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1. Inleiding 
 
De standstill-clausule sauveert op 31 december 1993 bestaande nationale regelgeving die 
de vrijheid van kapitaalverkeer met betrekking tot derde landen (artikel 64 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (hierna VwEU)) beperkt. Bepalend voor de 
toepassing van de standstill-clausule is de definitie van de directe investeringen en de 
betekenis van het begrip doorslaggevende zeggenschap hierin. Tot op heden is er geen 
algemene regel ter bepaling wanneer sprake is van doorslaggevende zeggenschap. De 
invulling is aan het Hof van Justitie (hierna HvJ) overgelaten en wordt als enigszins vaag 
ervaren1. Het lijkt er op dat hoe kleiner het aandelenbezit, des te geringer de kans dat het 
een directe investering oplevert.  

In deze verhandeling ga ik in op de vraag wat onder directe investeringen en 
doorslaggevende zeggenschap begrepen wordt. Ik onderzoek daarbij of het mogelijk is om 
een praktische definitie van het begrip directe investeringen te geven. Daarvoor zal ik de tot 
nu toe gewezen jurisprudentie van het HvJ onderzoeken alsmede beoordelen hoe de 
Nederlandse jurisprudentie en regelgeving zich verhouden tot deze jurisprudentie. Ik beperk 
mij wat betreft de Nederlandse regelgeving tot enkele artikelen van de dividendbelasting.  

In hoofdstuk 2 bespreek ik de vrijheid van kapitaalverkeer en de directe investeringen. Om 
een kader te schetsen sta ik in paragraaf 2.1 in het kort stil bij de achtergrond van de vrijheid 
van kapitaalverkeer met derde landen (artikel 63, lid 1 VwEU). Ik zal hierbij overigens niet 
ingaan op de vraag wanneer sprake is van een derde land. Vervolgens bespreek ik in 
paragraaf 2.2 wanneer een beroep gedaan kan worden op de standstill-clausule, een 
uitzondering die de belemmering van de vrijheid van het kapitaalverkeer met derde landen 
kan sauveren (artikel 64, lid 1 VwEU). In paragraaf 2.3 wordt het begrip directe 
investeringen, een van de voorwaarden voor de toepassing van de standstill-clausule, 
besproken. 
In hoofdstuk 3 inventariseer ik aan de hand van de rechtspraak van het HvJ wat het HvJ tot 
nu toe over vrijheid van kapitaalverkeer, de directe investeringen en de standstill-clausule 
heeft beslist. In paragraaf 3.1 komt in dit kader de samenloop van de vrijheid van vestiging 
en de vrijheid van kapitaalverkeer aan de orde. Paragraaf 3.2 bevat een overzicht van de 
jurisprudentie van het HvJ inzake de vrijheid van kapitaalverkeer en directe investeringen. 
Hoofdstuk 4 bevat een schets van de Nederlandse jurisprudentie inzake de vrijheid van 
kapitaalverkeer en directe investeringen (paragraaf 4.1). Tevens komt in dit hoofdstuk de  
Nederlandse wettelijke regelgeving in paragraaf 4.2 aan de orde. Ik beperk mij hier vanwege 
praktische redenen tot de regelgeving op artikel 4 en artikel 10, lid 3 van de Wet op de 
dividendbelasting 1965 (Wet DB). 
Om de directe investeringen in een ander perspectief te kunnen bezien, maak ik in hoofdstuk 
5 een uitstapje naar de wijze waarop internationaal tegen directe investeringen aangekeken 
wordt. 
In hoofdstuk 6 evalueer ik tegen welke vragen ik ben aangelopen bij het beantwoorden van 
mijn onderzoeksvraag. Tot slot geef ik in hoofdstuk 7 mijn conclusies weer. 
 
 

  

                                                
1
 Onder meer D.S. Smit, Europese verdragsvrijheden en derde landen: invloed op de Nederlandse 

vennootschaps- en dividendbelasting, TFO 2012, (afl. 122, september 2012), en J. van der Wall, “Two 
is company, three is a crowd”, WFR 6913, 7 juli 2011 
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2. Vrijheid van kapitaalverkeer en directe investeringen 
 

2.1 Vrijheid van kapitaalverkeer 
 
In het Verdrag van Rome uit 1957 is de vrijheid van kapitaalverkeer opgenomen met als 
oogmerk om geleidelijk aan alle beperkingen met betrekking tot de vrijheid van 
kapitaalverkeer op te heffen2. In 1993 werd in het Verdrag van Maastricht de vrijheid van 
kapitaalverkeer verankerd in het huidige3 artikel 634 VwEU. Deze vrijheid geldt vanaf 1 
januari 1994 tussen lidstaten onderling en ook, als enige vrijheid, tussen lidstaten en derde 
landen.  
 
De achterliggende redenen om eenzijdig de vrijheid van kapitaalverkeer tussen lidstaten en 
derde landen te laten gelden waren divers. Als redenen werden onder meer genoemd de 
waarborging van de geloofwaardigheid van de gemeenschappelijke eenheidsmunt op de 
wereldwijde financiële markten en het creëren van een open markt met vrije mededinging. 
Tevens was van belang dat enkele lidstaten naar aanleiding van het Verdrag van Rome hun 
beperkingen op het internationale kapitaalverkeer hadden afgeschaft5.  
 
De eenzijdige liberalisatie van de vrijheid van kapitaalverkeer stond ter discussie tijdens het 
Verdrag van Maastricht met als resultaat dat er uitzonderingen overeengekomen werden6. 
De lidstaten behouden de mogelijkheid van vrijwaringmaatregelen in uitzonderlijke 
omstandigheden, de mogelijkheid om beperkingen toe te passen op derde landen en 
bepaalde vormen van kapitaalverkeer die voor een bepaalde datum bestonden, evenals een 
basis voor de invoering van dergelijke beperkingen - echter onder zeer specifieke 
omstandigheden7.  
 

                                                
2
 Onder meer in De Vakstudie Nederlands Internationaal Belastingrecht, artikel 64, aantekening 1.2.1 

3
 Verdrag van Maastricht 1993, artikel 73B; Verdrag van Amsterdam 1999, artikel 56; Verdrag van 

Lissabon 2009, artikel 63. 
 
4
     Artikel 63 VwEU 

1. In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het 
kapitaalverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen 
verboden. 

2. In het kader van de bepalingen van dit hoofdstuk zijn alle beperkingen van het 
betalingsverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen 
verboden. 

  

 
5
  D.S. Smit LL.M., Europese verdragsvrijheden en derde landen, par. 4.1; J. Van der Wal, Two is a 

company, three is a crowd, par. 4; HvJ EG 18 december 2007, C-101/05, Skatteverket v. A, onder 
meer punt 31 
6
 De discussie betrof onder andere de derving van de belastingopbrengsten, het ontbreken van 

wederkerigheid of administratieve moeilijkheden, in D.S. Smit, Europese verdagsvrijheden en derde 
landen, par. 4.6.1, blz. 13 
7
 D.S. Smit, ‘EU Freedoms, Non-EU Countries and Company Taxation”, blz. 667 ev 
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Het begrip kapitaalverkeer is niet gedefinieerd in het VwEU. Het HvJ baseert zich op 
indicatieve wijze op de nomenclatuur van het kapitaalverkeer in bijlage I van de Richtlijn 
88/361 EEG8.  

 

2.2 Standstill-clausule 
 
Een van de uitzonderingen die naar aanleiding van de discussie tijdens het verdrag van 
Maastricht bij invoering van de vrijheid van kapitaalverkeer van derde landen is opgenomen 
is de standstill-clausule in artikel 64 VwEU. Indien een nationale regelgeving de vrijheid van 
kapitaalverkeer met derde landen belemmert, kan de standstill-clausule deze regelgeving in 
een aantal omstandigheden sauveren. 
 
Artikel 64, lid 1 VwEU luidt als volgt: 
 

 “Het bepaalde in artikel 63 doet geen afbreuk aan de toepassing op derde 
landen van beperkingen die op 31 december 1993 bestaan uit hoofde van het 
nationale recht of het recht van de Unie inzake het kapitaalverkeer naar of uit 
derde landen in verband met directe investeringen — met inbegrip van 
investeringen in onroerende goederen —, vestiging, het verrichten van 
financiële diensten of de toelating van waardepapieren tot de 
kapitaalmarkten…. “  
 

Voor de toepassing van de standstill-clausule voor de vrijheid van kapitaalverkeer is een 
aantal factoren van belang. Naast de bepaling of er sprake is van een belemmering van de 
vrijheid van kapitaalverkeer met derde landen, is van belang of de nationale wettelijke 
regelgeving al bestond op 31 december 1993. Tevens is van belang wat er begrepen dient te 
worden onder het begrip directe investeringen. Is er geen sprake van directe investeringen, 
maar van portfolio-investeringen, dan sauveert de standstill-clausule de belemmering van de 
vrijheid van kapitaalverkeer met derde landen namelijk niet. 
 
Wordt een belemmering veroorzaakt door nationale regelgeving die na 31 december 1993 is 
ingevoerd, dan sauveert de standstill-clausule deze regelgeving niet. Indien bestaande 
regelgeving per 31 december 1993 op een later tijdstip gewijzigd wordt, is het afhankelijk van 
de wijziging of de sauverende werking van de standstill-clausule blijft bestaan. Uit de 
gewezen jurisprudentie valt hierover het volgende op te merken. Indien een bestaande 
regeling wordt afgeschaft en vervolgens opnieuw wordt ingevoerd dan is de standstill-
clausule niet van toepassing9. Wordt een bestaande belemmering na 31 december 1993 
gewijzigd, dan is bepalend of belastingplichtige door de wijziging slechter af is·. Is een 
belastingplichtige niet slechter af na een wijziging dan blijft de standstill-clausule van 
toepassing indien de gewijzigde regeling in belangrijke mate identiek is aan de oude10. 
Introduceert de nieuwe regelgeving een belemmering maar neemt de regel meteen een 
bestaande belemmering weg dan wordt dit niet gedekt door de standstill-clausule·. Er dient 
van geval tot geval bekeken te worden of een belastingmaatregel onder de standstill-
clausule valt. 

                                                
8
 Richtlijn 88/361/EEG van de Raad van 24 juni 1988 voor de uitvoering van artikel 67 van het Verdrag 

31988L0361; Zie o.a. HvJ 20 mei 2008, C-194/06, Orange European Smallcap Fund NV, punt 100; 
HvJ 26 september 2008, C-282/04 en C-283/04, Commissie tegen Nederland, jur I-9141, punt 19 
9
 HvJ 18 december 2007, C-101/05, Skatteverket tegen A 

10
 HvJ 12 december 2006, C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation p 196; HvJ  10 februari 

2010, C-436/08 en C-437/08, Haribo, punt 136.  
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2.3 Directe investeringen 
 
Een definitie van directe investeringen ontbreekt in het VwEU. Ook hiervoor hanteert het 
HvJ, net als bij de invulling van het kapitaalverkeer,  indicatief de nomenclatuur van de 
Richtlijn 88/36111. Volgens bijlage I, punt I, in deze Richtlijn omvat het kapitaalverkeer op het 
gebied van de directe investeringen onder meer de deelneming in nieuwe of bestaande 
ondernemingen ten einde duurzame economische betrekkingen te vestigen of te handhaven. 
Het kan daarbij gaan om directe investeringen door niet-ingezetenen in het binnenland en 
om directe investeringen door ingezetenen in het buitenland.  
 
Is er geen duurzame economische betrekking maar een verwerving van effecten op de 
kapitaalmarkt met uitsluitend het doel te beleggen, zonder invloed op het bestuur van en de 
zeggenschap over de onderneming te willen uitoefenen dan is er sprake van 
portefeuillebeleggingen of ook wel portfolio-investeringen.  
 
In de bijlage van Richtlijn 88/361 wordt niet aangegeven wanneer er nu precies sprake is van 
directe investeringen en dus duurzame economische betrekkingen tussen de 
kapitaalverschaffer enerzijds en de ondernemer of de onderneming anderzijds voor wie de 
desbetreffende middelen bestemd zijn met het oog op de uitoefening van een economische 
activiteit. Het is aan het HvJ overgelaten om te beoordelen wanneer sprake is van een 
directe investering en dus een doorslaggevende zeggenschap en wanneer sprake is van 
portfolio-investeringen. In het volgende hoofdstuk wordt de jurisprudentie van het HvJ 
besproken.  
 
 

3. Hof van Justitie 
 
 

3.1 Vrijheid van kapitaalverkeer en vrijheid van vestiging 
 
De nationale rechters hebben sinds de invoering van de liberalisatie van het kapitaalverkeer 
tussen lidstaten en derde landen regelmatig prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ over de 
toepassing van de vrijheid van kapitaalverkeer ten opzichte van derde landen, evenals over 
de toepassing van de standstill-clausule en de invulling van de directe investeringen. Veelal 
kwam het HvJ niet toe aan het toetsen van de standstill-clausule. Tot het arrest Test 
Claimant in the FII Group Litigation (FII) 12 was het HvJ van mening dat de vrijheid van 
vestiging een verdrijvende werking kon hebben op de vrijheid van kapitaalverkeer in geval 
van meerderheidsinvesteringen. Daar de vrijheid van vestiging alleen tussen lidstaten van 
toepassing is, betekende dit een beperking van de vrijheid van kapitaalverkeer tussen 
lidstaten en derde landen. Pas als geconstateerd werd dat de vrijheid van vestiging niet van 
toepassing was en een belemmering van vrijheid van kapitaalverkeer aan de orde was, werd 
toegekomen aan de toetsing aan de standstill-clausule.  
 

                                                
11

 O.a. Test Claimants in the FII Group Litigation, 2007 punten 177 en 178,  
HvJ, 24 mei 2007, C-157/05 Holbock, HvJ 28 september 2006, C-282/04, C-283/04 punt 19  
12

 HvJ, 13 november  2012, C-35/11 BNB 2013/28: Test Claimants in the FII Group Litigation (II) 
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In het volgende geef ik een overzicht van de jurisprudentie van het HvJ met betrekking tot 
het van toepassing zijn van de vrijheid van kapitaalverkeer met derde landen. Ik betrek 
hierbij ook jurisprudentie die gewezen is voor situaties tussen lidstaten voor zover van 
belang.  
 
Tot het arrest FII hanteerde het HvJ bij meerderheidsbelangen in derde landen soms de 
feitelijke benadering (feiten en omstandigheden) 13 en in andere gevallen de doel- en 
strekkingbenadering (de ratio van de getoetste wettelijke regeling) 14 . 
 
Onder andere in de arresten Baars15 en Burda16 hanteerde het HvJ de feitelijke benadering 
en concludeerde dat, indien getoetst werd aan een generieke fiscale regel bij 
meerderheidsbelangen, uitsluitend de vrijheid van vestiging van toepassing was. Dit omdat 
er feitelijk sprake was van een doorslaggevend belang en zeggenschap. Het HvJ was van 
mening dat de aandeelhouders een zodanige invloed hadden op de besluiten van de 
deelnemingen dat zij de activiteiten er van konden bepalen en daardoor de werkingssfeer 
van de vrijheid van vestiging van toepassing was. Alhoewel het noch bij het arrest Baars, 
noch bij het arrest Burda een derde land betrof, kan uit de jurisprudentie afgeleid worden dat 
tot het arrest FII (november 2012) de vrijheid van kapitaalverkeer met derde landen beperkt 
werd door de verdrijvende werking van de vrijheid van vestiging. 
 
In andere arresten, zoals Lasertec17 en Test Claimants18, hanteerde het HvJ de doel- en 
strekkingbenadering en keek het naar doel en strekking van de nationale fiscale regeling. Is 
deze regeling exclusief van toepassing binnen concernverhoudingen, zoals een 
thincapregeling, dan kan de regeling alleen aan de vrijheid van vestiging getoetst worden. Is 
de maatregel gericht op portfolio-investeringen of op misbruikbestrijding dan kan getoetst 
worden aan de vrijheid van kapitaalverkeer. 
 
Deze toetsing van het HvJ werd niet altijd als even consistent ervaren19.  
 
In het arrest FII geeft het HvJ een andere invulling hoe te bepalen welke vrijheid van 
toepassing is. De doel- en strekkingbenadering is het uitgangspunt en daar waar nodig wordt 
vervolgens de feitelijke benadering gehanteerd20. Fiscale regelingen die alleen zien op 
meerderheidsdeelnemingen zijn vestigingshandelingen21. Is de fiscale regeling gericht op 
beleggingsbelangen of misbruikbestrijding, dan dient het feitencomplex bekeken te worden 

                                                
13

 HvJ, 13 april 2000, C-251-98, Baars;  HvJ 26 juni 2008, C-284/06 Burda; HvJ 18 juni 2009, C-
303/07 Aberdeen; HvJ 4 juni 2009, C-439/07 en C-499/07, Belgische staat en  KBC-Bank 
14

 HvJ, 24 mei 2007, C-157/05, Holböck, HvJ 10 februari 2011, nr. C-426/08, V-N 2011, 16.15; Haribo 
en Salinen, HvJ, C-182/08, Glaxo, HvJ, 10 mei 2007, C 492/04, Lasertec 
15

 HvJ, 13 april 2000, C-251-98, Baars 
16

 HvJ 26 juni 2008, C-284/06, Burda 
17

 HvJ, 10 mei 2007, C 492/04, Lasertec 
18

 HvJ 13 maart 2007, C-524/04, Test Claimants in the FII Group Litigation vs. Commissioners of 
Inland Revenue 
19

 Nijkeuter en De Wilde: Het HvJ lijkt op twee gedachten te hinken, punt 2.2; zie ook D.S. Smit, 
Europese verdragsvrijheden en derde landen: invloed op de Nederlandse vennootschaps- en 
dividendbelasting, TFO 2012, (afl. 122, september 2012), en J. van der Wall, “Two is company, three 
is a crowd”, WFR 6913, 7 juli 2011; D. Smit, in TFO,  zegt hierover dat de rechtspraak van het HvJ 
een diffuus beeld laat zien, punt 4.3; BNB 2012/197, 23 december 2011, 11/00483, Bijlage bij 
Conclusie van Advocaat-Generaal mr. Wattel, punt 3.1  
20

 E. Nijkeuter, WFR, Met de kennis van nu, punt 2.3 
21

 FII, ro 91 



                                                                                                                                                                      

 

7 
 

en is exclusief de vrijheid van kapitaalverkeer aan de orde22. Generieke fiscale regels in 
derde landsituaties situaties worden beoordeeld op belemmering van de vrijheid op 
kapitaalverkeer zowel bij minderheids-, als bij meerderheidsbelangen23.  
 
In het arrest FII concludeert het HvJ dat de generieke nationaal wettelijke regeling aan de 
kapitaalsvrijheid getoetst moet worden, ongeacht de omvang van het aandelenbelang24. Het 
gevolg hiervan is een verruiming van de vrijheid van kapitaalverkeer voor derde landen. De 
vrijheid van vestiging, die niet van toepassing is voor derde landen, heeft geen verdrijvende 
werking meer van de vrijheid van kapitaal bij een generieke fiscale maatregel. 
Het HvJ beperkt het beroep van derde landen op de vrijheid van kapitaalverkeer wel weer 
door de mogelijkheid van het stellen van voorwaarden aan de marktdeelnemers en voor de 
markttoegang25. Het HvJ wil hiermee vermijden dat de vrijheid van vestiging niet verruimd 
wordt tot derde landen door deze uitleg van artikel 63 lid 1 VwEU. 
 
Na het arrest FII komt men eerder toe aan toetsing van de standstill-clausule. Mijn 
verwachting is dat het HvJ zich in de toekomst vaker zal moeten uitlaten of de standstill-
clausule een nationale regelgeving sauveert en derhalve ook wanneer er sprake is van 
directe investeringen en wanneer van portfolio-investeringen.  
 

3.2 Directe investeringen 
 

Het HvJ heeft zich in een aantal arresten direct of indirect uitgelaten over de vraag wanneer 
sprake is van directe investeringen en wanneer van portfolio-investeringen. Dit betrof in de 
meeste gevallen arresten waarbij lidstaten betrokken waren. Bij een enkel arrest is een 
derde land betrokken. 
 
Wat het HvJ verstaat onder directe investeringen, kwam onder andere aan de orde in het 
arrest Orange26. In het arrest Orange wilde de verwijzende rechter vernemen of het begrip 
directe investeringen ook het houden van een pakket aandelen in een vennootschap omvat, 
dat de houder niet in staat stelt een bepalende invloed uit te oefenen op het bestuur van of 
de controle over een vennootschap. Het HvJ antwoordde dat onder directe investeringen 
wordt verstaan: investeringen die door natuurlijke of rechtspersonen worden verricht en 
gericht zijn op de vestiging of de handhaving van duurzame en directe betrekkingen tussen 
de kapitaalverschaffer en de onderneming waarvoor de desbetreffende middelen bestemd 
zijn met het oog op de uitoefening van een economische activiteit27. Onder het begrip 
duurzame economische betrekkingen wordt hier begrepen dat de aandelen een 
aandeelhouder, hetzij als gevolg van de bepalingen van de nationale wetgeving op 
vennootschappen, hetzij uit andere hoofde, de mogelijkheid bieden daadwerkelijk deel te 
hebben in het bestuur van of de zeggenschap over de betrokken vennootschap. 

                                                
22

 FII Group 2012, ro 92;  E. Nijkeuter en M.F. de Wilde noemen hier als voorbeelden onder andere 
antimisbruikmaatregelen voor portfolio-investeringen in laagbelastende heffingsjurisdicties en  
antidividendstrippingsmaatregelen 
23

 FII Group 2012, ro 102 
24

 FII Group 2012, ro 99 
25

 FII Group 2012, ro 100 
26

HvJ 20 mei 2008, C-194/06, Orange European Smallcap Fund NV, punt 20 
27

 Orange ro 102. Zie ook HvJ 20 oktober 2009, Commissie vs Duitsland C-284/09; HvJ Test 
Claimants, 12 december 2006, C-446/04;  HvJ 17 september 2009, C—182/08, Glaxo Wellcome, punt 
40; Volgens Advocaat-Generaal is deze vraag van de rechter bij Orange niet ontvankelijk,punt 30: 
“Naar mijn mening is deze vraag niet-ontvankelijk, omdat zij niet noodzakelijk is voor de oplossing van 
het geschil in het hoofdgeding.”  
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Wanneer is er sprake van directe investeringen en dus van duurzame en directe 
betrekkingen tussen kapitaalverschaffers en de onderneming? De jurisprudentie geeft het 
volgende beeld. 
 
In het arrest Holböck28 heeft een inwoner van Oostenrijk een belang van 67% in een 
Zwitserse vennootschap. Voor de dividenden van de Zwitserse vennootschap geldt het 
normale, volle belastingtarief, voor de van een binnenlandse vennootschap ontvangen 
dividenden geldt de helft van het gemiddelde belastingtarief dat op zijn totale inkomen van 
toepassing is.  
Het HvJ oordeelt dat de verschillende behandeling van dividenden als zodanig in strijd is met 
het vrije kapitaalverkeer van artikel 56 EG. Omdat het verschil in behandeling echter 
voortvloeit uit de al op 31 december 1993 bestaande regelgeving, wordt zij gesauveerd door 
de standstill-clausule. Het 67%-belang wordt door het HvJ gezien als een directe investering.  
 
In het arrest Columbus Container Services29 zijn de aandelen in handen van acht natuurlijke 
personen (elk 10%) en een Duitse vennootschap (20%). De natuurlijke personen en de 
aandeelhouders van de vennootschap behoren tot dezelfde familie. Het HvJ oordeelt dat de 
participanten individueel weliswaar geen zodanige invloed hebben, maar omdat er sprake is 
van een dezelfde familie, het nastreven van een dezelfde belang en alle aandeelhouders 
tijdens een algemene vergadering gezamenlijk vertegenwoordigd worden door een persoon 
die de besluiten neemt die de vennootschap betreffen en de activiteiten van de 
vennootschap bepalen, hier gesproken kan worden van een zodanige invloed. De vrijheid 
van vestiging is hier van toepassing.  
 
In het arrest Commissie vs Nederland30 wordt de vraag gesteld of bijzondere aandelen, ook 
wel golden shares genoemd, in KPN en TPG in strijd waren met de vrijheid van 
kapitaalverkeer. Naast de bijzondere aandelen houdt KPN tevens een 20% belang via 
gewone aandelen en TPG een 35% belang via gewone aandelen. Er was hier in casu een 
bijzonder aandeel toegekend met bijzondere statutaire rechten. Het HvJ was van mening dat 
`de bijzondere aandelen een directe investering betrof omdat met investeren in de vorm van 
aandeelhouderschap daadwerkelijk deelgenomen wordt in het bestuur van, of zeggenschap 
kan worden verworven. De betekenis van dit arrest is gelegen in het belang dat het HvJ 
hecht aan deze bijzondere aandelen die de Nederlandse Staat enerzijds een invloed op het 
bestuur van KPN en van TPG verlenen die niet wordt gerechtvaardigd door de hoogte van 
de investering en die aanzienlijk groter is dan de Staat op grond van de gewone deelneming 
in deze ondernemingen normaal gesproken zou hebben. Anderzijds beperken die aandelen 
de invloed van de andere aandeelhouders in verhouding tot de omvang van hun deelneming 
in KPN en TPG. 
 
In het arrest SGI31 laat het HvJ zich kwantitatief uit over het begrip beslissende invloed in het 
kader van verdrijvende werking van het recht van vrije vestiging bij minderheidsinvesteringen 
en oordeelt het dat de vrijheid van vestiging van toepassing is, omdat er sprake is van een 
beslissende invloed (met 34%) en van bestuurlijke banden. Weliswaar betreft het in het 
arrest SGI lidstaten en is dit arrest gewezen voor het arrest FII, maar de casus wordt niet 
beoordeeld op doel- en strekking van de fiscale regeling maar op basis van feiten en 
omstandigheden. Het lijkt er op dat het HvJ hier oordeelt dat met een beslissende invloed 

                                                
28

 HvJ, 24 mei 2007, C-157/05 
29

 HvJ 6 december 2007, C-298/05  
30

 HvJ 26 september 2008, C-282/04 en C-283/04, Commissie tegen Nederland, jur I-9141, punt 19 
31

 HvJ 12 januari 2010, C-311/08 SGI vs Belgische Staat punten 34 en 35 
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van 34% en bestuurlijke banden sprake is van een doorslaggevende zeggenschap en dus 
een directe investering. 
 
In het arrest Haribo wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 63 VwEU zich verzet 
tegen een nationale wettelijke regeling volgens welke dividenden uit deelnemingen in een 
derde staat gevestigde vennootschappen van zowel de vrijstelling in de 
vennootschapsbelasting als de verrekening van de in het buitenland betaalde 
vennootschapsbelasting is uitgesloten wanneer de deelneming van de ontvangende 
vennootschap minder dan 10 % (voorheen 25 %) van het kapitaal van de uitkerende 
vennootschap bedraagt32. Dividenden uit deelnemingen in ingezeten vennootschappen zijn 
vrijgesteld ongeacht het participatiepercentage. 
 
In het arrest Haribo33 oordeelt het HvJ onder meer dat investeringen van minder dan 10% 
van het kapitaal in ieder geval niet vallen binnen de werkingssfeer van de standstill-clausule 
en dus geen directe investeringen zijn34. De eerste expliciete kwantitatieve uitlating van het 
HvJ35.  
 

In het arrest FII36 komt de vraag aan de orde of het EU-recht en in het bijzonder de vrijheid 
van kapitaalverkeer van toepassing is als door een Britse vennootschap dividenden worden 
ontvangen van 100%-deelnemingen in derde landen. De Britse nationale wettelijke 
regelgeving luidde als volgt: oefent de ontvangende ingezeten vennootschap rechtstreeks of 
indirecte zeggenschap uit of is zij een dochteronderneming van een vennootschap die 
rechtstreeks of indirecte zeggenschap uitoefent op 10% of meer van de stemrechten in de 
uitkerende vennootschap, dan geldt de aftrek ook voor de onderliggende buitenlandse 
vennootschapsbelasting over de winst waaruit de dividenden zijn betaald. De in het 
buitenland betaalde belasting kan slechts in aftrek worden gebracht ten belopen van het 
bedrag dat in het Verenigd Koninkrijk als vennootschapsbelasting over het betrokken 
inkomen verschuldigd was. In casu sauveert de standstill-clausule de belemmering. 
 
Advocaat-Generaal Jääskinen37 concludeert bij het arrest FII dat in het Verdrag er geen 
ander artikel dan artikel 63 VwEU is dat bij overschrijding van de drempel van 10% van de 
stemrechten in de betrekkingen met derde landen zou kunnen worden toegepast. Bovendien 

                                                
32

 Het gehanteerd percentage van 10% vindt steun bij het percentage van 10% genoemd in artikel 3 
van de Moeder-dochterrichtlijn: zie de Conclusie AG Kokott bij het arrest Haribo, punt 69: Deze 
conclusie vindt steun in deM waardoor de Oostenrijkse wetgever zich heeft laten leiden toen hij de 
participatiedrempel op 10 % en eerder op 25 % stelde. In de  Richtlijn is voor moedermaatschappijen 
en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten een gemeenschappelijke fiscale regeling 
ingevoerd om hergroeperingen van vennootschappen op communautair niveau te vergemakkelijken. 
Daartoe bepaalt de Richtlijn dat voor dividenden die een moedermaatschappij van haar 
dochteronderneming ontvangt hetzij belastingvrijstelling wordt verleend, hetzij verrekening van de 
buitenlandse belasting plaatsvindt. Dit onderstreept dat het legitiem kan zijn gekwalificeerde 
deelnemingen fiscaal anders te behandelen dan portfoliodeelnemingen. 
33

 HvJ 10 februari 2011, C-426/08, V-N 2011/16.15 
34

 Arrest Haribo, ro 137:”……. Aangezien de in het kader van deze vraag onderzochte wettelijke 
regeling alleen ziet op deelnemingen van minder dan 10% van het vennootschapskapitaal van de 

uitkerende vennootschap, valt zij niet binnen de materiële werkingssfeer van artikel 64, lid 1, VWEU.” 
35

 Van der Wal, Two is a company, three is a crowd, in WFR 6913, blz. 886. Van der Wal: “Hoewel het 
niet valt uit te sluiten dat ook kapitaaldeelnames van 10% of meer beschermd worden door de vrijheid 
van kapitaalverkeer, lijkt na Haribo de toepassing van de vrijheid van kapitaalverkeer op 
kapitaaldeelnames van minder dan 10% in elk geval verzekerd.”  
36

 HvJ, 13 november 2012, C-35/11 BNB 2013/28: Test Claimants in the FII Group Litigation (II). 
37

 Conclusie AG Jääskinen punt 115 bij FII 
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wijst niets in de bewoordingen van het VwEU erop dat het vrij verkeer van kapitaal niet zou 
gelden in de betrekkingen met derde landen zodra de deelneming uitstijgt boven 
portfolioniveau. Het lijkt dat hij hier bedoelt: uitstijgt boven 10%. 
 
Tussenconclusie. 

Wat is er nu af te leiden uit de jurisprudentie van het HvJ? 
 
Tot het arrest FII verschoof het zwaartepunt van de verdragsartikelen op het gebied van het 
vrij verkeer van kapitaal naar de vrijheid van vestiging zodra de stemrechten of de deelname 
in het kapitaal de drempel van 10% overschreden. Vanaf het arrest FII is de verdrijvende 
werking wanneer generieke nationaal wettelijke regelgeving getoetst wordt niet meer aan de 
orde. De vrijheid van kapitaalverkeer blijft dan bij derde landen van toepassing. Het HvJ 
heeft de toegang tot het vrij verkeer van kapitaal bij derde landen verder verruimd38. 
 
Er zijn arresten waar een kwantitatief percentage genoemd wordt op basis waarvan 
investeringen expliciet als portfolio- of directe investeringen beschouwd worden. Door de 
verdrijvende werking van de vrijheid van vestiging heeft de rechter zich in het verleden niet 
vaak hoeven uit te laten waar de grens tussen portfolio en directe investeringen ligt. In het 
arrest Haribo wordt een grens genoemd van minder dan 10% van het kapitaal waarbij in 
ieder geval sprake is van portfolio-investeringen.  
 
 

4. Nederlandse jurisprudentie en wettelijke regelgeving 
 
 

4.1 Nederlandse jurisprudentie 
 
De Nederlandse rechters hebben regelmatig de Nederlandse fiscale maatregelen getoetst 
aan de vrijheid van kapitaalverkeer in geval van meerderheidsbelangen van derde land-
aandeelhouders in Nederlandse deelnemingen39. Zo oordeelden zij tot FII en dus tot 2012 in 
de lijn van het HvJ dat in de regel de vrijheid van vestiging en niet de vrijheid van kapitaal 
aan de orde was indien aandeelhouders een meerderheidsbelang en dus een beslissende 
invloed hadden op hun Nederlandse dochters. 
 
In BNB 2010/291 is de rechtsvraag of de ten laste van de vennootschap ingehouden en 
afgedragen dividendbelasting in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer was. De Hoge 
Raad ( hierna HR) oordeelt dat net als in BNB 2009/24 door de beslissende invloed van de 
aandeelhouders de bepaling kwalificeert als een vestigingshandeling40. De vrijheid van 
kapitaalverkeer kan door de verdringende werking van de vrijheid van vestiging derhalve niet 
ingeroepen worden. 
 

                                                
38

 Kiekebeld, Kapitaalverkeer versus vestiging: eindelijk echt duidelijk? 
39

 O.a. HR 26 september 2008, 43 339, BNB 2009/04, BNB 2009/228, BNB 2010/291, BNB 2010/292,  
BNB 2012/197 en 198 
40

 HR, 9 april 2010, 08/04160, LJN BK 6083; BNB 2009/24, 26 september 2008, 43339 
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BNB 2011/16241 betreft een 100%-belang in twee Antilliaanse vennootschappen. De HR 
overweegt hier dat als het kapitaalverkeer van toepassing is, de regeling gesauveerd wordt 
door de standstill-clausule. Dit zou betekenen dat er sprake is van een directe investering.  
In casu is sprake van beleggen van vermogen en worden de buitenlandse 
beleggingslichamen op basis van een fictief rendement belast. De vraag is hier of belangen 
in beleggende buitenlandse vennootschappen anders belast mogen worden dan in 
beleggende binnenlandse vennootschappen.  
Een vreemde beslissing van de HR dat de regeling gesauveerd wordt door de standstill-
clausule, nu het beleggingen en dus portfolio-investeringen betreft.  
 
In BNB 2012/10242 is de vraag aan de orde of de vrijheid van kapitaal in de weg stond aan 
de verschuldigdheid van dividendbelasting over de dividenden. 
Het betreft hier een Nederlandse tussenhoudstermaatschappij die 100% en 50% 
deelnemingen houdt in 12 buitenlandse vennootschappen. De Nederlandse 
tussenhoudstermaatschappij keert dividend uit aan haar 100%-aandeelhoudster in Canada. 
De HR oordeelt dat uit BNB 2010/291 voortvloeit dat indien sprake is van een deelneming 
van zodanige omvang dat de aandeelhouder een beslissende invloed op de besluiten van de 
deelneming kan uitoefenen en de activiteiten van deze deelneming kan bepalen, de in 
geschil zijnde wettelijke bepaling een beperking is die valt binnen de materiële werkingssfeer 
van de vrijheid van vestiging en dat in een dergelijk geval die beperking niet rechtvaardigt dat 
de maatregelen waaruit zij voortvloeien worden getoetst aan de vrijheid van kapitaalverkeer, 
ook niet indien het kapitaalverkeer met derde landen betreft.  
De HR stelt vervolgens dat indien het antwoord van het HvJ op de prejudiciële vraag inzake 
het arrest FII zou meebrengen dat bij een investering als onderhavige getoetst moet worden 
aan de vrijheid van kapitaalverkeer, vervolgens de vraag zou rijzen of de standstill-clausule 
van toepassing is. Voor het antwoord op die vraag is van belang of het 100%-aandelenbezit 
van de Canadese aandeelhoudster in belanghebbende kan worden aangemerkt als een 
'directe investering'. Daarvan is sprake bij deelnemingen die zijn verworven teneinde 
duurzame en directe economische betrekkingen te vestigen of te handhaven tussen de 
aandeelhouder en de betrokken vennootschap en die de aandeelhouder de mogelijkheid 
bieden daadwerkelijk deel te hebben in het bestuur van of de zeggenschap over de 
betrokken vennootschap. 
Het lijkt er in dit arrest op dat de HR al twijfelt over welke vrijheid van toepassing is bij 
generieke regelgeving in situaties waarin de moederonderneming een beslissende invloed 
uitoefent over de dochteronderneming43. Zekerheidshalve toetst de HR hier ook aan de 
vrijheid van kapitaalverkeer. 
 
Hof Amsterdam44 oordeelt dat een deelneming die een omvang heeft van 6,6% van het 
nominaal kapitaal een directe investering is. Het Hof is van mening dat de definitie van het 
HvJ ruim is en aansluit bij het in artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 
(Wet Vpb) bedoelde begrip deelneming. Ook voor dit begrip deelneming geldt als 
wezenskenmerk dat sprake is van een duurzame en directe betrekking tussen de 
kapitaalverschaffer enerzijds en de ondernemer of de onderneming anderzijds. Hieraan is in 
artikel 13 Wet Vpb uitwerking gegeven door voor de aanwezigheid van een deelneming (in 
beginsel) als voorwaarde te stellen dat sprake is van een participatie van 5 percent van het 
(nominaal gestorte) kapitaal. Het Hof acht de (praktische) wijze waarop in de Wet Vpb aan 

                                                
41

 BNB 2011/162, 17 december 2010, 10/01204 
42

 BNB 2012/102, 16 december 2011, 10/04920 
43

 Noot O.C.R. Marres bij BNB 2012/102, Samenloop vrijheden van vestiging en kapitaalverkeer in 
derdelandenverhoudingen 
44

 Hof van Amsterdam, 26 april 2006, 04/03182, punt 5.4, V-N 2006/47.12 
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het begrip deelneming uitwerking is gegeven niet in strijd komt met de ruime definitie van het 
begrip directe investering van het HvJ. 
 
 
Tussenconclusie 
De Nederlandse rechtspraak betreft voornamelijk de beoordeling welke vrijheid van 
toepassing is en of de standstill-clausule eventueel de nationale wettelijke regelgeving 
sauveert. De vraag is of dit komt door de verdrijvende werking van de vrijheid van vestiging 
(tot het arrest FII) of omdat het in Nederland duidelijk is wat een directe investering is en wat 
een portfolio investering.  
 
In Nederland lijkt men praktisch om te gaan met het onderscheid van directe en portfolio-
investeringen en wordt het regime van artikel 13 Wet Vpb veelal gehanteerd. 

 

4.2 Nederlandse wettelijke regelgeving 
 
Voor wat betreft de nationale regelgeving en de invulling van de directe investeringen beperk 
ik mij hier tot enkele artikelen in de Wet op de dividendbelasting (Wet DB), en wel de 
artikelen 4 en 10, lid 3 Wet DB. Artikel 4 Wet DB bepaalt wanneer een vrijstelling van 
inhouding plaatsvindt en artikel 10 Wet DB wanneer een teruggaaf plaatsvindt. 
 
Artikel 4 Wet DB betreft een inhoudingvrijstelling. Inhouding van dividendbelasting bij 
binnenlandse (lid 1) en bij EU of EER (lid 2) deelnemingen mag achterwege blijven indien de 
deelnemingsvrijstelling van artikel 13 Wet Vpb of de deelnemingsverrekening van artikel 
13aa Wet Vpb van toepassing is op het tijdstip waarop de opbrengst ter beschikking wordt 
gesteld indien de deelneming in Nederland zou zijn gevestigd. 
 
Van belang is derhalve wanneer de deelnemingsvrijstelling of de deelnemingsverrekening 
van toepassing is. Artikel 13, lid 2 Wet Vpb geeft een formeel criterium: van een deelneming 
is sprake indien er ten minste 5% van het nominaal gestort kapitaal gehouden wordt of, in 
geval het een lidstaat betreft waarmee een verdrag gesloten is, een bezit van ten minste 5% 
van de stemrechten. 
Deze formele regeling wordt genuanceerd in de volgende leden van artikel 13 Wet Vpb. In 
artikel 13, lid 8 staat dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is wanneer het een 
beleggingsdeelneming betreft. Artikel 13, leden 9 t/m 15 bevatten sinds 1 januari 2010 een 
regeling voor beleggingsdeelnemingen, waarbij artikel 13, lid 9 de hoofdregel geeft. Op basis 
van deze bepaling vallen deelnemingen die als belegging worden gehouden niet onder de 
deelnemingsvrijstelling. Een deelneming wordt als belegging gehouden indien de 
deelneming wordt aangehouden met het oog op het verkrijgen van een rendement dat bij 
normaal vermogensbeheer kan worden verwacht45. Naast deelnemingen die vanwege de 
oogmerktoets als belegging worden aangemerkt, zijn er ook deelnemingen die bij wege van 
fictie geacht worden als belegging te worden aangehouden (artikel 13, lid 10). Dat zijn (a) 
deelnemingen waarvan de bezittingen geconsolideerd beschouwd doorgaans grotendeels 
bestaan uit aandelenbelangen in andere vennootschappen van minder dan 5%. En (b) 
deelnemingen waarvan de functie grotendeels bestaat uit het financieren van verbonden 
lichamen of het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan verbonden 
lichamen.  

                                                
45

 MvT, Kamerstukken II 2009/10, 32 129, nr. 3, blz. 58 
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Is er sprake van een kwalificerende beleggingsdeelneming, dan is de deelnemingsvrijstelling 
toch van toepassing is. Volgens lid 11 is een beleggingsdeelneming een kwalificerende 
beleggingsdeelneming indien (a) het lichaam is onderworpen aan een naar Nederlandse 
begrippen redelijke heffing of (b) de bezittingen van het lichaam onmiddellijk of middellijk 
doorgaans voor minder dan de helft bestaan uit laagbelaste vrije beleggingen. Lid 14 beperkt 
de toepassing van de deelnemingsvrijstelling voor kwalificerende beleggingsdeelnemingen 
wel tot belangen van 5% of meer van het gestorte kapitaal. 
Indien een deelneming een beleggingsdeelneming is en niet een kwalificerende 
beleggingsdeelneming, is in plaats van de deelnemingsvrijstelling een verrekeningssysteem 
van toepassing46. 
 
Verscheidene factoren kunnen een rol kunnen spelen bij het beantwoorden of er sprake is 
van beleggen, onder andere de aard van de activiteiten van moeder, dochters en 
kleindochters, de omvang van de deelneming, de verhandelbaarheid van de aandelen en de 
financiering.  
 
Artikel 13 Wet Vpb is bepalend voor de inhoudingsvrijstelling van artikel 4 Wet DB. 
Wat betekent dit voor derde landen nu het HvJ heeft geoordeeld dat het de lidstaten niet 
toegestaan is derde landen materieel zwaardere voorwaarden te stellen47.  
 
Nederland sluit derde landen uit van de inhoudingsvrijstelling van artikel 4 Wet DB. Er vindt 
derhalve een belemmering van de vrijheid van kapitaalverkeer plaats. Artikel 4 Wet DB is 
een regeling van voor 1 januari 1994 en is de standstill-clausule van toepassing indien er 
sprake is van directe investeringen.  
Is het begrip directe investeringen van het HvJ gelijk aan het begrip deelneming volgens 
artikel 13 Wet Vpb in Nederland? En omvat de kwalificatie van het begrip deelneming in 
artikel 13 Wet Vpb ook dat er sprake moet zijn van een duurzame en directe betrekking 
tussen kapitaalverschaffers en de onderneming? Wellicht als hier onder verstaan wordt het 
onderscheid tussen belegging en deelneming. Maar niet als het de duurzaamheid van een 
betrekking betreft. In de Moeder-dochterrichtlijn staat dat een lidstaat de mogelijkheid heeft 
om de eis te stellen dat een belang een ononderbroken periode van ten minste twee jaar 
gehouden moet zijn wil er sprake van een deelneming zijn. In het verleden was in artikel 13 
Wet Vpb een annaal bezits-vereiste opgenomen. Deze is vervallen.  
 
In artikel 10, lid 3 Wet DB wordt voor het van toepassing zijn van de teruggaafregeling voor 
vrijgestelde buitenlandse lichamen voorwaarden gesteld. Een van de voorwaarden voor een 
teruggaaf is dat het opbrengsten uit portfolio-investeringen betreft. In lid 3 wordt toegelicht 
wat onder portfolio-investeringen verstaan wordt: investeringen die vallen onder de vrijheid 
van kapitaalverkeer, bedoeld in artikel 63 VwEU en die geen directe investering vormen in de 
zin van artikel 64 VwEU48. Waarom wordt er niet net zoals in artikel 4 Wet DB verwezen naar 
artikel 13, lid 2 Wet Vpb voor de bepaling of er sprake is van een portfolio-investering?  

                                                
46

 Artikel 13aa Wet Vpb betreft brutering bij beleggingsdeelnemingen die geen kwalificerende 
beleggingsdeelnemingen zijn. De brutering van een voordeel vindt plaats door vermenigvuldiging van 
het voordeel met factor 100/95 
47 HvJ 11 juni 2009, C-521/07 Commissie vs Nederland, punt 41 ev; zie ook Van der Wal, WFR 6913 
blz. 889: Van der Wal concludeert dat de situatie van een lidstaat die dividend uit een derde land 
ontvangt in beginsel objectief vergelijkbaar is met die van de lidstaat die dividend uit een lidstaat 
ontvangt. Hetzelfde geldt in een outbound situatie  
 
48

 Voor de definitie van deze investeringen is tijdens de parlementaire behandeling van dit artikel 
verwezen naar artikel 64 VwEU en werd hierover het volgende vermeld. Portfolio-investeringen zijn 
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5. Directe investeringen internationaal 
 
 
Welke definities van directe investeringen worden internationaal zoal gehanteerd?  
 
In het dividendartikel (artikel 10) van het OESO modelverdrag staat dat er 5% 
dividendbelasting ingehouden mag worden van het bruto dividend indien ten minste 25% in 
het kapitaal van de deelneming gehouden wordt en er mag 15% ingehouden worden indien 
minder dan 25% gehouden wordt. Het minimumbezitsvereiste van 25% is een veelgebruikt 
criterium ter onderscheiding van directe investeringen en portfolio-investeringen49. Het VN-
Modelverdrag 2001 dat grotendeels gebaseerd is op het OESO-modelverdrag noemt een 
minimumbezitsvereiste van 10% in het dividendartikel (artikel 10).  
 
In praktijk zijn de desbetreffende percentages afhankelijk van verdragsonderhandelingen. In 
het verdrag tussen Nederland en de Verenigde staten50 mag bijvoorbeeld volgens het 
dividendartikel 5% van het brutobedrag ingehouden worden indien de uiteindelijk gerechtigde 
onmiddellijk ten minste 10% van het totale aantal stemmen bezit in het lichaam dat het 
dividend betaalt, en 15% in alle andere gevallen. Hier wordt de grens gelegd bij 10%. In dit 
artikel worden wel aanvullende vereisten gesteld.  
 
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hanteert de volgende definitie voor directe 
investeringen: er is sprake van een directe investering als het investerende bedrijf meer dan 
10% van het gewone aandelenkapitaal bezit. Bij portfolio-investeringen gaat het om 
rendement en bij een directe investering om het bedrijf te besturen, het onderscheid is de 
managementcontrole51.  
Dit sluit mijn inziens aan bij het onderscheid doorslaggevende zeggenschap. Het IMF noemt 
een grens: meer dan 10%. Het IMF onderkent overigens dat het een arbitraire definitie is. 

                                                                                                                                                   

investeringen “ die kunnen worden getoetst aan de vrijheid van kapitaalverkeer en die geen ‘directe 

investering’  vormen in de zin van de standstillbepaling van artikel 64 VwEU. Indien de 
belastingplichtige zich in een concrete situatie niet kan beroepen op de vrijheid van kapitaalverkeer is 

geen sprake van een ‘portfolio-investering’ in de zin van het nieuwe derde lid” “Of sprake is van een 

‘directe investering’ dan wel als tegenhanger van dit begrip een ‘portfolio-investering’ in de zin van het 

voorgestelde derde lid zal telkens afhangen van de feiten en omstandigheden van het geval.” 

Parlementaire behandeling Belastingplan 2012, MvT, Kamerstukken II 2011/12, 33 003, nr. 3, blz. 
113-114 
49

 Fiscale encyclopedie De Vakstudie Nederlands Internationaal Belastingrecht, aantekening 3.4.2 
Bezitsvereiste bij: OESO-modelverdrag 1992: Artikel 10. De onderscheiding tussen directe 
investeringen en portfolio-investeringen wordt in de aantekening 3.4.2 vervolgens toegelicht:  “Het 
doel van dit onderscheid is economische dubbele belasting van winst van lichamen op internationaal 
niveau te vermijden. Een van de middelen daartoe is een verlaging van de bronbelasting op 
deelnemingsdividenden. Vaak worden de dividenden bij het lichaam dat de deelnemingsdividenden 
ontvangt van belasting vrijgesteld. In dat geval wordt de verlaging van bronbelasting nog belangrijker, 
omdat dan elke bronbelasting een additionele kostenpost is voor het ontvangende lichaam. Dit is vaak 
de aanleiding om het bezitsvereiste in bilaterale verdragen te verlagen. Zo is het bezitsvereiste ook in 
het VN-modelverdrag 2001 gesteld op 10% van het kapitaal.” 
50

 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het 
vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan met betrekking tot belastingen 
naar het inkomen. 
51

 H. Ebbers, Economische bedrijfsomgeving, blz. 177, 5.4, Het IMF maakt het onderscheid tussen 
directe investeringen en portfoliobeleggingen voor de betalingsbalans ter bepaling van de 
Nederlandse inkomende en uitgaande investeringsstroom 
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De Wereldbank beschouwt buitenlandse directe investeringen als investeringen die bedoeld 
zijn voor het verkrijgen van een langdurige zeggenschap (meer dan 10%) in een bedrijf dat 
opereert in een ander land dan van waaruit de investeringen plaatsvinden. 
De Nederlandsche Bank stelt de omvang van de buitenlandse directe investeringen vast 
door enquêtes waarin ingezetenen (rechtspersonen in Nederland) worden gevraagd wat het 
doel is van een kapitaaltransactie of buitenlandse investering. Pas als duidelijk wordt dat er 
sprake is van een hechte bedrijfsrelatie met betrekking tot die investering, dan wordt deze 
transactie alsnog als een buitenlandse directe investering genoteerd52. 
 

De EU-richtlijn betreffende interest en royalty’s (IRR) is een concernregeling. De IRR is van 

toepassing indien sprake is van een verbondenheid tussen de betalende en de ontvangende 
vennootschap. Op dit moment wordt onder verbondenheid een rechtstreekse deelname van 
ten minste 25% in het kapitaal verstaan. Er ligt een voorstel om het percentage terug te 
brengen tot 10%. De IRR kent als een aanvullende voorwaarde een verbondenheidsperiode 
van twee jaar53. 
  
In artikel 3 van de Moeder-dochterrichtlijn54 wordt een moeder- en dochterrelatie toegekend 
bij een belang van ten minste 10%55 van het kapitaal of stemrechten. Een lidstaat mag de eis 
stellen dat de deelneming ten minste een ononderbroken periode van ten minste twee jaar 
gehouden moet zijn wil de richtlijn van toepassing zijn.  
Wordt voldaan aan de eisen van artikel 3 dan is de door de deelneming aan de 
aandeelhouder uitgekeerde winst vrijgesteld (artikel 5) en mag er in de lidstaat van de 
aandeelhouder geen bronbelasting geheven worden. 
 
In praktijk wordt niet altijd een belang van 10% gehanteerd. Sommige landen vinden 5% 
genoeg of vereisen helemaal geen minimum. Het wordt deze lidstaten niet toegestaan om 
dan asymmetrisch 10% voor lidstaten en een lager percentage intern te hanteren, dat zou 
een namelijk een belemmering voor de vrijheid van kapitaalverkeer betekenen56.  
 
Internationaal lijkt het er op dat veelal gesproken kan worden van een directe investering bij 
10% van het kapitaal of stemrecht (zeggenschap). Naast de kwantitatieve invulling worden 
ook wel aanvullende eisen gesteld. 
 
In artikel 81 van het richtlijnvoorstel inzake CCCTB57 is sprake van een gelieerde 
onderneming als een belang van meer dan 20% van de stemrechten of van het kapitaal in 
een niet-belastingplichtige of een niet tot dezelfde CCCTB-groep behorende 
belastingplichtige gehouden wordt of als de belastingplichtige de mogelijkheid heeft om 
invloed van betekenis uit te oefenen op de leiding van een dergelijke (niet-) 
belastingplichtige. De Groot vraagt zich af of bij een belang van 20% een dusdanige controle 

                                                
52

 J.P. Hania, DNB, Afdeling Wetenschappelijk onderzoek en econometrie, Determinanten van 
buitenlandse directe investeringen in Centraal en Oost Europa: een cross-sectie analyse 
Onderzoeksrapport WO&E, nr. 587, Juni 1999 
53

 S. Pancham, De EU-richtlijn inzake interest en royalty’s zal op belangrijke punten worden 
aangepast, WFR 2012/301 
54

 Richtlijn van de Raad van 30 november 2011 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling 
voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten, PbEU 2011, L 345 
(i.w.tr. 18-01-2012)  
55

 Het percentage was tot 1 januari 2005 25%, tot 1 januari 2007 20%, tot 1 januari 2009 15% en 
vanaf 1 januari 2009 10% 
56

 J.M. Terra en P.J. Wattel, European Tax Law, blz. 309/311 
57

Common Corporate Consolidated Tax Base, maart  2011 
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kan worden uitgeoefend en pleit om het percentage te verhogen naar 25%. Grensgevallen 
kunnen worden gedekt door te bezien of er invloed van betekenis wordt uitgeoefend58.  
 

6. Evaluatie 
 
 
Tot het arrest FII kwam het HvJ meestal niet toe aan een uitspraak wanneer er sprake is van 
directe investeringen en wanneer van portfolio-investeringen. De verdrijvende werking van 
de vrijheid van vestiging die niet door derde landen kon worden ingeroepen bij 
meerderheidsinvesteringen was hier debet aan. Constateerde het HvJ een belemmering van 
vrijheid van kapitaalverkeer met derde landen dan was regelmatig de standstill-clausule van 
toepassing en dus sprake van directe investeringen. Het HvJ kwalificeert diverse 
percentages van belangen (van 100% tot 1 aandeel)  als directe investeringen 
(doorslaggevende zeggenschap) en belangen van 100% tot minder dan 10% als portfolio-
investeringen (beleggen van vermogen). Het HvJ beoordeelt of bij de investeringen op basis 
van feiten en omstandigheden sprake is van een doorslaggevende zeggenschap. 
 
In het arrest Haribo stelt het HvJ dat investeringen van minder dan 10% van het kapitaal in 
ieder geval niet binnen de werkingssfeer van de standstill-clausule vallen en daarom 
kwalificeren als portfolio-investeringen. Dit percentage sluit aan bij het internationaal 
gehanteerde percentage voor directe investeringen zoals van IMF, Wereldbank, VN-
Modelverdrag en de moederdochterrichtlijn.  
 
De Moeder-dochterrichtlijn noemt een belang van ten minste 10% een dochtermaatschappij. 
In sommige lidstaten is een belang van 5% van het kapitaal of stemrechten voldoende om 
een deelneming te zijn, sommige landen vereisen helemaal geen minimum. Volgt dan 
impliciet uit het arrest Haribo dat bij de eerste landen het in ieder geval portfolio-
investeringen betreft bij een belang van minder dan 5% en dat bij de andere landen directe 
investeringen gesteld kunnen worden vanaf een belang van 0%? Het wordt de lidstaten 
namelijk niet toegestaan om asymmetrisch 10% voor lidstaten en een lager percentage 
intern te hanteren, dat zou een namelijk een belemmering voor de vrijheid van 
kapitaalverkeer betekenen59.  
 
Het percentage van artikel 3 in de Moeder-dochterrichtlijn is vanaf 2004 tot 2009 in drie 
stappen verlaagd van een belang van 25% naar een belang van 10% van het kapitaal of 
stemrechten. In de jaren erna zijn verschillende lidstaten gevolgd. Betekent dit dat de grens 
van de portfolio-investeringen ook is verlaagd van 25% naar 10%? 
 
De verlaging van het percentage betekende een verruiming van de vrijheid van 
kapitaalverkeer voor de lidstaten, voor de derde landen kan het een verslechtering 
betekenen afhankelijk of de standstill-clausule nog van toepassing is. Opmerkelijk overigens 
dat bij een land dat al geanticipeerd had op de liberalisatie van de vrijheid van 
kapitaalverkeer en een percentage hanteerde van een belang van 0% tot 10% per 1 januari 
1994, de standstill-clausule dan mogelijk eerder een nationale regel sauveert dan wanneer 
een lidstaat een hoger percentage hanteert.  
 

                                                
58 I.M. de Groot, Renteaftrek in de CCCTB: feest voor de belastingadviseur?, WFR 2013/240 

HvJ, 24 mei 2007, C-157/05 
59

 J.M. Terra en P.J. Wattel, European Tax Law, blz. 309/311 
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Is in de Nederlandse wetgeving in ieder geval sprake van portfolio-investeringen bij een 
percentage van minder dan 5% en kan aangesloten worden voor de bepaling van directe 
investeringen bij het criterium van een (kwalificerende) deelneming volgens artikel 13 Wet 
Vpb? Het zou een praktische benadering zijn. De terminologie van artikel 13 Wet Vpb en het 
HvJ verschillen wel met betrekking tot een deelneming. Artikel 13 Wet Vpb heeft het 
bijvoorbeeld niet over een doorslaggevende zeggenschap als voorwaarde voor de 
kwalificatie van een deelneming60.  
 
Waarom wordt in artikel 10, lid 3 Wet DB verwezen voor de definitie van portfolio-
investeringen naar artikel 63 en 64 VwEU? Omdat het rechtspersonen betreft die niet aan de 
vennootschapsbelasting onderworpen zijn? Voor de definitie van portfolio-investeringen 
wordt verwezen naar de rechtspraak van het HvJ. Moet in dat geval bij elk verzoek om 
teruggave beoordeeld worden op basis van feiten en omstandigheden of er sprake is van 
een portfolio-investering of mag hier praktisch mee omgegaan worden en wordt in ieder 
geval het percentage van artikel 13 Wet Vpb (minder dan 5%) gehanteerd? Ik kan mij 
voorstellen dat dit laatste het geval is. In geval het een belang van meer dan 5% betreft en 
het toch kwalificeert als een portfolio-investering dan kan belastingplichtige dit kenbaar 
maken.  
 
Voorlopig zijn de derde landen ondanks de liberalisering van de vrijheid van kapitaalverkeer 
met name afhankelijk van een eventueel afgesloten verdrag en de daarbij behorende 
percentages indien de standstill-clausule van toepassing is. 
 
Mocht de CCCTB-richtlijn in de toekomst worden ingevoerd dan is het wenselijk dat er meer 
eenduidigheid komt over de invulling van de definitie van directe investeringen. Vooralsnog 
zullen de lidstaten en het HvJ de vrijheid van kapitaalverkeer en de standstill-clausule dan 
met name moeten toetsen aan generieke nationale regelgeving alsook aan de feiten en 
omstandigheden. 
 

7. Conclusie 
 
 
Opvallend is dat in de beginjaren van de eenzijdige vrijheid van kapitaalverkeer betreffende 
derde landen er weinig prejudiciële vragen over deze eenzijdige vrijheid zijn gesteld aan het 
HvJ. Pas de laatste jaren worden regelmatig vragen gesteld over vrijheid van 
kapitaalverkeer, de standstill-clausule en dus ook directe investeringen. 
 
Aangezien een definitie van directe investeringen ontbreekt in het VwEU, hanteert het HvJ 
indicatief de nomenclatuur van directe investeringen in de bijlage van de Richtlijn 88/361. In 
diverse arresten heeft het HvJ een algemene definitie van directe investeringen verwoord. 
Vervolgens is via de jurisprudentie nader ingevuld wat onder directe investeringen kan 
worden verstaan. Vooral twee arresten, Haribo in 2011 en FII in 2012 hebben de definitie 
een nadere invulling gegeven. In het arrest Haribo stelt het HvJ dat investeringen van minder 
dan 10% in het kapitaal in ieder geval niet binnen de werkingssfeer van de standstill-clausule 
vallen en daarom portfolio-investeringen zijn. Vanaf het arrest FII kan generiek wettelijke 
regelgeving altijd getoetst worden aan de vrijheid van kapitaalverkeer bij 

                                                
60

 Zie ook Nijkeuter, NDFR, Belastingheffing van dividend en de interne markt, 7.4.3.1 Een onderdeel 
van de definitie van het begrip directe investering van het HvJ is immers dat het kapitaal met het oog 
op het uitoefenen van een economische activiteit verstrekt moet zijn 
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meerderheidsinvesteringen, de vrijheid van vestiging heeft geen verdrijvende werking meer. 
Nu de vrijheid van kapitaalverkeer een bredere werking ten opzichte van derde landen 
behelst, zal de invulling van een onderscheid wat nu precies directe en wat portfolio-
investeringen zijn aandacht verdienen.  
 
Zo het zich laat aanzien is het begrip directe investeringen een rekbaar begrip. Internationale 
instanties definiëren een belang vanaf 10% als directe investeringen. Volgens de Moeder-
dochterrichtlijn is bij een belang vanaf 10% sprake van een dochtermaatschappij. Lidstaten 
kwalificeren belangen vanaf 0% tot 10% als deelnemingen. 
 
Kan er in aanvulling op de algemene definitie van de directe investeringen gesteld worden 
dat er tot 10% per definitie sprake van een portfolio-investering en vanaf 10% mogelijk een 
directe investering afhankelijk van een doorslaggevende zeggenschap tenzij er sprake is van 
beleggen van vermogen? Het zou een praktisch handvat kunnen zijn. 
De 10% zou aangepast kunnen worden aan het werkelijk gehanteerde percentage wanneer 
sprake is van een deelneming in de desbetreffende lidstaat.  
 
Nederland laat zich in ieder geval in artikel 4 Wet DB leiden door artikel 13 Wet Vpb voor wat 
betreft de bepaling van directe investeringen. Een belang vanaf 5% is een deelneming, tenzij 
er sprake is van een niet kwalificerende beleggingsdeelneming. In artikel 10 lid 3 Wet DB 
wordt verwezen naar artikel 63 en 64 VwEU en derhalve naar de definitie van het HvJ van 
directe investeringen. Heeft de wetgever hier een andere invulling aan directe investeringen 
willen geven en moet er inderdaad voor een teruggaaf van geval tot geval bekeken worden 
of er sprake is van een portfolio-investering? Ik kan mij voorstellen dat vanwege praktische 
motieven in de praktijk de 5%-grens gehanteerd wordt voor teruggave van ingehouden 
dividendbelasting op de opbrengst uit portfolio-investeringen. Het hanteren van de grens van 
5% voorkomt dat elke investering lager dan 5% beoordeeld moet worden.  
     
Door de verschillende nationaal wettelijke regelingen van de lidstaten is er geen algemeen te 
hanteren Europese regel, die eenduidigheid geeft over wanneer er sprake is van directe 
investeringen of wanneer van portfolio-investeringen. Elk land en in ieder geval Nederland 
vult de definitie van directe investeringen zelf in, rekening houdend met de kaders die het 
HVJ heeft gegeven. Wel geeft het HvJ stapje voor stapje meer duidelijkheid. Zolang de 
standstill-clausule een wettelijke regeling kan sauveren, zal het HvJ indien gewenst door de 
nationale rechters, het begrip verder in kunnen vullen. Het zou aanbevelenswaardig zijn als 
het HvJ meer duidelijkheid op dit punt geeft.  
 
 
De volgende vragen zou ik graag beantwoord willen zien worden: 

a. Kan er voor art 10 lid 3 Wet DB vanuit gegaan worden dat de grens van de 
portfolio-investeringen in ieder geval bij een belang van 5% ligt nu in artikel 
10, lid 3 verwezen wordt naar artikel 63 en 64 VwEU voor de definitie van 
portfolio-investeringen? Het HvJ lijkt zich in het arrest Haribo aan te sluiten bij 
de 10% van artikel 3 van de Moeder-dochterrichtlijn. Nederland hanteert in 
artikel 13 Wet Vpb een belang van 5% voor wat betreft de kwalificatie van een 
deelneming. 

b. Indien inderdaad aangesloten kan worden voor Nederland bij de 5% grens, 
hoe verhoudt zich dat met de 10%-grens uit het arrest Haribo. Kan de definitie 
van directe investeringen en doorslaggevende zeggenschap per lidstaat 
verschillen?  
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c. Geven de percentages van gelieerdheid in de CCCTB-richtlijnvoorstel de 
richting weer bij welk percentage in de toekomst geacht wordt een directe 
invloed te zijn en derhalve een directe investering? 
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