft. Is dat het geval, dan worden alle voordelen van de coöperatie belast in 
box II (met een heffing 25%). 
 
Box III 
Als het lid/natuurlijk persoon minder dan 5% van de stem of winstrechten heeft en zijn lidmaatschap niet 
kwalificeert als een belang in box I of box II dan valt zijn lidmaatschap automatisch in box III. Er zijn immers 
geen andere mogelijkheden. Er zal dan een heffing volgen van 30% over een fictief rendement van 4% 
(fiscale heffing per saldo 1,2%) over de waarde van zijn lidmaatschap (ook wel de ledenrekening genoemd). 
 

B. Buitenlandse	leden/natuurlijke	personen		
Buitenlandse leden/natuurlijke personen kunnen zoals hiervoor reeds aangegeven ook lid zijn van een 
Nederlandse coöperatie. Dit zijn dan buitenlandse belastingplichtigen en deze kunnen ook in de 
Nederlandse heffing worden getrokken. Hierbij komen de belastingverdragen tussen Nederland en het 
woonland om de hoek kijken. 
 
Box I 
Buitenlandse leden/natuurlijke personen kunnen over hun inkomen uit een Nederlandse coöperatie niet 
onder de heffing gebracht worden op grond van artikel 7.2 lid 2a juncto artikel 3.2 Wet IB 2001 tenzij het 
lidmaatschap in een coöperatie moet worden toegerekend aan een vaste inrichting in Nederland of voor 
natuurlijke personen aan een overige werkzaamheid in Nederland.30 Dit wordt ook wel het buitenlandlek 
genoemd. Een buitenlands lid/natuurlijk persoon kan verlengstukwinsten onbelast naar zijn woonland laten 
uitkeren waarna de Nederlandse fiscus geen aanspraken meer heeft. 
 
Box II  
In artikel 7.5 lid 1 Wet IB 2001 is afdeling 4.2 van overeenkomstige toepassing verklaard. Dit impliceert dat 
een buitenlandse belastingplichtige met een lidmaatschap in een Nederlandse coöperatie (dat niet tot het 
ondernemersvermogen moet worden gerekend) en als een aanmerkelijk belang kwalificeert, buitenlands 
belastingplichtig is voor de voordelen vanwege dat lidmaatschap. Deze voordelen worden niet belast met 
25% volgens het a.b.‐regime, maar met een ander percentage op grond van de bepalingen van het 
belastingverdrag. In afdeling 4.2 staat ook geen tarief opgenomen.  Vervolgens moet het belastingverdrag 
beoordeeld worden om te bepalen of de Nederlandse heffing niet is beperkt.  
 
 
 
 

                                                            
29 J.T.L. Nilessen, Belastingheffing van coöperaties, Deventer: Kluwer 2009, p. 151. 
30 S. van Weeghel en R.A. de Boer, ‘Coöperaties, dividendbelasting en internationale belasting’, in: Handboek 
Coöperatie’ onder redactie van R.C.J. Galle, Dordrecht: Convoy Uitgevers, 2012, p. 730. 
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Box III 
De Nederlandse fiscus kent in de Wet IB 2001 geen wettelijke bepalingen om een buitenlandse 
belastingplichtige die lid is van een Nederlandse coöperatie te belasten in box III. Afgezien van coöperaties 
die eigenaar zijn van in Nederland gelegen onroerend goed, omdat bij onroerend goed bezit altijd 
bijzondere bepalingen gelden voor het bronland. 
 

C. Leden/	rechtspersonen		
Voor de Wet Vpb 1969 kwalificeert een lidmaatschap van een Nederlandse rechtspersoon in een 
coöperatie als een deelneming op grond van artikel 13 lid 2c. Hierbij is het dus in tegenstelling tot 
aandeelhouders van een vennootschap niet van belang of een rechtspersoon meer dan 5% zeggenschap of 
5% gerechtigdheid tot de jaarwinst heeft. 

 
Iedere (Nederlandse) rechtspersoon die lid is van een coöperatie zal normaliter gebruik maken van de 
deelnemingsvrijstelling zoals deze is vastgelegd in artikel 13 lid 2c Wet Vpb 1969. Dit impliceert dat alle 
uitkeringen van de coöperatie aan haar leden/rechtspersonen fiscaal onbelast ‐ zonder inhouding van 
dividendbelasting ‐ kunnen worden gedaan. 
 

D. Buitenlandse	leden/	rechtspersonen		
Uitkeringen van de coöperatie kunnen zonder inhouding van dividendbelasting aan haar buitenlandse 
leden worden gedaan. Tenzij er dus sprake is van misbruik. Ik verwijs naar paragraaf 3.3.  
 
Buitenlandse leden/rechtspersonen kunnen echter ook onder de heffing van de vennootschapsbelasting 
gebracht worden voor hun Nederlandse inkomen. Dit staat nader omschreven in artikel 17 lid 3b van de 
Wet Vpb 1969 wat in feite ook een antimisbruikbepaling is. Hierbij wordt het aanmerkelijk belang principe 
uit Wet IB 2001 ook van toepassing verklaard. Vervolgens moet de verdeling van heffingsbevoegdheden 
onder het geldende belastingverdrag bekeken worden om vast te stellen of Nederland beperkt is in zijn 
heffingsmogelijkheden. Hierover meer in het volgende hoofdstuk. 
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2.5	Capita	selecta	
In deze paragraaf wil ik nog enkele andere aspecten rondom de fiscaliteit van coöperaties de revue laten 
passeren. In theorie en praktijk kan de fiscale behandeling van coöperaties complexer zijn. 
	
Fiscale	eenheid	
Een coöperatie kan fungeren als hoofd van een fiscale eenheid op grond van artikel 15 lid 2d Wet Vpb 
1969. Een coöperatie kan geen onderdeel (als dochter) zijn van een fiscale eenheid zoals bepaald in artikel 
15 lid 2e Wet Vpb 1969. Door het aangaan van een fiscale eenheid vervalt wel het fiscale coöperatieregime 
met verlengstukwinst en verzelfstandigde winst. Dit staat aangegeven in artikel 15ac lid 3. De wetgever zou 
dan een stuk van de heffing op winstbestanddelen van de BV of NV niet kunnen belasten omdat deze onder 
de verlengstukwinst aan de leden uitgekeerd zouden worden.31  
	
Systeemfout	
Op het moment dat een coöperatie leden heeft die zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn en 
het concept van de verlengstukwinst wordt toegepast, dan treed er een soort systeemfout32 op waardoor 
leden/natuurlijke personen mede de vennootschapsbelasting betalen. De combinatie van de voorwaarde 
dat de winstuitdelingen aan de leden per eenheid gelijk dienen te zijn en de voorwaarde dat 
winstuitdelingen afkomstig dienen te zijn uit de beschikbare over het jaar genoten winst, heeft tot gevolg 
dat de leden/natuurlijke personen economisch gezien mede de vennootschapsbelasting dragen op de 
uitkeringen aan de leden/rechtspersonen. De betaling van de vennootschapsbelasting vermindert het voor 
uitdeling beschikbare bedrag.33 
 
Hier is fiscaal een oplossing voor bedacht door twee coöperaties op te richten. Eén met enkel 
leden/rechtspersonen en één met enkel  leden/natuurlijke personen. Deze vormen een Vof (transparant 
voor de vennootschapsbelasting) voor de uitoefening van het eigenlijke coöperatiebedrijf.34 
 
Verlengstukwinst	
Verlengstukwinst is manipuleerbaar zo concludeert ook Nilessen.35 Want was is nu precies een 
winstuitkering? Hier is veel over te doen en ook uit de jurisprudentie volgt dat dit een lastig fenomeen blijkt 
te zijn. Omdat de verlengstukwinst niet echt speelt bij holdingcoöperaties met buitenlandse 
leden/rechtspersonen laat ik dit aspect verder buiten beschouwing. 
	
Aantal	leden	
Bij oprichting zal een coöperatie altijd minimaal uit twee leden dienen te bestaan.36 In principe dient een 
coöperatie dan ook altijd het belang van meerdere leden. Mocht door omstandigheden een lid wegvallen, 
waardoor een coöperatie voor langere tijd maar één lid heeft, dan heeft dat op zichzelf nog geen invloed 
op de fiscale behandeling voor de Wet DB 1965 noch de Wet Vpb 1969. 
 
Bijzondere	verhoudingen	tussen	de	leden	
In de praktijk kom je coöperaties tegen (vaak in private equity structuren, maar ook in internationaal 
verband) waarbij de verhouding tussen de leden onderling niet gelijk is. Dan zijn er bijvoorbeeld 2 leden 
(een stichting en een C.V.) die op basis van hun financiële inbreng ‐ eventueel ook qua stemrechten ‐ maar 
in ieder geval qua economische voordelen een zeer verschillend ‘ledenbelang’ hebben. 

                                                            
31 J.T.L. Nilessen, Belastingheffing van coöperaties, Deventer: Kluwer 2009, p. 149. 
32 J.A.G. van der Geld, ‘De belastingheffing van coöperaties in Nederland’, in: Handboek Coöperatie’ onder redactie 
van R.C.J. Galle, Dordrecht: Convoy Uitgevers, 2012, p. 707. 
33 J.T.L. Nilessen, Belastingheffing van coöperaties, Deventer: Kluwer 2009, p. 112. 
34 Idem p. 125. 
35 Idem p. 93 e.v. 
36 B.R. van Mervennée, Coöperatie: pikant en frappant als tussenhoudster voor de dividendbelasting?!, 
bachelorscriptie onder begeleiding van Prof. Dr. P. Kavelaars, Erasmus Universiteit, juli 2010, voetnoot p.9.  
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De stichting krijgt dan op grond van haar initiële inbreng bijvoorbeeld 0,01% en de CV 99,99% van de 
stemrechten en economische voordelen. In feite wordt er dan een coöperatie gecreëerd voor juridische en 
fiscale doeleinden terwijl het ledenbelang duidelijk ondergeschikt is.  Voor de heffingssystematiek maakt 
dit echter niet uit. 

Forfaitair	karakter	
Er zijn meerdere typen coöperaties. Van belang is dat de Nederlandse wetgever geen onderscheid maakt 
tussen coöperaties qua type activiteiten of doelstelling. Een coöperatie is een coöperatie en het maakt dus 
niet uit of een coöperatie aardappels verbouwd of accountancydiensten aanbied. Holdingcoöperaties 
kennen geen andere behandeling dan coöperaties ‘van vlees en bloed’. Het fiscale coöperatieregime heeft 
een forfaitair karakter en is voor alle coöperaties gelijk.  
 
Rechtsvorm	
Voor de behandeling van coöperaties maakt het fiscaal verder niet uit of de leden U.A., B.A. of W.A. zijn. Je 
kan hier vraagtekens bij zetten, omdat de mate van aansprakelijkheid bij andere rechtsvormen wel invloed 
lijkt te hebben op het heffingsregime. Bijvoorbeeld de vennoten van een Vof of de beherend vennoot van 
een gesloten CV is/zijn volledig aansprakelijk en worden fiscaal transparant behandeld. In deze scriptie laat 
ik de rechtsvorm (U.A., W.A. of B.A.) verder buiten beschouwing omdat dit geen invloed heeft op het fiscale 
coöperatieregime. Het lijkt mij wel een leuke en interessante invalshoek voor een vervolgonderzoek.   
	
Coöperatie	in	internationale	verdragen	
Op grond van het OESO modelverdrag kwalificeert een coöperatie als een rechtspersoon en daarmee als 
‘company’ en dus als ‘person’. De naar Nederlands recht opgerichte coöperatie zal in beginsel ook ‘resident’ 
zijn van Nederland onder artikel 4 van het OESO modelverdrag waarmee de gerechtigdheid van de 
Nederlandse coöperatie tot Nederlandse belastingverdragen in beginsel is gegeven.37 
	

  	

                                                            
37 S. van Weeghel en R.A. de Boer, ‘Coöperaties, dividendbelasting en internationale belasting’, in: Handboek 
Coöperatie’ onder redactie van R.C.J. Galle, Dordrecht: Convoy Uitgevers, 2012, p. 725. 

Illustratie van cooperatie van verschillende belangen per rechtspersoon
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3.	Antimisbruikbepalingen	
In dit hoofdstuk ga ik dieper in op het nieuwe lid 7 van artikel 1 in de Wet DB 1965. Daarbij behandel ik de 
volgende aspecten: 

‐ rechtsvormneutraliteit; 
‐ buitenlandlek; 
‐ antimisbruikbepalingen in artikel 1 lid 7 Wet DB 1965; 
‐ samenhang met artikel 17 lid 3b Wet Vpb 1969. 

3.1	Rechtsvormneutraliteit		
Belangrijk uitgangspunt in de Nederlandse belastingwetgeving vormt het concept van de 
‘rechtsvormneutraliteit’.38 Dit betekent praktisch dat er qua belastingheffing voor de uiteindelijke 
gerechtigde geen materieel verschil mag ontstaan tussen de verschillende rechtsvormen waaruit een 
ondernemer kan kiezen. Het zou dus qua heffing niet uit moeten maken of iemand onderneemt vanuit zijn 
eenmanszaak of vanuit zijn eigen besloten vennootschap. Hoewel er in de praktijk allerlei verschillen 
ontstaan, bijvoorbeeld door het toekennen van startersfaciliteiten, heffingskortingen en de MKB‐vrijstelling 
kan grosso modo geconcludeerd worden dat er in Nederland voor een ondernemer qua heffing nauwelijks 
verschil bestaat tussen een BV en een eenmanszaak.  
 
In dit kader is het belangrijk om vast te stellen dat de dividendbelasting voor Nederlandse natuurlijke 
personen een voorheffing vormt en dat deze verrekent wordt in de aangifte inkomstenbelasting en 
daarmee de heffing die iemand uiteindelijk verschuldigd is. Een vennootschap is inhoudingsplichtig voor de 
dividendbelasting. Zij faciliteert hiermee een efficiënte heffing door de fiscus.   
 
De coöperatie als rechtsvorm loopt als een deels hybride en deels zelfstandig belastingobject door het 
concept van rechtsvormneutraliteit heen. De wetgever hinkt daarbij zoals al eerder geschetst op twee 
gedachten: 

‐ de coöperatie opereert van/voor de leden en de inkomsten dienen dan ook bij de leden in de 
heffing worden gebracht. Hiervoor is het concept van de verlengstukwinst gecreëerd; 

‐ de coöperatie moet je als zelfstandig object belasten voor de door haar gegeneerde 
verzelfstandigde winst. 

 
Dubbele	heffing	van	de	verzelfstandigde	winst	voor	IB‐ondernemers	
In puur Nederlandse situaties valt de dubbele heffing op voor leden/natuurlijke personen voor wat betreft 
de verzelfstandigde winst van een coöperatie waarbij het lidmaatschap van de coöperatie als 
ondernemersvermogen kwalificeert (wat in de meeste gevallen het geval zal zijn). Deze verzelfstandigde 
winst van de coöperatie wordt namelijk eerst belast met vennootschapsbelasting en komt ‐ nadat deze 
winst is uitgekeerd aan het lid/natuurlijke persoon ‐ vervolgens in box I waar deze in de jaarwinst van de IB‐
ondernemer wordt meegenomen en progressief wordt belast. Hierdoor komt het principe van de 
rechtsvormneutraliteit in het geding voor wat betreft de verzelfstandigde winst.  
 
Met de verlengstukwinst loopt het systeemtechnisch wel goed, omdat deze eerst wordt afgetrokken van de 
belastbare winst van de coöperatie en pas in box I bij het lid/natuurlijk persoon in de heffing wordt 
betrokken. Het zou logischer zijn om de verzelfstandigde winst die een lid/natuurlijk persoon ontvangt te 
belasten in box II of box III afhankelijk van het feit of er sprake is van een aanmerkelijk belang (a.b.). 
 
Voor leden/natuurlijke personen waarbij het lidmaatschap niet tot het ondernemingsvermogen behoort 
(dus lidmaatschap valt in box II of box III) kan je concluderen dat rechtsvormneutraliteit wel bereikt wordt, 
omdat de hoogte van de heffing vergelijkbaar is met die van een aanmerkelijk belanghouder (box II) of 
privé investeerder met een klein ‘box III belang’ in een vennootschap.  

                                                            
38 P.H.J. Essers, “Rechtsvormneutraliteit”, Tijdschrift voor Fiscaal Ondernemingsrecht 2011/3. 
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Hier moet wel aan toegevoegd worden dat er ten aanzien van a.b.‐houders door de coöperatie geen 15% 
dividendbelasting als voorheffing wordt ingehouden. De a.b.‐houders (van een coöperatie) zullen dus in 
hun aangifte inkomstenbelasting moeten afrekenen over de a.b.‐inkomsten die belast worden met 25% (in 
box II). Zij kunnen geen dividendbelasting verrekenen. Er is dus voor a.b.‐houders in een coöperatie enkel 
een verschil in timing, maar niet in de hoogte van de heffing over de a.b.‐inkomsten. 
 
Rechtsvormneutraliteit	door	toepassing	van	de	deelnemingsvrijstelling	
Voor leden/rechtspersonen bestaat fiscaal alleen verzelfstandigde winst. De winst van de coöperatie valt 
eerst in de heffing van de vennootschapsbelasting. Een lid/rechtspersoon zal opteren voor de 
deelnemingsvrijstelling. Hierdoor zijn in principe alle inkomsten vanuit de coöperatie bij het 
lid/rechtspersoon vrijgesteld van dividendbelasting op grond van de deelnemingsvrijstelling. Voor 
Nederlandse leden/rechtspersonen kan je concluderen dat rechtsvormneutraliteit aanwezig is, omdat de 
heffing vergelijkbaar is met de heffing van een rechtspersoon welke een aanmerkelijk belang houdt in een 
Nederlandse vennootschap.   
 
Beleggingen	
De rechtsvormneutraliteit loopt echter mank als je de situatie vergelijkt tussen een vennootschap waarin 
een klein belang wordt gehouden door een andere vennootschap met de situatie van een rechtspersoon 
met een klein belang (lidmaatschap) in een coöperatie. Beide belangen zijn minder dan 5% en feitelijk een 
‘belegging’ in lijn met artikel 13 lid 14 Wet Vpb 1969. In de eerste situatie vallen de eventuele 
dividenduitkeringen wel onder de belastbare winst in de vennootschapsbelasting bij de aandeelhouder en 
kan geen gebruik gemaakt worden van de deelnemingsvrijstelling, terwijl een lid/rechtspersoon met een 
klein belang (dus ook minder dan 5%) in de coöperatie eventuele inkomsten vanuit de coöperatie wel 
fiscaal onbelast kan ontvangen omdat de deelnemingsvrijstelling toegepast mag worden. Voor dergelijke 
situaties zou het logischer zijn geweest als de wetgever voor leden/rechtspersonen de bepalingen die 
toegepast worden in Wet Vpb 1969 consistent zou volgen. Dus leden/rechtspersonen met een klein belang 
(minder dan 5%) in een coöperatie uitsluiten van de faciliteit van de deelnemingsvrijstelling. 

3.2	Buitenlandlek	
Rechtsvormneutraliteit is een uitgangspunt dat eigenlijk alleen van toepassing is in strikt Nederlandse 
verhoudingen. Op het moment dat er buitenlandse deelnemingen om de hoek komen kijken introduceert 
de Nederlandse wetgever het concept van ‘in een naar Nederlandse begrippen reële heffing’.39 Dus de 
heffing hoeft vanuit het perspectief van de Nederlandse wetgever dan niet rechtsvormneutraal zijn, maar 
wel reëel op grond van de onderworpenheidstoets. Wat reëel is, is natuurlijk onderwerp van discussie. In 
de praktijk wordt voor de vennootschapsbelasting een heffing van ten minste 10% aangehouden waarbij 
ook de winstbestanddelen naar Nederlandse begrippen vergelijkbaar moet zijn. In de Wet DB 1965 lijkt dit 
concept van ‘in een naar Nederlandse begrippen reële heffing’ niet te bestaan.  

Natuurlijke	personen	
Volgens Jansen is er in de bestaande wettelijke regeling met betrekking tot de leden/natuurlijke personen 
sprake van een ‘buitenlandlek’ aangezien lidmaatschap van een coöperatie niet valt onder artikel 7.1 Wet 
IB 2001, tenzij er sprake is van een aanmerkelijk belang in een coöperatie als bedoeld in artikel 4.5a Wet IB 
2001.40 De voordelen uit het lidmaatschap van een Nederlandse coöperatie worden in het eerste geval niet 
in Nederland, maar in het woonland van het lid belast.  
 
Een Nederlandse coöperatie met een buitenlands lid/natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een Spaanse boer die 
vanuit een rechtsvorm onderneemt welke vergelijkbaar is met een Nederlandse eenmanszaak) kan de 
verlengstukwinst aftrekken van de Nederlandse winst en deze verlengstukwinst vervolgens zonder 
dividendbelasting uitkeren aan het buitenlandse lid.  

                                                            
39 artikel 13 tiende lid Wet Vpb 1969. 
40 J.T.L. Nilessen, Belastingheffing van coöperaties, Deventer: Kluwer 2009, p. 88. 
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De verzelfstandigde winst komt eerst onder de heffing van vennootschapsbelasting en kan daarna zonder 
inhouding van dividendbelasting naar het woonland worden uitgekeerd. In principe zal het woonland dan 
alle Nederlandse inkomsten in haar heffing meenemen. De enige mogelijkheid voor Nederland om de 
inkomsten van deze buitenlandse ondernemer wel in de heffing te trekken op grond van Wet IB 2001 is als 
het buitenlandse lid in Nederland een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger zou hebben en het 
lidmaatschap van de coöperatie daar aan toegerekend kan worden. 
 
De inkomsten van een buitenlands lid/natuurlijk persoon met een aanmerkelijk belang waarbij het 
lidmaatschap niet tot zijn ondernemersvermogen behoort kan wel in de heffing van box II worden 
getrokken op grond van de bepalingen in artikel 7.5 lid 1 Wet IB 2001. De coöperatie zal dan nog steeds 
geen dividendbelasting inhouden en of en hoeveel er daadwerkelijk belasting in Nederland moet worden 
afgedragen, is afhankelijk van de toewijzingsregels in het belastingverdrag. 
 
Een buitenlands lid/natuurlijk persoon waarbij het lidmaatschap niet tot het ondernemingsvermogen 
behoort en het lidmaatschap ook niet kwalificeert als een aanmerkelijk belang, kan op grond van de huidige 
situatie niet onder de heffing worden gebracht (afgezien van onroerend goed situaties) omdat het 
lidmaatschap in een coöperatie niet valt onder de definitie van ‘box III vermogen’ zoals bepaald in 
hoofdstuk 7 van de Wet IB 2001. 
 
De belastingdienst kan ten aanzien van buitenlandse leden/natuurlijke personen als er sprake is van 
misbruiksituaties terugvallen op de nieuwe antimisbruikbepalingen in de Wet DB 1965 met dien verstande 
dat de inhouding van dividendbelasting dan een eindheffing vormt. 

Rechtspersonen	
Geldt er nu ook een buitenlandlek voor situaties met buitenlandse deelnemingen en/of buitenlandse 
leden/rechtspersonen?  
 
In eerste instantie zal ik dan moeten vaststellen of er in buitenlandsituaties verschil is tussen de fiscale 
behandeling van een coöperatie als tussenhoudster dan wel een vennootschap als tussenhoudster. In 
onderstaande illustratie heb ik een coöperatiestructuur geschetst met een tweetal  buitenlandse leden en 
een dochteronderneming in Singapore.  
 

Illustratie van cooperatie met buitenlandse leden/natuurlijke personen
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Voor de buitenlandse deelneming is een coöperatie als aandeelhouder een Nederlands lichaam en 
verdragsrechtelijk vergelijkbaar met een vennootschap. Dus van onderaf bekeken ‐ vanuit het perspectief 
van de vennootschap in Singapore ‐ is er geen verschil of de aandelen gehouden worden door een 
Nederlandse coöperatie of door een Nederlandse vennootschap. Er zijn ongetwijfeld wel verschillen tussen 
de procentuele inhouding van bronbelasting op winstuitkeringen die ieder land zal inhouden, maar die 
procentuele verschillen laat ik nu even buiten beschouwing. Dat hangt in ieder geval niet af van de 
rechtsvorm van de Nederlandse aandeelhouder.  
 
Het is onwaarschijnlijk dat een bronland (bijvoorbeeld Singapore) een lokale Limited fiscaal anders 
behandelt indien de aandelen van deze Limited gehouden worden door een Nederlandse coöperatie in 
plaats van door een Nederlandse vennootschap. Qua winstbegrip voor de vennootschapsbelasting is er 
geen verschil tussen een coöperatie en een vennootschap. Beide kennen de deelnemingsvrijstelling. Dus de 
winst van een Nederlandse coöperatie met een buitenlandse dochter in Singapore zal identiek zijn aan de 
winst van een Nederlandse vennootschap met een buitenlandse dochter in Singapore. 
 
Vanuit de holdingcoöperatie bekeken is er geen verschil tussen Nederlandse leden/rechtspersonen en 
buitenlandse leden/rechtspersonen. Er is enkel sprake van verzelfstandigde winst en geen inhouding van 
dividendbelasting. Er is wel een belangrijk verschil tussen coöperaties en vennootschappen ten aanzien van 
uitkeringen aan de aandeelhouders/leden (uit de voor uitkering beschikbare winstreserves). Een 
vennootschap zal wel dividendbelasting moeten inhouden over de winstuitkeringen aan haar buitenlandse 
aandeelhouders. Een coöperatie hoeft dit niet ten aanzien van uitkeringen aan haar buitenlandse 
leden/rechtspersonen. Ik heb getracht e.e.a. samen te vatten in onderstaande tabel. 
 

Fiscaal object  Perspectief Nederlandse wet  Opmerkingen 

Winst 
buitenlandse 
dochteronderne
mingen 

Coöperaties en vennootschappen zullen de winst 
van een buitenlandse dochterondernemingen 
identiek behandelen o.g.v. deelnemingsvrijstelling. 

Verdragsrechtelijk is een 
Nederlandse coöperatie gelijk 
aan Nederlandse vennootschap 

Belastbaar 
Nederlands 
inkomen op het 
niveau van de 
coöperatie  

Coöperatie met enkel leden/rechtspersonen kent 
alleen verzelfstandigde winst en deze winst zal 
identiek zijn aan het winstbegrip (‘belastbaar 
Nederlands inkomen’) van een vennootschap. 

De verzelfstandigde winst van 
een coöperatie wordt in de Wet 
Vpb 1969 identiek behandeld als 
de winst van een vennootschap. 

Dividend  Vennootschappen hebben inhoudingsplicht voor 
dividendbelasting bij uitkeringen aan 
aandeelhouders, maar coöperaties niet bij 
uitkeringen aan haar leden.  

Alle leden/rechtspersonen van 
een coöperatie kunnen 
terugvallen op 
deelnemingsvrijstelling. 

holdingcooperatie met buitenlandse leden en buitenlandse deelneming holding met buitenlandse aandeelhouders en buitenlandse deelneming

leden van de cooperatie

100% 100%

Vennootschap 

British Virgin Island

Vennootschap 

Delaware (USA)

Vennootschap BV

Singapore Ltd.

aandeelhouders

Vennootschap 

British Virgin Island

Vennootschap 

Delaware (USA)

Singapore Ltd.

Cooperatie UA
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3.3	Artikel	1	lid	7	Wet	DB	1965	
De wetgever heeft gemeend om misbruik van coöperaties te moeten aanpakken en heeft om die reden een 
nieuw lid aan artikel 1 toegevoegd in de Wet DB 1965. De tekst van dit nieuwe lid 7 luidt als volgt: 
 

Indien een coöperatie direct of indirect aandelen, winstbewijzen of geldleningen als bedoeld in artikel 10, 

eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdt met als voornaamste doel of 

een van de voornaamste doelen om de heffing van dividendbelasting of buitenlandse belasting bij een 

ander te ontgaan, en het direct of indirect door die ander gehouden lidmaatschapsrecht van die coöperatie 

niet tot het vermogen van een onderneming van het lid behoort, wordt voor de toepassing van deze wet, 

met uitzondering van artikel 4, eerste en tweede lid, dat lidmaatschapsrecht gelijkgesteld met een 

aandeel en wordt die coöperatie gelijkgesteld met een vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in 

aandelen is verdeeld.  

 

Indien bij een lid van een in de eerste volzin bedoelde coöperatie die direct of indirect aandelen in, 

winstbewijzen van of geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969 aan een in Nederland gevestigde vennootschap houdt, het 

lidmaatschapsrecht behoort tot het vermogen van een onderneming, is de eerste volzin van 

overeenkomstige toepassing voor zover de opbrengst van het lidmaatschapsrecht in de coöperatie niet te 

boven gaat het naar evenredigheid aan dat lidmaatschapsrecht toe te rekenen deel van de zuivere winst die 

bij die vennootschap reeds aanwezig was op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip waarop 

de coöperatie die aandelen, winstbewijzen of geldleningen direct of indirect verkreeg.  

 

Voor de toepassing van de eerste en tweede volzin wordt mede verstaan onder: a. een coöperatie: een 

vereniging op coöperatieve grondslag; b. een lidmaatschapsrecht: een daarmee op één lijn te stellen bewijs 

van deelgerechtigdheid tot het vermogen van een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag. 

 
Ik heb bij het overnemen van de voorgaande wettekst de vrijheid genomen om enkele passage te 
benadrukken.   
 
Memorie	van	toelichting	
De Staatssecretaris heeft in de memorie van toelichting op het Belastingplan 2012 een toelichting gegeven 
op het beoogde misbruik. Het nieuwe wetsartikel kent in feite twee elementen.  
	
Misbruik	door	tussenschuiven	van	coöperaties	
De Staatssecretaris legt het misbruik door het tussenschuiven van coöperaties in de memorie van 
toelichting als volgt uit: ‘Met deze maatregel wordt voorkomen dat om fiscale redenen coöperaties zonder 
reële betekenis worden tussengeschoven om belasting te ontgaan. Overeenkomstig de buitenlandse AB‐
regeling wordt de inhoudingsplicht in beginsel beperkt tot uitdelingen aan leden waarbij het 
lidmaatschapsrecht niet tot een ondernemingsvermogen behoort’.41 
 
Iets verderop wordt deze uitleg nog aangevuld: ‘Van misbruik is bijvoorbeeld sprake in geval van 
kunstmatige constructies waarbij een buiten Nederland gevestigd lichaam met een belang in een 
Nederlandse vennootschap, een coöperatie tussenschuift om de Nederlandse dividendbelasting te ontgaan, 
zonder dat de coöperatie reële betekenis heeft. Hetzelfde geldt voor een buiten Nederland gevestigd 
lichaam met een belang in een buiten Nederland gevestigde vennootschap, dat een coöperatie zonder reële 
betekenis tussenschuift om buitenlandse belasting te ontgaan. In het laatste geval is het imago van 
Nederland in het buitenland in het geding. Bij het ontgaan van buitenlandse belasting kan met name 

                                                            
41 Memorie van toelichting, Kamerstukken, 2010/2011, 33003, nr. 3, p. 16. 
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worden gedacht aan het ontgaan van buitenlandse (bron)belasting op dividenden. Voor de vraag of 
belastingplicht aan de orde is, dient op het niveau van de coöperatie eerst te worden getoetst of sprake is 
van een volstrekt kunstmatige constructie om de heffing van Nederlandse dividendbelasting of buitenlandse 
belasting bij een ander te ontgaan. Indien dit op basis van de concrete omstandigheden het geval is, worden 
de leden van die coöperatie bij wie het lidmaatschapsrecht niet tot het vermogen van een onderneming 
behoort ingevolge de eerste volzin belastingplichtig voor de dividendbelasting, en wordt de coöperatie dus 
inhoudingsplichtig. De toets of het lidmaatschapsrecht al dan niet tot het vermogen van een onderneming 
behoort, vindt dus per lid plaats.42 
 
Misbruik	door	fiscale	claim	op	vermogen	bij	dochtervennootschappen	te	ontlopen	
De Staatssecretaris legt het mogelijke misbruik door een fiscale claim op het vermogen van 
dochtervennootschappen te ontlopen als volgt uit: ‘Leden waarbij het lidmaatschapsrecht wel tot het 
vermogen van een onderneming behoort, zijn slechts belastingplichtig naar evenredigheid voor zover anders 
een latente dividendbelastingclaim die ziet op de zuivere winst van een Nederlandse vennootschap waarin 
de coöperatie een belang heeft verloren zou gaan’.43 
 
Ook dit wordt verderop in de stukken nog als volgt verhelderd: ‘Ingevolge de tweede volzin kan de 
inhoudingsplicht ook gelden ter zake van uitdelingen aan leden waarbij het lidmaatschapsrecht wel tot het 
vermogen van een onderneming behoort ingeval de coöperatie direct of indirect aandelen, winstbewijzen of 
geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet Vpb 1969 1969 in een 
Nederlandse vennootschap houdt. In dat kader wordt bepaald dat de eerste volzin van overeenkomstige 
toepassing is voor zover de opbrengst van het lidmaatschapsrecht in de coöperatie niet te boven gaat het 
naar evenredigheid aan dat lidmaatschapsrecht toe te rekenen deel van de zuivere winst die bij de 
Nederlandse vennootschap reeds aanwezig was vlak voordat de coöperatie het belang verkreeg. De 
coöperatie is dus niet meer inhoudingsplichtig voor zover de opbrengst genoemd bedrag te boven gaat. 
Hierbij is uitgegaan van de fifo‐gedachte («first in, first out»). Door de aansluiting bij de eerste volzin vindt 
ook de tweede volzin alleen toepassing in ontgaansituaties. Meer specifiek gaat het daarbij om een 
coöperatie die het belang in de in Nederland gevestigde vennootschap houdt met als voornaamste of een 
van de voornaamste doelen om de heffing van dividendbelasting te ontgaan. Van het ontgaan van 
dividendbelasting is in ieder geval sprake bij een loutere verhanging binnen concernverband van een in 
Nederland gevestigde vennootschap met een latente dividendbelastingclaim naar een coöperatie. In dit 
kader kan ook worden gewezen op het beleid om verzoeken om toepassing van artikel 28a, derde lid, van de 
Wet Vpb 1969 bij omzetting van een BV in een coöperatie af te wijzen voor wat betreft de 
dividendbelasting. Dit omdat bij een dergelijke omzetting een latente dividendbelastingclaim verloren gaat. 
Voornoemde inhoudingsplicht wordt gerealiseerd door voor de toepassing van de Wet DB 1965 het 
lidmaatschapsrecht en de coöperatie gelijk te stellen met een winstbewijs respectievelijk een vennootschap 
met een in aandelen verdeeld kapitaal. Hiermee wordt geregeld dat, voor de naar verwachting niet of 
nauwelijks voorkomende gevallen van misbruik, de rechtsfiguur van de coöperatie een plaats krijgt in de 
Wet DB 1965 zonder ingrijpende wijzigingen van het wettelijk systeem. Tevens sluit deze gelijkstelling aan 
bij de gelijkstelling in het aanmerkelijkbelangregime van de Wet IB 2001. Door de gelijkstelling uit te sluiten 
voor artikel 4, eerste en tweede lid, van de Wet DB 1965 wordt bewerkstelligd dat de inhoudingsvrijstelling 
niet kan worden toegepast ter zake van uitkeringen aan de leden waarvoor de coöperatie 
inhoudingsplichtig is’.44 
 
Mijns inziens is de antimisbruikbepaling in de tweede volzin goed verklaarbaar. Nederlandse winstreserves 
mogen niet fiscaal onbelast door het tussenschuiven van een coöperatie het land verlaten. 

                                                            
42 idem, p. 111. 
43 idem, p. 17. 
44 Memorie van toelichting, Kamerstukken, 2010/2011, 33003, nr. 3, p. 112. 
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Kamervragen		
Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2012 zijn diverse vragen naar voren gekomen. 
De Staatssecretaris heeft in verschillende brieven aan de Eerste en Tweede Kamer getracht antwoord te 
geven op deze vragen.45 46 
 
Belangrijk lijkt het slot van zijn reactie op vragen van Eerste Kamerlid Essers (CDA): ‘De keuze voor een 
gerichte maatregel betekent wel dat nieuwe vragen kunnen ontstaan over de precieze afbakening en de 
toepassing van de regeling. Het gaat hierbij echter, juist door de gerichte aanpak, wel om structuren die 
primair zijn gericht op het ontgaan van belastingheffing. Het reguliere coöperatieve bedrijfsleven wordt 
door de nieuwe wetgeving derhalve niet geraakt. De wetgeving vormt aldus juist een bestendiging van de 
uitgangspunten die in de huidige APA‐/ATR‐praktijk worden gehanteerd. Belastingplichtigen kunnen in het 
kader van de APA‐/ATR‐praktijk om zekerheid vooraf verzoeken over de uitvoering van de voorgestelde 
maatregelen’.47 
 
Verder is de correspondentie interessant tussen de Staatssecretaris en de Tweede Kamer naar aanleiding 
van vragen over de publicaties in het FD waar eerder aan gerefereerd is.48 Zo wordt door Tweede Kamerlid 
Braakhuis (Groenlinks) vragen gesteld over ‘de Nike‐constructie’. 
 
De reactie van de Staatssecretaris: ‘Zoals bekend kan ik over individuele belastingplichtigen geen uitspraken 
doen. In meer algemene zin merk ik op dat bedrijven vrij zijn in hun keuze voor de (internationale) juridische 
bedrijfsstructuur. Overigens, merk ik ook in meer algemene zin op, dat op basis van de EU‐
moeder/dochterrichtlijn en de afgesloten belastingverdragen in de gevallen waarin gebruik wordt gemaakt 
van een BV veelal ook geen dividendbelasting wordt geheven’.49 
 
Het Kamerlid Braakhuis heeft ook vragen gesteld naar aanleiding van openbaar geworden uitspraken van 
het voormalige hoofd van de ruling afdeling van de belastingdienst. Ik citeer eerst de vragen en daarna de 
reactie van de Staatssecretaris. 
 
‘Hoe beoordeelt u de signalering van oud‐hoofd van de afdeling rulings van de belastingdienst, Wiecher 
Munting, dat sinds de periode 2005/2006 door de belastingdienst toestemming gegeven wordt om rulings 
af te geven voor coöperaties, omdat dat een positieve stimulans gaf aan de vestiging van buitenlandse 
kantoren? Wat is uw mening over de constatering dat 80 van de 100 grootste bedrijven ter wereld in 
Nederland gevestigd zijn met financieringsfirma’s?  
 
Staatssecretaris: Zoals bij meerdere (fiscale) wetsvoorstellen is aangegeven, acht het kabinet het van belang 
dat er in Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat heerst, ook voor (regionale) hoofdkantoren. De 
behandeling van dividenden, zowel de inkomende (deelnemingsvrijstelling), als de uitgaande 
(dividendbelasting), is daarbij een belangrijke factor. Ook het geven van zekerheid vooraf over de fiscale 
behandeling van de dividenden is van groot belang. Aangezien dividenduitkeringen door een coöperatie in 
beginsel niet onder de heffing van de dividendbelasting vallen is de Belastingdienst daarvoor zekerheid 
vooraf gaan geven. Er is geen bijzondere fiscale faciliteit voor financieringsmaatschappijen, maar wel kan 
het grote aantal belastingverdragen dat Nederland heeft gesloten het aantrekkelijk maken financiële 
dienstverleningslichamen in Nederland te vestigen’.50 
 

                                                            
45 Verslag vaste Commissie van Financiën, Kamerstukken 2010/2011, 33003, nr. 9, p. 34. 
46 Brief aan Eerste Kamer met referentie AFP/2011/969 (Kst‐33003 G) en brief een Tweede Kamer met referentie 
33003‐17. 
47 Kamerstukken, AFP/2011/969,  p. 2.  
48 Kamerstukken, DGB/2011/6044, IFZ/2011/689 U, IFZ/2011/688 U, BEB/HPG / 11157704 
49 Kamerstukken, DGB/2011/6044, p. 4. 
50 DGB/2011/6044, p. 5. 
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Verantwoordelijkheid	coöperatie		
Verder stelt de Staatssecretaris ten aanzien van de verantwoordelijkheid van (het bestuur) van de 
coöperaties: ‘De coöperatie zal in eerste instantie zelf moeten beoordelen of sprake is van inhoudingsplicht. 
Voor de vraag of inhoudingsplicht en dus belastingplicht van de leden aan de orde is, dient op niveau van de 
coöperatie eerst te worden getoetst of sprake is van een constructie om de heffing van Nederlandse 
dividendbelasting of buitenlandse belasting te ontgaan. Bij de ontgaanstoets spelen weliswaar ook de 
achterliggende motieven van de leden een rol, maar de coöperatie zal van zichzelf weten of zij reële 
betekenis heeft. De ontgaanstoets is dus in zoverre in hoge mate geobjectiveerd. Een kunstmatig 
tussengeschoven coöperatie zal bovendien over het algemeen bekend zijn met de motieven van haar leden. 
Mocht deze coöperatie in een enkel geval hiermee niet bekend zijn en houdt zij, naar achteraf blijkt, ten 
onrechte dividendbelasting in, dan kan het desbetreffende lid tegen de inhouding van dividendbelasting 
uiteraard in bezwaar en eventueel in beroep gaan. Voor het voorgestelde artikel 1, zevende lid, van de Wet 
DB 1965 geldt de gebruikelijke vrije bewijsleer. Wanneer er geen dividendbelasting is ingehouden door de 
coöperatie en de inspecteur een naheffingsaanslag oplegt, zal de inspecteur aannemelijk moeten maken dat 
voldaan is aan de voorwaarden van artikel 1, zevende lid, van de Wet DB 1965. Het lid van de coöperatie 
kan hier geen passieve positie innemen omdat juist deze partij over de relevante informatie beschikt’.51 
 
Wat hier bijzonder is, is dat volgens de Staatssecretaris het bestuur van een coöperatie op de stoel van de 
belastingdienst moet gaan zitten om in eerste instantie zelf te bepalen of haar leden een ontgaansmotief 
hebben. Dat lijkt mij zeer discutabel. 

3.4	Artikel	17	lid	3b	Wet	Vpb	1969	
Artikel 17 lid 3b Wet Vpb 1969 bevat een antimisbruikbepaling die zich richt op buitenlandse 
vennootschappen waarbij materieel gezien geen sprake is van een echte onderneming maar waarbij wel 
sprake is van belastbaar Nederlands inkomen. Dit staat als volgt omschreven: ‘het Nederlands inkomen is 
het gezamenlijke bedrag van het belastbare inkomen uit een aanmerkelijk belang in de zin van hoofdstuk 4 
van de Wet inkomstenbelasting 2001 in een in Nederland gevestigde vennootschap, niet zijnde een 
vrijgestelde beleggingsinstelling, indien de belastingplichtige het aanmerkelijk belang houdt met als 
voornaamste doel of een van de voornaamste doelen om de heffing van inkomstenbelasting of 
dividendbelasting bij een ander te ontgaan en dit aanmerkelijk belang niet behoort tot het vermogen van 
een onderneming’. 
 
Van Raad52 stelt ten aanzien van deze buitenlandse belastingplicht: ‘Onder de Wet IB 2001 is het inkomen 
uit a.b. belast tegen 25% (artikel 2.12 Wet IB 2001). De vraag of dit tarief van 25% krachtens artikel 18 lid 2 
Wet Vpb 1969 van toepassing is op een a.b.‐resultaat dat door een in het buitenland gevestigd lichaam 
wordt behaald, moet ontkennend worden beantwoord. Immers, bij de bepaling van het belastbare inkomen 
uit een a.b. zijn op de voet van artikel 18 lid 2 slechts de regels van Hoofdstuk 4 van Wet IB 2001 van 
toepassing verklaard. Voor wat betreft het tarief (afdeling 2.2) zijn de bepalingen van de Wet IB 2001 niet 
van toepassing, waardoor artikel 2.12 Wet IB 2001 niet van belang is.’ 
 
En vervolgens: ‘De nationale heffingsbevoegdheid wordt onder de Nederlandse verdragen beperkt. In de 
meeste gevallen zullen de reguliere voordelen vallen onder het dividendartikel (artikel 10 van het OESO 
modelverdrag). Onder het dividendartikel is het Nederlandse heffingsrecht afhankelijk van de omvang van 
het kapitaalbelang. Afhankelijk van het vigerende belastingverdrag en het daarin opgenomen belang (veelal 
10% of 25%) dat het niet in Nederland gevestigde lichaam ten minste heeft in de in Nederland gevestigde 
vennootschap, zal het aan Nederland toegewezen heffingsrecht in de regel niet meer bedragen dan 5% van 
het bruto‐dividend. Bij een kleiner belang is dit percentage doorgaans 15%. In bepaalde verdragen wordt 

                                                            
51 AFP/2011/712, p. 115 e.v. 
52 C. van Raad, International Belastingrecht, studenteneditie 2011‐2012, Cursus Belastingrecht, Deventer: Kluwer, 
2011, p. 511. 
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onder vrij stringente voorwaarden ook een percentage van 0% toegestaan (zie bijvoorbeeld artikel 10 lid 3, 
van het belastingverdrag met de VS)’.53 
 
De tekst van de nieuwe antimisbruikbepalingen in de Wet DB 1965 lijkt sterk op de tekst van artikel 17 lid 
3b Wet Vpb 1969. Deze wetsartikelen beogen ‐ zo lijkt het in ieder geval ‐ hetzelfde soort misbruik te 
voorkomen waarbij artikel 17 lid 3b Wet Vpb 1969 zich richt op misbruik door buitenlandse rechtspersonen 
en artikel 1 lid 7 van de Wet DB 1965 zich richt op misbruik door buitenlandse natuurlijke personen. 
 
Prof. Bobeldijk heeft in zijn inaugurele rede bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar 
Vennootschapsbelasting aan de Nyenrode Business Universiteit op vrijdag 25 november 2011 ten aanzien 
van dit artikel 17 lid 3 onderdeel b Wet Vpb 1969 enkele interessante opmerkingen geplaatst.54 
 
Hij stelt: ‘Uit de parlementaire behandeling bij de herziening van het aanmerkelijkbelangregime kan worden 
afgeleid dat de staatssecretaris artikel 17, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969 ook ziet als middel voor het 
bestrijden van situaties waarin natuurlijke personen een aanmerkelijk belang inbrengen in een buitenlandse 
(tax haven) vennootschap om Nederlandse aanmerkelijkbelangheffing te ontgaan’.  
 
En iets later zegt hij: ‘Overigens kan Nederland op grond van de reguliere toewijzingsregels artikel 
17, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969 slechts beperkt toepassen onder verdragen die zijn gebaseerd op het 
OESO‐Modelverdrag, namelijk slechts ten aanzien van dividenden en tot maximaal het tarief dat ten 
aanzien van dividenden geldt. Ook in EU‐situaties zal het artikel in beginsel niet kunnen worden toegepast. 

In het Belastingplan 2012 wordt voorgesteld om deze bepaling zodanig aan te passen dat alleen sprake is 
van buitenlandse belastingplicht ‘indien de belastingplichtige het aanmerkelijk belang houdt met als 
voornaamste doel of een van de voornaamste doelen om de heffing van inkomstenbelasting of 
dividendbelasting bij een ander te ontgaan en dit aanmerkelijk belang niet behoort tot het vermogen van 
een onderneming’. De voorgestelde wettekst brengt mijns inziens beter het antimisbruikkarakter naar voren 
en voorkomt dat ook buitenlandse belastingplicht ontstaat in situaties waarin geen sprake is van misbruik 
maar de aandelen niet aan het vermogen van een onderneming kunnen worden toegerekend. Tegelijkertijd 
moet worden geconstateerd dat ‐ voor zover mij bekend ‐ nog nooit een aanslag is opgelegd op grond 
van artikel 17, lid 3, onderdeel b Wet Vpb 1969. Afschaffing was dan ook beter geweest, mede met het oog 
op het fiscale vestigingsklimaat van Nederland.  
 
Inmiddels is in het Belastingplan 2012 een aanpassing van artikel 17 Wet Vpb 1969 voorgesteld waarbij 
alleen sprake is van buitenlandse belastingplicht ‘indien de belastingplichtige het aanmerkelijk belang houdt 
met als voornaamste doel of een van de voornaamste doelen om de heffing van inkomstenbelasting of 
dividendbelasting bij een ander te ontgaan en dit aanmerkelijk belang niet behoort tot het vermogen van 
een onderneming’. Hoewel het mijns inziens de vraag is of met een dergelijke bepaling de strijdigheid met 
het EU‐recht is verholpen, doet instandhouding van deze ‐ (voor zover mij bekend) nog niet toegepaste 
bepaling ‐ het vestigingsklimaat zeker geen goed. De aanpassing wordt als een versoepeling gepresenteerd, 
maar ik vrees dat de bepaling die eerst een dode letter was, zeker indien de aandelen door een EU‐
vennootschap werden gehouden, nu feitelijk tot leven is gekomen. Ook is nog geenszins duidelijk wanneer 
sprake is van misbruiksituaties zoals door de wetgever bedoeld. Dit komt het vestigingsklimaat geenszins 
ten goede, zeker niet wanneer bedacht wordt dat veel andere landen een dergelijke bepaling niet kennen. 
Afschaffing van de bepaling is mijns inziens het beste alternatief. 55 
 
De Staatssecretaris heeft in dit verband naar aanleiding van enkele vragen van de NOB over de 
voorgestelde wijziging van de tekst van artikel 17 lid 3 b Wet Vpb 1969 een inhoudelijke reactie gegeven: 

                                                            
53 C. van Raad, International Belastingrecht, studenteneditie 2011‐2012, Cursus Belastingrecht, Deventer: Kluwer, 
2011, p. 511. 
54 A.C.P. Bobeldijk, Invloeden op de vennootschapsbelasting, inaugurele rede bij het aanvaarden van het ambt van 
hoogleraar Vennootschapsbelasting aan de Nyenrode Business Universiteit 25 november 2011, p. 30. 
55 Idem, p. 33. 



29 
 

‘De NOB stelt dat de buitenlandse AB‐regeling ook na de voorgestelde aanpassingen in strijd is met het EU‐
recht omdat artikel 17, derde lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 zou discrimineren naar nationaliteit. 
Om de onzekerheid omtrent de verenigbaarheid van deze bepaling met het EU‐recht op dit punt weg te 
nemen, wordt in de (bijgevoegde) derde nota van wijziging voorgesteld om bij een feitelijk niet in Nederland 
gevestigd lichaam, waarvan de oprichting heeft plaatsgevonden naar Nederlands recht, het voordeel uit 
hoofde van een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap te belasten op de voet van artikel 17, 
derde lid, onderdeel b, en vijfde lid, van de Wet Vpb 1969. Alsdan wordt een naar Nederlands recht 
opgericht lichaam dat ‐ behalve naar nationaliteit ‐ in volstrekt identieke omstandigheden verkeert als een 
vreemdrechtelijk lichaam op basis van de nationale wetgeving voor wat betreft voordelen uit hoofde van 
een aanmerkelijk belang op eenzelfde wijze in de belastingheffing betrokken.  
 
Voorts heeft de NOB enkele vragen gesteld met betrekking tot het ontgaansmotief. Naar aanleiding van de 
vraag naar de wijze waarop wordt bepaald wat het voornaamste doel of één van de voornaamste doelen is 
van het houden van een belang binnen een bepaalde structuur, wordt voor toepassing van de buitenlandse 
AB‐regeling, evenals bij de voorgestelde inhoudingsplicht voor de coöperatie, gekeken of aan het 
buitenlandse lichaam een reële functie kan worden toegekend en wat de motieven zijn om het aanmerkelijk 
belang in een in Nederland gevestigde vennootschap te houden. Op basis daarvan wordt beoordeeld of bij 
het buitenlandse lichaam het accent ligt op het ontgaan van Nederlandse inkomsten‐ of dividendbelasting. 
Om te bepalen of een motief is gelegen in het ontgaan van Nederlandse inkomsten‐ of dividendbelasting 
wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie dat het buitenlandse lichaam het belang in de in 
Nederland gevestigde vennootschap houdt, ten opzichte van de situatie dat de achterliggende 
aandeelhouder(s) van het in het buitenland gevestigde lichaam het belang in de Nederland gevestigde 
vennootschap rechtstreeks zou(den) houden, dus zonder tussenkomst van dat in het buitenland gevestigde 
lichaam. Indien de situatie zonder tussenkomst van het in het buitenland gevestigde lichaam niet zou leiden 
tot een hogere Nederlandse inkomstenbelasting ‐ of dividendbelastingclaim, zal er geen sprake zijn van 
ontgaan van Nederlandse inkomsten ‐ of dividendbelasting. Deze toetsing vindt steeds plaats op het 
moment dat het voordeel uit hoofde van het aanmerkelijk belang in de Nederland gevestigde vennootschap 
opkomt, hetgeen bijvoorbeeld relevant is bij latere wijzigingen in de concernstructuur (doorlopende toets). 
Bij de invulling van de ontgaanstoets dient aansluiting te worden gezocht bij de jurisprudentie van het HvJ 
EU over de verenigbaarheid van antiontgaansbepalingen met het EU‐recht, waarin wordt gesproken van 
een ‘volstrekt kunstmatige constructie’.56 
 
Ik concludeer dat artikel 17 lid 3 onderdeel b in de Wet Vpb 1969 een sterke relatie heeft met het nieuwe 
artikel 1 lid 7 in de Wet DB 1965 en dat de complexe vragen die opkomen bij de interpretatie en werking 
van artikel 17 lid 3b inhoudelijk ook gelden voor de toepassing van de nieuwe antimisbruikbepalingen in de 
Wet DB 1965. 

  	

                                                            
56 Kamerstukken, AFP/2011/712, p. 124. 
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4.	Analyse	
Dit hoofdstuk omvat een aantal componenten. Ik begin met een nadere analyse van het nieuwe lid 7 in 
artikel 1 van de Wet DB 1965. Ik doe dit aan de hand van een artikel van Van der Linden en Houtgraaf 
getiteld ‘De coöp in de dividendbelasting: een zwarte piet op 24 oktober’.57 In paragraaf 2 heb ik de 
belangrijkste conclusies opgenomen van het gesprek met mr. Robert Noordam die als heffingsmedewerker 
werkzaam is bij het APA/ATR team van de Belastingdienst. Dit gesprek vond plaats in Rotterdam op 18 
september 2012. Een aantal persoonlijke observaties heb ik opgenomen in paragraaf 3. Het laatste deel van 
dit hoofdstuk bevat een toekomstbeschouwing waarin een aantal scenario’s de revue passeren.  

4.1	Zwarte	Piet	
In een artikel van 8 pagina’s fileren de fiscalisten Van der Linden en Houtgraaf de nieuwe 
antimisbruikbepalingen. Zij zijn zeer kritisch over het nieuwe wetsartikel en concluderen in algemene zin 
dat het een wetswijziging is ‘die overkill bevat, onduidelijk is en bovendien zeer lastig uit te leggen is’.58  
 
Van der Linden en Houtgraaf gaan in hun artikel niet specifiek in op het mogelijk misbruik (ontgaan van 
dividendbelasting) met behulp van coöperaties en de wijze waarop dat gebeurt, maar schetsen een aantal 
praktijkscenario’s waarom het nieuwe wetsartikel niet zou voldoen of mogelijk zelfs kan leiden tot dubbele 
heffing. 
 
Wat nog van belang is ‐ en in eerdere hoofdstukken niet aan bod kwam ‐ is het feit dat leden hun 
lidmaatschap kunnen vervreemden (aan een ander lid, een nieuw lid of door inbreng), geld van zijn (leden‐ 
en/of reserve)rekening kan halen en zijn lidmaatschap beëindigen. Bij elk van deze transacties kunnen 
statutaire belemmeringen optreden of andere voorwaarden van toepassing zijn. De wettelijke regeling voor 
de coöperatie kent geen regime voor de inkoop van lidmaatschapsrechten vergelijkbaar met de inkoop van 
aandelen al dan niet met gelijktijdige intrekking. Feitelijk resteert voor de coöperatie alleen een vorm van 
beëindiging van het lidmaatschap. 
 
Kritiek	op	de	eerste	volzin	
Van den Linden en Houtgraaf concluderen ten aanzien van de eerste volzin dat ‘aanpassing van de 
Nederlandse wet om de onvolkomenheden van een buitenlands regime op te vangen, wat hun betreft terug 
kan in de zak van Zwarte Piet’. Die gedachtegang kan ik volgen. De Nederlandse wet is er toch primair om 
Nederlandse (fiscale) belangen te dienen en niet om eventuele hiaten in het buitenland te dichten. Wel zal 
Nederland zich moeten houden aan het principe van goede verdragstrouw. Dat wil zeggen dat er in de 
nationale wetgeving geen bepalingen zullen mogen staan die de effecten van een verdrag ontduiken en 
daarmee het verdrag eenzijdig buiten werking stellen.  
 
Indirect	lidmaatschap	
Zij stellen dat buitenlandse belasting ‘bij een ander’ betrekking kan hebben op een aantal mogelijkheden 
(zie onderstaand grafisch overzicht dat is overgenomen uit het artikel): 
‐ ontgaan van bronbelasting bij de dochtervennootschap ‘S’ op niveau 1; 
‐ ontgaan van vennootschapsbelasting bij direct lid ‘X’ op niveau 2; 
‐ ontgaan van bronbelasting bij uitkeringen door direct lid ‘X’ (aan ‘Y’) op niveau 3; 
‐ ontgaan van inkomstenbelasting bij uiteindelijk gerechtigde ‘Y’ op niveau 4 (het indirecte lid). 
  
Zij stellen: ‘Voor de indirecte lidmaatschapshouder Y kunnen we ons geen transactie voorstellen waarbij 
bronbelasting bij een betaling van X aan Y (3) kan worden ontgaan door het tussenschuiven van een 
coöperatie onder X’. Er is hooguit sprake van uitstel, maar geen afstel. 
 

                                                            
57 E. Houtgraaf en M.H.G.M. van der Linden, ‘De coöp in de dividendbelasting: een zwarte piet op 24 oktober’, WFR 
2011/1617 
58 Idem, p. 6. 
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Direct	lidmaatschap	
Van der Linden en Houtgraaf concluderen dat voor een direct lid van ‘het ontgaan van buitenlandse 
belasting’ krachtens de eerste volzin bij een direct lid slechts sprake is indien dat directe lid (X) niet belast is 
(onder subjectieve of objectieve vrijstelling) en door het tussenschuiven van de coöperatie de 
bronbelasting (1) vermindert. Als er op het niveau van S minder belasting betaald wordt door het 
tussenschuiven van een coöperatie is er geen sprake van ontgaan. Het is maar de vraag of X minder 
belasting gaat betalen, omdat het totaal van de belastingheffing bij X niet verandert. 
 
Inbreng	
Stel Y is direct aandeelhouder van S. Als Y dividendbelasting zou willen ontgaan, dan zou S kunnen worden 
ingebracht in een coöperatie in ruil voor lidmaatschap van Y ‐ via vennootschap X – waarna aanwezige 
winstreserves in S dan zonder inhouding van dividendbelasting zouden kunnen worden uitgekeerd aan X. 
Dat Nederland een dergelijke constructie in binnenlandse verhoudingen wil tegengaan is te begrijpen, maar 
als S een buitenlandse vennootschap is, is dat veel minder logisch. 
 
Compartimentering	
Van der Linden en Houtgraaf zijn kritisch over het feit dat er sprake is van een ‘terugwerkende kracht’ 
regeling voor coöperaties die aangemerkt worden als coöperaties met als voornaamste doel het ontgaan 
van belasting. Zeker als sprake is van winstreserves, omdat de dividendbelasting geen compartimentering 
kent. Ik vind dit een terecht punt. 
 
Samenloop	met	artikel	4	lid	zeven	
In de Wet DB 1965 zijn antidividendstrippingregels opgenomen in artikel 4 lid zeven. De nieuwe 
antimisbruikbepaling is niet van toepassing als artikel 4 lid zeven van toepassing is door uitkeringen van een 
BV aan een coöperatie. Van der Linden en Houtgraaf stellen kritische vragen over de samenhang tussen 
beide wetsartikelen. Het zou er volgens hen zelfs toe kunnen leiden dat het resulteert in dubbele 
dividendbelastingheffing. Ik denk dat dit vergezocht is, maar de gedachte is dat nu onduidelijk is welke 
antimisbruikregels prevaleren en dat de wet in theorie nu onduidelijk is en verkeerd kan uitpakken, met 
dubbele heffing als gevolg.  
 
Artikel	4	lid	één	
De uitsluiting van artikel 4 lid één van de Wet DB 1965 zorgt er voor dat de inhoudingsvrijstelling bij 
deelnemingsvrijstellingsverhoudingen in een binnenlandse situatie wordt uitgeschakeld. Het is nu 
onduidelijk of dat leidt tot dubbele heffing. Belangrijk is daarbij hun observatie dat: ‘in principe een 
tussenschakeling van een coöperatie onder een Nederlandse vennootschap nooit als voornaamste doel kan 
hebben het voorkomen van dividendbelasting…’ 
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Vermenging	van	ledenstortingen	met	winstreserves	
In de praktijk zullen coöperaties de ledenstortingen en winsten apart administreren via een ledenrekening 
(stortingen) en een reserverekening (winstreserves), maar het komt ook voor dat deze administratief op 
één rekening worden geadministreerd. Dit kan volgens Van der Linden en Houtgraaf in de praktijk tot 
ongewenste situaties leiden als er meerdere leden zijn, waarbij slechts één lid zijn reserves laat uitkeren. 
Dan zijn er nog steeds winstreserves aanwezig in de coöperatie, waardoor ook terugbetaling van zijn 
stortingen onder de heffing zouden kunnen vallen. Deze redenering vind ik vergezocht. Een coöperatie zal 
op grond van een redelijke administratie steeds kunnen aantonen welk bedrag aan stortingen een 
coöperatie heeft ontvangen en welk deel van het vermogen van de coöperatie is ontstaan door vorming 
van winstreserves. 
 
Beëindiging	lidmaatschap	
Momenteel is niet duidelijk wat het beëindigen van het lidmaatschap voor fiscale implicaties heeft. Het is 
fiscaal te kwalificeren als een inkoop van aandelen, hoewel het lidmaatschap natuurlijk geen aandeel is. Als 
er geld terugvloeit van de coöperatie naar het lid is dat dan te beschouwen als dividend waarover 
dividendbelasting verschuldigd is of is alleen het terugstorten van zijn eerdere inbreng fiscaal onbelast. 
Vermoedelijk zal een lid alleen dividendbelasting verschuldigd zijn over de geaccumuleerde winstreserves. 
Ook ten aanzien van dit punt zie ik de relevantie van de opmerkingen van Van der Linden en Houtgraaf niet 
helemaal. De antimisbruikbepalingen gaan hier eigenlijk ook niet over. 
 
Step	up	bij	inbrengtransacties	
In artikel 3a van de Wet DB 1965 zijn enkele nadere regels gesteld voor inbrengtransacties waarbij 
aandelen worden ingebracht in ruil voor aandelen een zogenaamde step up wordt verkregen door 
aandelen te waarderen tegen de waarde in het economisch verkeer. Dit zou tot agio kunnen leiden dat 
onbelast kan worden uitgekeerd. Om dit tegen te gaan zijn in de wet antimisbruikbepalingen opgenomen. 
Voor inbreng van Nederlandse vennootschappen kan in de regel geen step up worden gekregen, maar voor 
inbreng van buitenlandse vennootschappen wel. Deze worden dan ingebracht in de vorm van een storting 
op lidmaatschapsrechten. Indien de coöperatie door de fiscus wordt aangemerkt als een entiteit die 
opgericht is om dividendbelasting te ontwijking, dan zal de waarde van de gestorte (buitenlandse) aandelen 
op grond van artikel 3a van de Wet DB 1965 niet langer fiscaal onbelast kunnen worden uitgekeerd. Het 
gaat feitelijk om een soort tegenstrijdigheid tussen artikel 3a en artikel 1 lid 7. Dit punt lijkt me relevante 
kritiek. 
	
Kritiek	op	de	tweede	volzin	
Van der Linden en Houtgraaf hebben ook een aantal vragen/opmerkingen bij de tweede volzin.  

	
Cirkelredenering	
Volgens Van der Linden en Houtgraaf leidt de eerste en tweede volzin tot een cirkelredenering. Zij 
concluderen dat het raar is dat toepassing van de tweede volzin afhankelijk is van de toepassing van de 
eerste volzin en tegelijkertijd toepassing creëert van de eerste volzin. Taalkundig ben ik dit zeker met ze 
eens, maar het gaat denk ik om de intentie van de wetgever.  
 
Eerste	volzin	van	overeenkomstige	toepassing	
De samenhang tussen de eerste volzin en de tweede volzin maakt interpretatie lastiger. De eerste volzin 
moet getoetst worden en leidt tot een fiscaal ‘feit’, maar als dit feit er niet is, dan kan het fiscale ‘feit’ 
alsnog ontstaan door de inhoudelijke toets op volzin twee, waardoor volzin één toch nog een feit wordt. 
Het woordje ‘en’ in de wettekst heeft daarom een belangrijke functie. Omdat het een aantal 
voorwaardelijke feitelijkheden aan elkaar koppelt. Ik zie hier niet echt een punt van kritiek. 
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Zuivere	winst	
Het belasten van zuivere winst is (bij een coöperatie) op een willekeurige dag in het jaar geen gemakkelijke 
opgave. Het kan er toe leiden dat er dividendbelasting word geheven over bedragen die nooit aan de 
lidmaatschapshouder worden uitgekeerd. De wettekst stelt dat de winst vastgesteld moet worden 
onmiddellijk voorafgaande op het tijdstip waarop de coöperatie die winstbewijzen of geldleningen direct of 
indirect verkreeg en niet per dat tijdstip. De wetgever heeft het bepalen van de fiscale reserves/zuivere 
winst in ieder geval voor meerdere interpretaties ‘open’ gelaten. Ik begrijp het punt dat Van der Linden en 
Houtgraaf hier maken, maar vormt het bepalen van de fiscale reserves en zuivere winst niet bij elke 
overdracht of transactie een uitdaging om dit fiscaal in goede banen te leiden. Lijkt me in ieder geval niet 
een specifiek probleem voor coöperaties. Dit geldt natuurlijk ook in het geval er meerdere leden zijn, 
waarbij slechts één of enkele leden een ontgaansmotief hebben en andere leden niet. Hoe moet je dan 
gaan verdelen of moeten alle leden dividendbelasting betalen? Hier is de wetgever niet duidelijk over. 

4.2	Interview	
In algemene zin kan de heer Noordam (hierna: ‘Noordam’) bevestigen dat hij een stijgende lijn constateert 
in het aantal ATR verzoeken waarbij coöperaties betrokken zijn. Volgens hem is bij ongeveer driekwart van 
het totaal van het aantal ATR‐verzoeken dat in de afgelopen jaren voorbij kwam een coöperatie betrokken. 
Ter nadere duiding van deze woorden heb ik onderstaand een overzicht opgenomen van het aantal 
afgehandelde APA/ATR verzoeken in de periode van 2007 tot en met 2010.59 Dit impliceert dat er enkele 
honderden nieuwe holdingcoöperaties in de afgelopen jaren zijn opgericht. 
 

   2007  2008  2009  2010 

APA ‐verzoeken  339  273  231  272 

ATR‐verzoeken  550  676  492  482 

totaal  889  949  723  754 
Bron: Beheersverslag Belastingdienst 2010 

 
Noordam heeft kort toegelicht hoe een ATR (Advance Tax Ruling; wat juridisch een fiscale 
vaststellingsovereenkomst genoemd wordt) tot stand komt en wat de uitgangspunten zijn. Een ATR is in 
principe maximaal 4 jaar geldig. Na 4 jaar kan de belastingdienst de structuur opnieuw beoordelen. 
Belangrijk voor internationale concerns is dat ze zekerheid vooraf krijgen. Er worden beslist geen deals 
gemaakt. Het APA/ATR team geeft feitelijk duidelijkheid over wetstoepassing vooraf en is ook bereid om 
zich als belastingdienst hieraan te verbinden. De belastingdienst gaat daarbij uit van bepaalde 
uitgangspunten die ook worden vastgelegd in de fiscale vaststellingsovereenkomst. Voor coöperaties is in 
ieder geval vereist dat ze een ledenregister bijhouden en dat een wijziging (bijvoorbeeld ‘change of 
control’) de geldigheid van een ruling te niet doet.   
 
Beleidsmatig is het zo dat de belastingdienst eigenlijk geen beleggers als leden in een coöperatie wil. Tot 
voor kort was het zo dat het APA/ATR‐team geen ATR’s afgaf voor coöperaties met een combinatie van 
leden/natuurlijke personen zonder ondernemingsvermogen en leden/rechtspersonen met 
ondernemingsvermogen op grond van het uitgangspunt van een integrale klantenbehandeling. De hele 
structuur moest dus in zijn geheel in de ATR kunnen worden geduid/goedgekeurd. Nu is het volgens 
Noordam in beginsel mogelijk om een ATR te sluiten over een structuur waarbij ook natuurlijke personen 
betrokken zijn waarbij dan een soort duaal beleid wordt overeengekomen: geen inhoudingsplicht voor 
buitenlandse leden/rechtspersonen die een onderneming drijven naast een inhoudingsplicht van 
dividendbelasting voor uitkeringen aan het buitenlandse lid/natuurlijk persoon.   
 
Noordam beaamt dat het nieuwe lid 7 in artikel 1 in de Wet DB 1965 ingewikkeld is en dat het hem ook 
lastig lijkt om toe te passen. Nog niet alle situaties zijn volgens hem duidelijk in kaart gebracht. Met name 
het feit dat de wetgever ervoor gekozen heeft ook bestaande gevallen te treffen, waardoor de bepaling 

                                                            
59 Beheerverslag 2010, Belastingdienst, bjv 002 ‐ 1z01ed, mei 2011. P. 20. 



34 
 

materieel terugwerkende kracht heeft, zal in zijn ogen de komende tijd tot discussies leiden met 
belastingplichtigen. Het belang van de nieuwe antimisbruikbepalingen voor de bescherming van de 
bestaande Nederlandse grondslag zit volgens hem vooral in volzin twee. De wetgever heeft onder meer 
willen voorkomen dat een dga een vermogen in een vennootschap waar een fiscale claim op rust fiscaal 
onbelast kan overhevelen naar het buitenland door er een coöperatie tussen te schuiven.  
 
Het is volgens Noordam moeilijk om vooraf precies aan te geven wanneer een structuur nu wel of niet 
binnen de grenzen van de wet blijft en wanneer de belastingdienst de antimisbruikbepalingen zal 
aanwenden. Een case by case benadering blijft noodzakelijk om precies te doorgronden welk fiscaal doel 
een nieuwe structuur beoogt te bereiken en wanneer eventuele ontwijkingsmotieven de overhand nemen. 
In die zin vormen de antimisbruikbepalingen een ‘grens’. Concrete toepassing van artikel 17 lid 3 onderdeel 
b van de Wet Vpb 1969 of artikel 1 lid 7 van de Wet DB 1965 zal daarom altijd beperkt blijven. Het zijn de 
grenzen van de wet, waarbinnen een adviseur zal willen structureren. 
 
Noordam is met mij eens dat er een duidelijke samenhang is tussen artikel 17 lid 3 onderdeel b van de Wet 
Vpb 1969 en artikel 1 lid 7 van de Wet DB 1965. Noordam geeft aan dat het overigens goed mogelijk is dat 
een coöperatie in het buitenland niet goed begrepen wordt. Het kan zijn dat de coöperatie ergens in het 
buitenland op een kwalificatielijst komt te staan en dat deze rechtsfiguur door een andere overheid als 
fiscaal transparant zal worden beschouwd. Om die reden zullen adviseurs continue de houdbaar van fiscale 
structuren blijven monitoren. 
 
Noordam legt uit dat de Nederlandse fiscus bij verdragsonderhandelingen altijd heeft getracht om voor 
deelnemingsdividenden (tussen landen en binnen ondernemingen) een lage heffing te realiseren van 0%  
tot 5% en voor portfoliodividenden enige mate van bronheffing (afhankelijk van het economisch belang) 
van tussen 10% tot 15%. 
 
Noordam vind het overigens zeer terecht dat Nederland zo snel weer van de zwarte lijst van Obama is 
afgehaald omdat dit zeker geen recht doet aan het Nederlandse fiscale beleid en de inhoud van de fiscale 
verdragen.  

4.3	Persoonlijke	observaties	
 
Nederlandse	verhoudingen	
Op grond van de analyse in eerdere hoofdstukken is in strikt Nederlandse verhoudingen geen groot 
probleem te onderkennen bij het fiscale coöperatieregime. Strikt Nederlandse verhoudingen impliceert 
uitsluitend Nederlandse leden (natuurlijke personen of rechtspersonen) en Nederlandse deelnemingen en 
activiteiten. Er is sprake van rechtsvormneutraliteit. Ik zie wel twee aandachtspunten: 

‐ dubbele heffing van de verzelfstandigde winst voor IB‐ondernemers waarbij het lidmaatschap in de 
coöperatie in box I valt; 

‐ Nederlandse leden/rechtspersonen die minder dan 5% belang hebben in een coöperatie kunnen 
gebruik maken van de deelnemingsvrijstelling, terwijl aandeelhouders met een klein belang 
(minder dan 5%) in een vennootschap wel vennootschapsbelasting moeten betalen over de 
voordelen van het aandeelhouderschap. 

	
Buitenlandse	verhoudingen	
In internationale structuren is het allereerst van belang om vast te stellen of er sprake is van belastbaar 
Nederlands inkomen. Bij holdingcoöperaties met buitenlandse deelnemingen is er in de regel geen 
belastbaar Nederlands inkomen (meestal alleen maar houdsterverliezen). De coöperatie gedraagt zich 
fiscaal dan eigenlijk net als een gewone vennootschap.  
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Als er wel sprake is van belastbaar Nederlands inkomen dan zijn er allerlei mitsen en maren. Wie zijn de 
leden? Is er wel of geen sprake van verzelfstandigde winst? Is er verlengstukwinst? Een coöperatie met 
enkel buitenlandse leden/rechtspersonen heeft alleen maar verzelfstandigde inkomsten (geen 
verlengstukwinst). Dan zal er eerst door de coöperatie moeten worden afgerekend met 
vennootschapsbelasting.  
 
Verschil ontstaat bij uitkeringen aan de aandeelhouders (van de vennootschap) of leden (van de 
coöperatie). Een coöperatie hoeft bij uitkeringen aan haar buitenlandse leden/rechtspersonen géén 
dividendbelasting in te houden. Het blijft daarom vreemd dat vennootschappen wel dividendbelasting 
moeten inhouden over de uitkeringen aan haar aandeelhouders. Natuurlijk zal ten aanzien van een 
winstuitkering aan de buitenlandse aandeelhouders op grond van het belastingverdrag nog wel getoetst 
moeten worden in hoeverre Nederland beperkt wordt in haar heffingsbevoegdheid. 
 
Het voordeel van een coöperatie voor buitenlandse leden/rechtspersonen lijkt alleen te bestaan als: 

‐ een coöperatie een pure houdstermaatschappij is met (buitenlandse) deelnemingen waarbij 
gebruik gemaakt kan worden van bestaande belastingverdragen om inhouding van 
dividendbelasting op het niveau van de deelneming zo laag mogelijk te laten uitvallen; 

‐ de winsten van buitenlandse deelnemingen van een coöperatie substantieel genoeg zijn om een 
dergelijke structuur te onderhouden. 

 

 
 
Bron: Financieel Dagblad60 

 
In het FD stond een illustratie waarin het concept van een doorstroomland grafisch wordt weergegeven. De 
grafische weergave gaat niet specifiek uit van de toepassing van coöperaties, maar van Nederlandse 
tussenholdings in zijn algemeenheid. Dat kunnen vennootschappen zijn of coöperaties. In een structuur 
met buitenlandse deelnemingen en buitenlandse aandeelhouders zou je Nederland kunnen beschouwen als 
een puur doorstroomland. Winsten uit het buitenland komen eerst in de Nederlandse tussenholding waar 
ze op grond van de deelnemingsvrijstelling niet onder de heffing vallen van de vennootschapsbelasting. Als 
de tussenholding een vennootschap is, dan is de hoogte van de dividendbelasting beperkt (maximaal 15%) 
op grond van het geldende belastingverdrag. Als de tussenholding een coöperatie is, dan is de inhouding 
van dividendbelasting dus nihil.  
 
De nieuwe antimisbruikbepalingen in de Wet DB 1965 zijn primair opgesteld om misbruik tegen te gaan van 
buitenlandse leden waarbij het lidmaatschap niet tot het ondernemingsvermogen behoort. Je zou in eerste 
instantie denken dat deze bepaling zich richt op buitenlandse natuurlijke personen met een lidmaatschap 

                                                            
60 Eikelenboom & De Groot, ‘Nederland in trek bij multinationals’, Financieel Dagblad, 12 september 2011, p. 4. 
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dat in de IB sfeer in box II of box III valt. Dat is echter niet het geval. De formulering  van het ‘niet tot het 
ondernemingsvermogen behoren’ doelt op zowel natuurlijke personen als rechtspersonen waarbij bij deze 
laatste groep geen sprake is van een echte onderneming, maar meer van een lidmaatschap dat wordt 
gehouden vanuit een beleggingsvehikel. 
 
De staatssecretaris heeft in zijn reactie op vragen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) 
het volgende geschreven. ‘De NOB merkt op dat in zuiver Nederlandse verhoudingen het gebruikelijk is om 
een aanmerkelijk belang via een persoonlijke houdstervennootschap te houden, onder meer om de heffing 
van inkomstenbelasting uit te kunnen stellen tot het moment dat de aandeelhouder/natuurlijk persoon 
voordelen ter zake van zijn aandelen in de houdstervennootschap geniet. Voor de vraag hoe een dergelijke 
structuur uitwerkt in internationale verhoudingen, naar ik aanneem wordt gedoeld op een in het buitenland 
woonachtig natuurlijk persoon met een in het buitenland gevestigde houdstervennootschap die de aandelen 
in een in Nederland gevestigde vennootschap houdt, is bepalend of sprake is van een ontgaansconstructie.  
Zoals hiervoor uiteengezet is, zal dit van geval tot geval, op basis van de concrete omstandigheden van het 
voorliggende geval, moeten worden beoordeeld. Naar aanleiding van het verzoek van de NOB om aan te 
geven wanneer een houdster voldoende ‘massa’ heeft op grond waarvan de buitenlandse AB‐regeling niet 
aan de orde zal zijn, kan in algemene zin dan ook geen uitspraak worden gedaan. Concrete situaties kunnen 
uiteraard wel worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Evenals voor de huidige buitenlandse AB‐regeling 
gelden voor de vraag of een aanmerkelijk belang in de Nederlandse vennootschap behoort tot het 
ondernemingsvermogen van het buitenlandse lichaam vergelijkbare criteria als voor de oogmerktoets voor 
toepassing van de deelnemingsvrijstelling. In dit kader afgesloten ATR’s zullen op dit punt worden 
geëerbiedigd’.61 
 
De reactie van de Staatssecretaris is naar mijn mening enigszins teleurstellend omdat het geen houvast 
geeft en het daardoor ook niet duidelijk is of de antimisbruikbepalingen ooit zullen worden toegepast of 
dat het slechts een dreigement blijft zoals artikel 17 lid 3 onderdeel b van de Wet Vpb 1969 lijkt te zijn. 

4.4	Scenario	analyse	
Deze paragraaf bevat een toekomstbeschouwing waarin een aantal scenario’s de revue passeren.  
Deze scenario’s zijn kortweg te omschrijven als: 

‐ afschaffen dividendbelasting; 
‐ subjectieve belastingplicht voor alle coöperaties in de Wet DB 1965; 
‐ enkel holdingcoöperaties opnemen in de Wet DB 1965. 

Afschaffen	dividendbelasting	
In de literatuur wordt vaak de mogelijk geopperd om dividendbelasting als type belasting volledig af te 
schaffen. De totale bijdrage van de dividendbelasting aan de staatskas is beperkt ten opzichte van de totale 
belastinginkomsten; naar schatting 2,5 miljard tegenover 15,9 miljard voor vennootschapsbelasting en 48,1 
miljard voor inkomstenbelasting.62 Dividendbelasting vormt voor Nederlandse belastingplichtigen 
(natuurlijke personen) een voorheffing voor de inkomstenbelasting.  
 
Een dergelijke rigoureuze maatregel heeft natuurlijk ook implicaties voor vennootschappen. Het gemis aan 
inkomsten voor de staat kan ondervangen worden door de vennootschapsbelasting met een klein 
percentage te verhogen. Voordeel is dat het afschaffen van de dividendbelasting het fiscale systeem een 
stuk doorzichtiger maakt. 

Coöperaties	opnemen	in	art	1	lid	van	de	Wet	DB	1965	
Het is mogelijk om coöperaties (integraal) subjectief belastingplichtig te maken in de Wet DB 1965 door 
aanpassing van artikel 1 lid 1. Daarbij zijn er twee smaken. De wetgever kan er voor kiezen om het hybride 
karakter wel in stand te houden bij de toepassing van de Wet Vpb 1969 (dus verlengstukwinst eerst in 

                                                            
61 Kamerstukken, AFP/2011/712, p. 124. 
62 Miljoenennota 2012. 
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mindering brengen op het vennootschappelijk resultaat en de hoogte van het uitkeerbare vermogen en 
enkel de belastingplicht voor coöperaties in de Wet DB 1965 te veranderen.  
 
De wetgever kan er ook voor kiezen om een systeemwijziging door te voeren. Dus het hybride karakter 
afschaffen en enkel nog verzelfstandigde winst over houden in de coöperatie. Vervolgens de coöperatie als 
belastingsubject opnemen in de Wet DB 1965 en ook de deelnemingsvrijstelling in lijn brengen met gewoon 
aandeelhouderschap. Voordeel is vervolgens dat de wetgever een keuze maakt en niet langer het hybride 
karakter van de coöperatie laat domineren. Dus een coöperatie fiscaal echt gelijkstellen aan een 
vennootschap.   

Holdingcoöperaties	opnemen	in	de	Wet	DB	1965	
De wetgever zou er voor kunnen kiezen om coöperaties die geen zelfstandige activiteiten hebben en 
waarbij de activiteiten louter bestaan uit het houden van deelnemingen op te nemen in de Wet DB 1965. Er 
ontstaat dan een soort tweedeling vergelijkbaar met de open CV en de gesloten CV. Hoewel niet ideaal is 
dit een reële mogelijkheid. Dus holdingcoöperaties wel opnemen in artikel 1 lid 1 en het bestaande fiscale 
regime handhaven voor coöperaties ‘van vlees en bloed’. Voordeel is dat je op deze manier fiscaal een 
onderscheid maakt in de fiscale behandeling van coöperaties op basis van de toepassing en niet op basis 
van de rechtsvorm. De rechtsvorm an sich is immers vaak misleidend en coöperaties worden in de 
dagelijkse praktijk ook gebruikt als tussenholdings. 
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5.	Conclusies	
 
Deelvragen	
Ten aanzien van de deelvragen heb ik voor mijzelf veel zaken kunnen verhelderen. Het is mij duidelijk 
geworden wat de standaard heffingssystematiek is voor coöperaties in Nederland. Ook is nu duidelijk 
waarom coöperaties en vennootschappen niet gelijk behandeld worden. Daarnaast heb ik veel beter begrip 
gekregen van het soort misbruik dat de wetgever wil voorkomen met het nieuwe lid 7 in artikel 1 in de Wet 
DB 1965. Wel merk ik op dat de ontwijkingsmotieven van een Nederlandse directeur‐grootaandeelhouder 
van een vennootschap veel makkelijker met een voorbeeld zijn uit te leggen, dan de ontwijkingsmotieven 
van buitenlandse belastingplichtigen.     
 
Centrale	stelling	
Ten aanzien van de centrale stelling: ‘Zou het fiscaal gezien niet beter zijn om coöperaties en 
vennootschappen gelijk te behandelen in de Wet DB 1965?’ hink ik op twee gedachten. 
 
Vereenvoudiging	van	ons	stelsel	
Enerzijds geloof ik dat het aantal fiscale varianten waar de fiscus mee te maken krijgt niet alleen steeds 
groter wordt, maar ook steeds complexer wordt. We kennen anno 2012 zo veel verschillende 
rechtsvormen, zoveel verschillende belastingverdragen met zoveel uitzonderingssituaties dat de eenvoud 
en het begrip van ons belastingstelsel verloren dreigt te gaan. Jaar in jaar uit worden we geconfronteerd 
met wijzigingen, reparatiewetgeving en nieuwe antimisbruikbepalingen. De wet wordt als je het goed 
bekijkt een lappendeken die bijna niet meer te overzien is.  
 
Een algehele vereenvoudiging van ons stelsel is daarom te prefereren. Ik ben van origine politicoloog en de 
vorige zinsnede geldt wat mij betreft niet alleen voor ons belastingstelsel, maar ook voor andere structuren 
in de Nederlandse maatschappij. Ooit waren we een Republiek van Zeven Verenigde Provinciën. Veel van 
onze structuren stammen nog uit die tijd. Als je out of the box denkt, dan zouden we het landsbestuur 
kunnen vereenvoudigen bijvoorbeeld door een provincie Randstad te vormen met drie restprovincies: 
Noord, Oost en Zuid. Ik denk ook aan afschaffing van de Eerste Kamer. De samenleving moderniseert, dus 
waarom onze structuren en wetten ook niet?  
 
Door ons rechtssysteem te vereenvoudigen kunnen we als land efficiënter worden. Om die reden ben ik 
van mening dat de coöperatie als een deels hybride en deels zelfstandig belastingsubject zand in het 
systeem strooit. Het is allemaal weer net wat complexer. Het concept van de verlengstukwinst is uniek voor 
de coöperatie. Dit geldt ook voor het begrip verzelfstandigde winst. Ik kan me alleen al vanuit dat 
perspectief goed voorstellen dat we coöperaties en vennootschappen gelijk gaan behandelen. Ook in de 
Wet Vpb 1969. Ik ga daarmee een stap verder dan de centrale vraagstelling in mijn scriptie. Bij coöperaties 
‘van vlees en bloed’ waar het concept van de verlengstukwinst wordt toegepast, kan ik het hybride karakter 
nog wel begrijpen. Daar is in strikt Nederlandse situaties eigenlijk ook niets mis mee, maar om het systeem 
te vereenvoudigen moet je soms rigoureus zijn en knopen doorhakken. Daarom pleit ik hier ook voor gelijke 
behandeling van coöperaties en vennootschappen in de Wet Vpb 1969 en het opheffen van het forfaitaire 
karakter van het fiscale coöperatieregime. Het maakt het systeem een stuk eenvoudiger. 
 
Ten aanzien van de centrale stelling is mijn antwoord eenduidig: ja. Puur inhoudelijk zou het mijn voorkeur 
hebben om coöperaties fiscaal gelijk te behandelen als vennootschappen in de Wet DB 1965. Het 
vereenvoudigt het systeem en ook puur technisch denk ik dat de huidige wetgeving niet langer aan de 
realiteit voldoet. Ik zie in ieder geval geen enkele reden om het niet te doen.  
 
In de kern geloof ik dat het niet mogelijk is om elk soort misbruik in wetgeving te vatten. Er zullen altijd 
slimme jongens zijn die de mazen weten te vinden en de grenzen steeds verleggen. Ik ben daarom een 
voorstander van een meer principle based benadering van fiscale structuren in plaats van een rule based 
wetgeving met onduidelijke antimisbruikbepalingen.  
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Het feit dat het zo lastig is om misbruik of ontgaansmotieven precies te definiëren betekent ook dat een 
case by case benadering altijd noodzakelijk zal blijven. 
 
Internationale	concurrentiepositie	
Mijn andere gedachte is dat we trots mogen zijn op ons krachtige internationale verdragennet en de vele 
mogelijkheden die de coöperatie als rechtsvorm in internationale structuren kan bieden. Het levert daarbij 
ontzettend veel werk op voor de hier gevestigde fiscalisten, juristen, accountants, trustorganisaties en 
banken. De holdingcoöperatie draagt in combinatie met onze open economie, ons betrouwbare 
rechtssysteem en ons stabiele politieke systeem bij aan een beter vestigingsklimaat en de internationale 
handelspositie van Nederland.  
 
We mogen niet vergeten dat de ‘fiscale sector’ van cruciaal belang is voor de economie van Nederland. Ik 
schrik ook echt van berichten in het FD dat Nederland de concurrentiepositie verliest van landen als Cyprus 
waar ‐ in de afgelopen jaren ‐ jaarlijks rond 20.000 nieuwe houdstervennootschappen zijn opgericht. Is het 
toeval dat Cyprus nu net ook het enige EU land is waar Nederland geen verdrag mee heeft gesloten? Het 
schijnt dat Cyprus weigert om bepaalde antimisbruikbepalingen in het belastingverdrag met Nederland op 
te nemen.  
 
Daarom geloof ik echt dat we niet langer moeten proberen om het beste jongetje in de klas te zijn, maar 
dat wij veel meer moeten opkomen voor de Nederlandse belangen. Dus vereenvoudigen, ja, maar dan 
alleen als onze economische belangen daar niet al te veel schade van ondervinden. We leven in een tijd van 
crisis en we kunnen het ons niet veroorloven om onze concurrentiepositie te verzwakken.  
 
De vraag is uiteindelijk of er wat mis is met het zijn van een doorstroomland? Kan je dat kwalificeren als 
misbruik? Zolang het belastbare Nederlandse inkomen maar in de heffing wordt betrokken, is er niks aan de 
hand. Is onze open economie niet één van onze kerncompetenties? Inkomen uit het buitenland waar de 
Nederlandse fiscus toch al geen fiscale claim op kan leggen, stroomt nu wel door Nederland en de 
Nederlandse economie profiteert daar van. Dat laatste weegt voor mij zwaarder.  
Het paradijs begint wat mij betreft eigenlijk gewoon in Nederland. 
 
 
 


