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De lening in internationaal 
 perspectief, ledigheid is des 
 duivels oorkussen

PROF. DR. H.T.P.M. VAN DEN HURK1

1 Inleiding

In deze bijdrage bespreek ik enige elementen uit het 
nieuwe hoofdstuk X van de Transfer Pricing Guidelines 
(hierna: TPGL)2 en enige verwante bepalingen uit o.a. 
hoofdstuk I3 waarnaar hoofdstuk X verwijst in relatie 
tot de EU Arbitragerichtlijn4 en de Nederlandse imple-
mentatiewet ‘Wet fiscale arbitrage’. Het doel van deze 
bijdrage is een aantal onduidelijkheden in de toepassing 
van hoofdstuk X te toetsen aan de EU Arbitragerichtlijn 
die in het leven is geroepen om in geval van geschillen 
dubbele belasting effectief te elimineren. 

Hoofdstuk X van de TPGL is bedoeld om inzichtelijker te 
maken hoe verschillende financiële transacties in het 
licht van de BEPS-ontwikkelingen beoordeeld zouden 
kunnen en moeten worden. Uiteraard komt in mijn bij-
drage de intragrouplening5 uitdrukkelijk aan de orde. 

Daarnaast passeren ook iets meer specifieke onderwer-
pen als cash pools en insurance captives de revue. Het 
is niet mijn bedoeling om uitputtend alle onderwerpen 
uit hoofdstuk X te bespreken.6

Hoofdstuk X is van groot belang omdat het de criteria 
waarop de landen financiële transacties zullen beoordelen 
in meer detail dan ooit beschrijft. De OESO noemt die 
‘criteria’ overigens clarifications. Deze clarifications creë-
ren, in tegenstelling tot de letterlijke betekenis van de 
term, slechts in beperkte mate een stuk duidelijkheid.7 
Desalniettemin helpen deze clarifications ook bedrijven 
beter te begrijpen wat zij kunnen en moeten doen om 
fiscaal niet met problemen geconfronteerd te worden in 
de diverse landen waar die bedrijven actief zijn. Bedrij-
ven weten heel goed hoe ze zo effectief mogelijk hun 
groepsmaatschappijen kunnen financieren en wat de fis-
cale gevolgen van deze keuze zijn. In de uitwerking 
schort het er echter vaak aan. In de praktijk wordt er 
veelvuldig met intragroupleningen gewerkt terwijl het in 
essentie vaak overmakingen aan groepsmaatschappijen 
betreft waarop het etiket lening wordt geplakt. Fatsoen-
lijke documentatie ontbreekt. In een enkel geval bestaat 
er een masterleningsovereenkomst die binnen de gehele 
groep van kracht is. Maar een dergelijke overeenkomst is, 
zoals later zal blijken, voor veel landen niet voldoende. 
En ook de OESO definieert in hoofdstuk X voldoende ar-
gumenten om zich daar niet blind op te staren.

1  Verbonden aan Maastricht University en (mede)eigenaar van 

Cygnus Tax BV, Herreveld & Vandenhurk BV en Apertas BV. Hij is 

o.a. adviseur van CIAT (de Latijns-Amerikaanse organisatie van 

belastingadministraties en van diverse ontwikkelingslanden. 

2  Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions, 

 Inclusive Framework on BEPS: Actions 4, 8-10 van februari 

2020. Dit hoofdstuk is via de volgende link te vinden:  

www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on- 

financial-transactions-inclusive-framework-on-beps- 

actions-4-8-10.htm (laatstelijk benaderd 9 februari 2021).

3  Zie www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-

guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-  

20769717.htm (laatstelijk benaderd 9 februari 2021).

4  Richtlijn (EU) 2017/1852 VAN DE RAAD van 10 oktober 2017.

5  Ik hanteer het begrip ‘intragrouplening’ dat natuurlijk niet 

echt getuigt van prachtig Nederlands. Maar na enig onder-

zoek blijkt deze term veelvuldig ook in jaarverslagen ge-

bruikt te worden en derhalve doe ik dat ook maar.

6  In een tweetal bijdragen is hier in een breder perspectief 

door Monique van Herksen, Clive Jie-A-Joen en Fan Bai aan-

dacht aan besteed in Bloomberg Tax. Zie news.bloombergtax.

com/transfer-pricing/insight-36 (laatstelijk benaderd 10 fe-

bruari 2021).

7  De specifieke richtlijnen worden door de OESO om die redenen 

ook clarifications genoemd. Helaas laten de clarifications voor 

een deel alleen maar zien waar de staten het niet met elkaar 

eens zijn.

WFR 2021/108
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In deze bijdrage bespreek ik een aantal voor de hand 
liggende situaties waarin mogelijk de renteaftrek in het 
geding kan komen of zelfs de lening als zodanig kan 
worden geherkwalificeerd. Ik stel me daarbij de vraag of 
de EU Arbitragerichtlijn (in Nederland geïmplementeerd 
in de Wet fiscale arbitrage) hier voldoende handvatten 
biedt om de gevolgen van een dispuut in het bronland 
(het land van de ‘borrower’) het hoofd te kunnen bie-
den. Degenen die hoofdstuk X hebben gelezen, zullen 
gemerkt hebben dat in hoofdstuk X de Nederlandse 
rechtsleer ten aanzien van onzakelijke leningen alsmede 
de Duitse rechtsleer ten aanzien van herkwalificatie van 
leningen evident zichtbaar is. Desalniettemin was 
hoofdstuk X een zware bevalling. Discussies tussen de
diverse de OESO-landen over wat wel en wat niet te be-
schrijven zullen er vast mee te maken hebben dat het 
zo lang heeft geduurd voordat hoofdstuk X werd geac-
cepteerd.8 Wat in het vat zit, verzuurt immers soms 
helaas wel. Want na de vele jaren die de OESO nodig
heeft gehad om tot clarifications te komen, had men 
toch minstens mogen verwachten dat dit hoofdstuk ook
echte verduidelijkingen zou laten zien. En natuurlijk
zijn er best verduidelijkingen, maar hier en daar is de 
tekst van dit hoofdstuk simpelweg vaag, te vaag. Zo 
biedt de OESO soms meerdere wegen die naar een oplos-
sing leiden, een duidelijk bewijs dat diverse landen ver-
schillend in de race zitten. En dat creëert een proces-
risico voor de multinational en een duidelijke proceskans
voor de verschillende belastingdiensten.

2 Een kort stuk historie

Decennialang wist de belastingadviespraktijk effectieve
structuren op te zetten om feitelijk daar belasting te 
betalen waar dat letterlijk zo min mogelijk belastend etalenbe
was. Multinationals wisten eenvoudigweg hun belaswas. Mwa -
tingdruk te verlagen tot percentages waar de gemiddeltingdtin -
de schatkisthouder knap beroerd van werd.de s 9,10 In ver-
schillende fases is binnen de OESO, maar uiteraard ooksc
binnen de VN, nagedacht hoe belastingontwijking zou binnen 
kunnen worden teruggebracht. Uiteindelijk duurde het kunnen wwunnen
tot 2015 voordat de OESO BEPS-rapporten in hunot 2015 finale 
versie werden gepubliceerd. Dit was slecht nieuws voorversie rve
het bedrijfsleven die hun gemiddelde belastingafdrachet bedh thet -

ten over de diverse landen zagen toenemen en natuur-
lijk ook voor de adviseurs die hun eenvoudige maar
doeltreffende constructies niet meer konden verkopen. 
Het was overigens zeer terecht dat er een halt werd toe-
geroepen aan die ongebreidelde wens van de praktijk 
om op het scherpst van de snede die belastingdruk nog
verder omlaag te brengen met de inzet van producten 
waarvan ik na bestudering alleen maar kan concluderen
‘ik snap het wel maar ik begrijp het niet’.

De BEPS Actions kwamen dan ook als geroepen. Voor
landen ging de poort naar de hemel open. Er ontston-
den vele nieuwe mogelijkheden om belastingontwijking 
en belastingontduiking effectief aan te pakken. Maar
hier en daar worden door alle veranderingen onduide-
lijkheden geïntroduceerd als gevolg waarvan bedrijven 
moeilijk weten waar ze aan toe zijn. Een bepaald niet 
perfecte dispute resolution maakt dat bedrijven tussen 
wal en schip raken.

Toch was het niet alleen slecht nieuws voor het bedrijfs-
leven. Het goede nieuws is dat vele per land verschillende 
regels op basis van een ‘internationale communis opinio’ 
rationale worden geconvergeerd hetgeen zou moeten lei-
den tot meer duidelijkheid en minder fiscaal risico. Het
slechte nieuws is daarentegen dat, nu in het internatio-
nale belastingrecht nieuwe open normen zijn geïntrodu-
ceerd, diezelfde bedrijven qua rechtszekerheid verder zijn
teruggeworpen op een bed van onzekerheid. Want lees
bijv. paragraaf G van het commentaar bij art. 29 lid 9 van 
het 2017 OESO-modelverdrag en het is duidelijk dat er 
nieuwe regels zijn ontwikkeld die volstrekt onduidelijk
zijn. Paragraaf G geeft een voorbeeld van hoe de nieuwe 
Principal Purpose Test in de praktijk zou moeten worden
toegepast. Dit specifieke voorbeeld bespreekt de vraag
welke redenen voldoende zijn en welke niet, wil een multi-
national ter rationalisering van zijn activiteiten in een be-
paald land een tussenholding creëren die door de diverse
landen waar de dochtervennootschappen van deze nieuwe
tussenhoudstervennootschap gevestigd zijn als zodanig 
kan worden geaccepteerd. Alle bekende argumenten wor-
den gebruikt om de selectie van een bepaald land als ves-
tigingsplaats voor de tussenhoudster te rechtvaardigen.11

Maar dan blijkt uit een laatste regel dat wanneer ‘tax one
of the reasons’ is, de creatie van de tussenhoudster gewei-
gerd mag worden. Onduidelijkheid is hierbij troef want fis-
caliteit speelt altijd een rol bij zo’n afweging.

8 Hoofdstuk X was toch eigenlijk al ruim vijf jaar geleden ver-

wacht. Het heeft dus kruim gekost om tot dit compromis te

komen.

9 Zie mijn bijdrage ‘Starbucks versus the People’ in IBFD’s 

Bulletin, januari 2014, p. 27-34.

10 Het waren wel vooral Amerikaanse bedrijven die dit dankzij 

het Amerikaanse systeem konden bewerkstelligen. De tijd is

ondertussen ook voor dergelijke bedrijven sterk veranderd,

mede als het gevolg van de onder het presidentschap van

Trump ingevoerde aanpassingen.

11 Het betreft allemaal Golden Oldies zoals vestigingsklimaat,   

infrastructuur, politieke stabiliteit, beschikbaarheid van 

gekwalifii ceerde medewerkers, enz. En dat zijn ook allemaal 

zaken waar een bedrijf naar zal kijken indien het bedrijf een 

tussenhoudster wenst te creëren. Maar er zal geen bedrijf 

zijn dat dan niet ook beoordeelt of er fatsoenlijke belasting-

verdragen zijn, of er met de Belastingdienst valt te praten 

en of terug te vorderen omzetbelasting ook daadwerkelijk 

binnen een redelijke termijn wordt terugbetaald.
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de richtlijn in het geval van een dispuut over een lening, 
soelaas biedt. 

3.1 Probleem 1. Herkwalificatie lening in eigen 
 vermogen, het OESO-perspectief

Soms komt het voor dat de mate waarin een bedrijf als 
onderdeel van een multinationale groep wordt gefinan-
cierd met eigen en vreemd vermogen afwijkt van die 
waaronder onafhankelijke bedrijven onder dezelfde of 
soortgelijke omstandigheden gefinancierd zouden wor-
den. Zou er te veel met vreemd vermogen worden gefi-
nancierd, dan zal er in het debiteurland te veel rente 
worden betaald en afgetrokken hetgeen leidt tot een  
lagere winst. In het commentaar bij art. 9 van het OESO-
modelverdrag wordt hierover onder lid 3 het volgende 
opgemerkt:

“3. As discussed in the Committee on Fiscal Affairs’ 
 Report on ‘Thin Capitalisation’, there is an interplay 
between tax treaties and domestic rules on thin 
 capitalisation relevant to the scope of the Article. The 
Committee considers that:
a) the Article does not prevent the application of 
 national rules on thin capitalisation insofar as their 
 effect is to assimilate the profits of the borrower to an 
amount corresponding to the profits which would have 
accrued in an arm’s length situation;
b) the Article is relevant not only in determining whether 
the rate of interest provided for in a loan contract is an 
arm’s length rate, but also whether a primafacie loan can 
be regarded as a loan or should be regarded as some 
other kind of payment, in particular a contribution to 
equity capital;
c) the application of rules designed to deal with thin 
 capitalisation should normally not have the effect of 
 increasing the taxable profits of the relevant domestic 
 enterprise to more than the arm’s length profit, and that 
this principle should be followed in applying existing tax 
treaties.”

Hier valt een aantal elementen op. Allereerst lijkt het 
erop dat lidstaten niet zomaar een deel van de rente in 
aftrek kunnen weigeren. Daarvoor is nodig dat de eigen/
vreemdvermogenverhouding afwijkt van die zoals gefor-
muleerd in de nationale thin capitalisation-regels mits 
deze regels het effect hebben dat de debiteur in dat 
land uiteindelijk een winst behaalt die in overeenstem-
ming is met het arm’s length-beginsel. In feite betekent 
‘insofar’ dan eigenlijk vrij weinig als ik naar de meest 
gangbare systemen in de wereld kijk. Duidelijk is dat, 
aangezien er meerdere systemen in de wereld bestaan,  
er blijkbaar meerdere opvattingen bestaan over wat ‘at 
arm’s length’ is. Zou alleen een zakelijke rente in het  
geding zijn, dan komen landen daar vaak via een onder-
lingoverlegprocedure wel uit. Een tweede element zit in 

Hoofdstuk X is een sluitstuk van alle BEPS-ontwikkelin-
gen van de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld de grensover-
schrijdende groepslening was natuurlijk al aan de orde 
gekomen in OESO BEPS Actions 4 en 8-10 en het was te 
verwachten dat hiervoor nog nadere regels zouden vol-
gen. Die hebben we inmiddels mogen ontvangen en dus 
is het tijd ons rekenschap te geven van de consequen-
ties hiervan. Krijgen die niet voldoende aandacht, dan 
bestaat er mogelijk het risico dat de rente in het debi-
teurland niet in aftrek gebracht kan worden met als  
gevolg een non-deduction/inclusion, oftewel een omge-
keerde double dip.12

3 Welke problemen kunnen worden  ervaren?

Het is duidelijk dat alle veranderingen binnen het do-
mein van het internationale belastingrecht voor veel 
bedrijven tot nieuwe problemen aanleiding geven. Mul-
tinationals hebben veelal te maken met grensoverschrij-
dende leningen en dus gaat de problematiek van hoofd-
stuk X hier effect op hebben. Ik had graag willen 
stellen dat deze problematiek in grote mate ontweken 
kan worden door simpelweg de zaken goed voor elkaar 
te hebben. Maar helaas zijn daarvoor de regels echt te 
onduidelijk. Wel zou gesteld kunnen worden dat als er 
dan toch nog een probleem ontstaat, er altijd een be-
roep kan worden gedaan op de EU Arbitragerichtlijn die 
in Nederland heeft geleid tot de Wet fiscale arbitrage 
(hierna ook: WFA). Maar is dat wel zo? In de volgende 
onderdelen zal ik een aantal problemen inzichtelijk ma-
ken (hoe ze kunnen ontstaan en wat de gevolgen hier-
van zijn) en zal ik aan de hand van de EU Arbitrage-
richtlijn en de Nederlandse WFA onderzoeken of deze 
problemen redelijkerwijze oplosbaar zijn. Ik toets mede 
de EU-richtlijn omdat de Nederlandse implementatie net 
even wat verder gaat dan de richtlijn vereist.13 Kwalifi-
catieverschillen vallen in beginsel niet onder de richt-
lijn. Nederland accepteert deze echter wel onder de 
WFA. Maar wat betekent dit nu in geval van een trans-
fer pricing dispuut waar kwalificatie een rol speelt (bijv. 
of een intragrouplening wel een lening is maar ook de 
vraag of er sprake is van een vaste inrichting)? ‘It takes 
two to tango’ en dus zijn er twee landen betrokken bij 
een arbitrageproces en dan is het nog maar de vraag of 

12  Later dit jaar zal ik in een aparte bijdrage in het tijdschrift 

TFO een beschouwing wijden aan misbruik onder belasting-

verdragen. Het zwaartepunt hierbij rust op het misbruik door 

ondernemingen van belastingverdragen. Staten gaan hierbij 

echter ook niet geheel vrijuit.

13  Dat bedoel ik in positieve zin. We zagen de laatste jaren va-

ker dat de implementatiewetgeving ook verder ging dan de 

richtlijn vereiste met als gevolg dat in die situaties de onder-

nemer aan het kortste eind trok, maar in de situatie van de 

WFA is dat gelukkig anders.
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art. 3 onderdeel b. Het arm’s length-beginsel biedt niet
alleen handvatten om een zakelijk rentepercentage te 
bepalen maar ook om te bepalen of een prima facie-lening
als een lening kan worden beschouwd of juist als een
andere vorm van betaling, met name een bijdrage aan 
het eigen vermogen, moet worden beschouwd. 

In de praktijk werd bij het ter beschikking stellen van 
middelen door de groepscrediteur met inachtneming
van de verschillende belastingtarieven, regelingen enz.
beoordeeld wat de optimale verhouding tussen eigen 
vermogen en vreemd vermogen zou moeten zijn.14 Qua
leningdeel werd er dan vaak het etiket ‘lening’ op ge-
plakt en klaar is Kees. Dat gaat veranderen.15 Elke situa-
tie moet op haar eigen merites worden beoordeeld. Of er
sprake is van een lening zal moeten worden beoordeeld
op de diverse criteria die het gros van de landen als 
uitgangspunt hanteert. Bij het beoordelen van het ter 
beschikking stellen van middelen worden de volgende 
economische kenmerken door de OESO als nuttig beoor-
deeld, uiteraard afhankelijk van de feiten en omstan-
digheden: het al dan niet bestaan van een vaste aflos-
singsdatum16; de verplichting om rente te betalen; het 
recht voor de crediteur om betaling van de hoofdsom
en rente af te dwingen; de status van de financier in 
vergelijking met gewone bedrijfscrediteuren; het be-
staan van financiële overeenkomsten en zekerheden; 
de kredietwaardigheid van de groepsmaatschappij (de
mogelijkheid voor de ontvanger van de middelen om
leningen te verkrijgen van niet-verwante kredietinstel-
lingen); de besteding van de lening (wordt die bijv. ge-
bruikt om kapitaalgoederen te verwerven); en het feit 
dat de vermeende groepsdebiteur niet op de vervaldatumda
terugbetaalt of om uitstel verzoekt.

Hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Hier kennen we naHoe zitHo -
tuurlijk een jarenlange traditie met betrekking tot hettuurliju
herkwaliherkwhe ficeren van een lening in kapitaal, de zgn. deel-
nemerschapsleningen.nem 17 Die jurisprudentie beweegt niet 
echt. Het is dan de vraag of de Hoge Raad aanleiding ec
ziet om die criteria naar aanleiding van hoofdstuk X te ziet om
herzien en een groepslening eerder te willen herkwaliherzien eeerzien e fi-
ceren. In het recente verleden werd regelmatig gediscuseren. In -
sieerd over de vraag of ook onder art. 8b Wet VPB 1969 sieerd iesie
een lening zou kunnen worden geherkwalien lene neen ficeerd in

kapitaal.18 Zie bijv. Snoei en Wagemaker in NTFR19 en de 
indirecte reactie hierop door Maas en Vermeulen.20 En
die discussie lijkt nog niet over te zijn. Desalniettemin
geeft de laatste versie van het Besluit Verrekenprijzen
onomwonden aan dat onder omstandigheden een
herkwalificatie van een lening kan plaatsvinden.21 Mocht 
de Hoge Raad het Besluit in voorkomende gevallen vol-
gen, dan is herkwalificatie dus zeker mogelijk. De clari-
fications creëren in ieder geval handvatten voor de rech-
ters om gemakkelijker tot een dergelijke herkwalificatie
te komen. En alhoewel er nog steeds relatief weinig 
transferpricinggeschillen de rechter halen, is duidelijk 
dat de Hoge Raad de Transfer Pricing Guidelines wel als 
bron van recht beschouwt.22

Recent kwam via Follow The Money een leningstructuur 
van Uber in het nieuws.23 Uber heeft volgens dat rapport 
een (nieuwe) Nederlandse werkmaatschappij gecreëerd
die een lening verwerft van een ook nieuwe Singaporese
houdstermaatschappij ter grootte van 16 miljard die tot
2037 aflossingsvrij is. De rente bedraagt ongeveer 8%.
Aangezien ik niet alle feiten ken, durf ik deze casus niet
te toetsen aan hoofdstuk X. Wel aan de Nederlandse ju-
risprudentie op basis van de criteria zoals de Hoge Raad 
ze heeft geduid. De Hoge Raad heeft de volgende eisen 
gesteld aan een lening wil deze als een deelnemerschaps-
lening kwalificeren:
1.De vergoeding moet afhankelijk zijn van de winst,
2.De schuld is achtergesteld bij alle concurrente schuld-

eisers, en
3.De schuld is slechts opeisbaar bij o.a. faillissement, 

surseance of liquidatie.24

Ervan uitgaande dat de lening zoals verwoord door FTM 
een lening is met een aflossingsvrije periode en met een 
rente waarvan FTM lijkt te twijfelen over de vraag of 
deze zakelijk is, zie ik nog geen directe aanknopings-
punten om de lening op basis van Nederlandse jurispru-
dentie te herkwalificeren als een deelnemerschapslening. 

14 In situaties waar thin capitalisation rules geen rol spelen. 

Dan kan er feitelijk vanuit de leningsvoorwaarden worden

geoptimaliseerd.

15 Ik zou ook durven zeggen dat er voortaan op gehandhaafd 

gaat worden want in beginsel verduidelijkt de OESO bestaan-

de regels.

16 Naar Nederlands recht essentieel: de terugbetalingsverplich -

ting. Zie o.a. HR BNB 2007/104 (Kaspische Zee).

177 Het laatste mij bekend zijnde arrest van de Hoge Raad waar 

deze ter discussie stond, is HR BNB 2020/117.

18 De Nederlandse ‘tegenhanger’ van art. 9 OESO-modelverdrag.

19 R. Snoei & L. Wagenaar, ‘Mist klaar verder op rondom de  fis-

cale kwalifii catie van geldverstrekkingen’, NTFR 2011/2761.

20  C. Maas & H. Vermeulen, ‘Het karakter van geldverstrekkingen’, 

WFR 2014/597.

21 Zie Besluit Verrekenprijzen 2018, par. 11, p. 26: ‘Als de   

transactie met een aanpassing van de prijs en/of de andere 

voorwaarden niet at arm’s-length te maken is, kan dit in 

extreme gevallen leiden tot het negeren/herkwalifii ceren 

van (een deel van) de lening (par. 1.122 van de OESO-richt-

lijnen).’

22 Zie o.a. HR BNB 2002/343.

23 Hoe Uber via Nederland nog altijd belasting ontwijkt, FTM   

beschikbaar via: www.ftm.nl/artikelen/nieuwe-fi- scale-om-

weg-uber (laatstelijk geraadpleegd op 9 februari 2021).

24 Zie o.a. HR BNB 1998/208.
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gewoon als rente in de grondslag begrijpen. Verzoekt 
het bedrijf om een MAP dan zal het Duitse ministerie 
meewerken de gevolgen van de herkwalificatie op te 
lossen maar het Nederlandse ministerie niet. Simpelweg 
omdat de MAP vanuit Nederlands perspectief veelal 
wordt gezien als een instrument dat dubbele belasting 
dient te voorkomen dat het gevolg is van een uitleg van 
het verdrag. Dus, ontstaat er een dispuut over de hoog-
te van de rente, dan zal Nederland meewerken. Maar  
anders, zo is mij uit ervaring gebleken, niet.28 Bij een 
herkwalificatie van een lening in kapitaal lijkt de MAP 
geen soelaas te bieden en ontstaat er een vorm van eco-
nomisch dubbele belasting.29

3.2 Probleem 2. De lening met onzakelijke 
 voorwaarden, het OESO-perspectief

Is er als gevolg van het niet voldoen aan één of meer-
dere criteria geen sprake van een lening maar van een 
vorm van kapitaal, dan is de gehele rente niet aftrek-
baar. Maar dit ligt, net als in de Nederlandse onzakelij-
keleningjurisprudentie, in het geval dat alleen de hoog-
te van de rente onzakelijk is, anders. In Zo’n situatie 
kan het rentepercentage worden gecorrigeerd naar een 
wel zakelijke rente.30 Transfer pricing is geen rocket  
science. En toch komt het vaak voor dat in een dispuut 
over een groepslening landen verschillend denken over 
de hoogte van een zakelijke rente. Dit is ook één van  
de redenen dat de OESO niet echt een antwoord op de 
vraag heeft kunnen geven over hoe een zakelijk niveau 
van de rente benaderd zou moeten worden. Hoofdstuk X 
geeft weliswaar uitgebreide clarifications over hoe een 
dergelijke zakelijke rente op een groepslening moet 
worden vastgesteld, maar bepaald duidelijk is het 
hoofdstuk niet. Eén van de meest relevante factoren die 
de bepaling van de zakelijke rente beïnvloeden, is de 
creditrating van de groep en bij voorkeur ook de indivi-
duele creditrating van de groepsdebiteur. De OESO han-

Dit neemt niet weg dat die conclusie anders zou kunnen 
zijn indien ik het totaal aan factoren in relatie tot 
hoofdstuk X zou beschouwen.25 

Overigens speelt niet alleen in Nederland deze discussie. 
Ook in vele andere landen wordt de concernlening als 
instrument om de belastingheffing te optimaliseren, 
met bijzondere aandacht bekeken. Zo oordeelde het 
Duitse Bundesfinanzhof op 27 februari 2019 dat een 
groepslening door een Duitse crediteur/houdsterven-
nootschap aan de Belgische debiteur/dochter moest 
worden aangemerkt als een lening die niet in overeen-
stemming met het at arm’s length-beginsel was geslo-
ten. De Duitse rechter beoordeelde de zakelijkheid op 
twee elementen: de hoogte van de rente en de voor-
waarden waaronder de lening was aangegaan.26 De le-
ning wordt dus in steeds meer landen serieuzer op zijn 
merites beoordeeld. 27 

Voor de praktijk betekent dit dat bij het verstrekken 
van een groepslening rekenschap moet worden gegeven 
van die criteria die tot een oordeel kunnen leiden over 
de vraag of er wel sprake is van een lening. Wordt niet 
aan die criteria voldaan, dan is veelal de rente niet af-
trekbaar op dochterniveau en zal op houdsterniveau 
een afwaardering van de lening niet genomen kunnen 
worden. Ook hier geldt dat een en ander niet zwartwit 
is. De veelheid van criteria is groot. Simpelweg vergelij-
ken met wat een bank zou doen bij het verstrekken van 
een lening ligt wellicht in de rede, maar is wat mij be-
treft niet de juiste handelwijze. Een bank heeft immers 
simpelweg een kennisachterstand en heeft niet als aan-
deelhouder de mogelijkheid om de groepsvennootschap-
pen aan te sturen. Maar daarover wordt in de diverse 
landen vast verschillend gedacht en dus vormt dit een 
bron voor disputen. 

Hoe kan een probleem over een herkwalificatie worden 
opgelost onder een belastingverdrag? Het hangt ervan 
af in welke landen het bedrijf gevestigd is. Nederland 
zal niet snel onder de MAP tot een herkwalificatie van 
de lening willen overgaan ingeval bijv. de Duitse inspec-
teur de lening als kapitaal ziet maar de lening in Neder-
land aan de belangrijkste criteria van een lening vol-
doet. Nederland zal de opbrengsten van die lening 

25  Op basis van de mij bekende feiten kan ik geen oordeel vel-

len.

26  Zie www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/ 

entscheidungen-online/detail/STRE201910173/ (laatstelijk 

geraadpleegd 31 januari 2021).

27  Qua beoordeling zijn er ook duidelijke parallellen met de  

Nederlandse onzakelijkeleningjurisprudentie. Ik laat deze 

voor wat die is en verwijs graag naar J.H.M Arts, Onzakelijke 

leningen (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 

2018.

28  Naar ik heb begrepen volgt Duitsland niet de ruimere uitleg 

van de EU Arbitragerichtlijn en dat verbaast. Waarom zou 

Duitsland wel bereid zijn te herkwalificeren onder de MAP 

maar niet onder de EU-richtlijn? Het maakt in ieder geval 

duidelijk dat bedrijven zich goed moeten voorbereiden om 

discussies in geval van leningen tussen vennootschappen in 

beide landen.

29  Par. 3.3.10 van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 meldt: 

‘Als sprake is van belastingheffing die niet in overeenstem-

ming is met het verdrag kan er in eerste instantie in een on-

derlinge overlegprocedure getracht worden om een oplossing 

te vinden’. Een herkwalificatie door het ene land is in begin-

sel geen situatie die kan worden gekenschetst als een inter-

pretatieprobleem onder een belastingverdrag. Daar knelt de 

schoen.

30 Zie o.a. HR BNB 2012/132.
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teert hierbij overigens twee begrippen die veel op elkaar
lijken, nl. creditrating en issue rating. Creditrating
geldt hierbij als een indicatie van de kredietwaardigheid 
van de groep tegenover issue rating dat als een indicatie
van het ‘kredietrisico’ van een financieel instrument 
geldt. Creditratings zijn veelal beschikbaar voor de 
meeste bedrijven maar deze creditrating betreft dan wel 
de gehele groep. Voor een groepsdebiteur is het vinden 
van een creditrating een stuk lastiger. Die informatie 
is niet beschikbaar bij de Standard & Poor’s van deze 
wereld. De OESO ontwikkelde daarom twee trajecten om 
toch met een soort van creditrating van de groepsdebi-
teur rekening te kunnen houden. Het eerste systeem 
(the established approach)31 beoogt op een wat afwij-
kende methode te bepalen wat de creditrating van een 
groepsmaatschappij is. Deze wordt namelijk gebaseerd
op de zgn. separate entity creditratings die op basis van
cijfers kunnen worden ingekocht bij diverse commercië-
le partijen. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden
met de zgn. ‘implicit support’-analyse maar ook met 
bijv. de bekende informatie asymmetrie.32,33 Evenwel ziet
de OESO ook dat dit geen gemakkelijke weg is omdat er 
dan weliswaar een creditrating volgt maar niet is ge-
zegd dat deze ook betrouwbaar is.

Daarom is er ook een alternatieve weg geformuleerd. Als
de voorgaande benadering geen betrouwbaar antwoord 
biedt, dan kan ook de creditrating van de gehele groep 
worden gebruikt voor het bepalen van de juiste inte-
restvoet. Voorwaarde daarbij is o.a. dat de kredietwaar-
digheid van de groepsdebiteur niet significant afwijkt 
van die van de totale groep. Hierbij geldt tevens dat de 
creditrating van de groep alleen gebruikt mag worden cre
voor de creditrating van een groepsdebiteur indien is 
vastgesteld dat dit de meest relevante/passende bena-
dering is indien alle feiten en omstandigheden in acht dering de
worden genomen.wordenwo 34

Maar het probleem van deze OESO-benadering is dus datMaa
er twee mogelijke benaderingen zijn die beide als een er
fatsoenlijke weg naar de bepaling van een zakelijke renfatsoen -
te leiden, maar welke twee benaderingen wel in twee te leiden,nleiden

verschillende uitkomsten kunnen resulteren. En als er 
twee verschillende mogelijkheden zijn om de juiste 
creditrating vast te stellen en derhalve ook wat de juiste 
rente is, dan liggen disputen voor de hand. Zo zullen 
inboundlanden een ander systeem prefereren dan out-
boundlanden. Een creditrating van de gehele groep zal 
in de meeste omstandigheden beter zijn dan die van die
ene groepsentiteit en dus is een zakelijke rente op basis 
van die betere creditrating van de totale groep een gun-
stigere (lees: een lagere risico-opslag) en dat impliceert 
een hogere winst in die debiteurlanden.35

Voor outboundlanden geldt het omgekeerde. Als de 
groep kan inlenen tegen X% op basis van de groeps-
creditrating en er bijv. op basis van het risicoprofiel van 
de individuele groepsmaatschappij een risico-opslag van 
Y% dient plaats te vinden, dan zal een outboundland 
vaker voor een doorbelasting van de rente tegen de vol-
le Y+X gaan omdat daarmee op een zakelijke wijze het 
resultaat in het eigen land wordt verhoogd. De credit-
rating van die individuele groepsentiteit is nu eenmaal 
niet even sterk als die van de gehele groep. 

Ik sluit overigens niet uit dat er landen zullen zijn die,
afhankelijk van de situatie, zullen kiezen voor het ene
of het andere systeem. Het gevolg moge duidelijk zijn. 
Bedrijven die voldoen aan de meeste, of mogelijk zelfs 
alle leningcriteria en het rentepercentage voor de door-
belasting hebben laten benchmarken, kunnen nog 
steeds geconfronteerd worden met een staat die meent 
dat die benchmark niet voldoende is aangezien die uit-
gaat van een verkeerde creditrating.36 In een dergelijk 
dispuut werkt de MAP over het algemeen prima om het
probleem op te lossen. Hierbij hoeft er dus in beginsel 
geen apart beroep te worden gedaan op de WFA.37

3.3 Probleem 3. De treasury functie vanuit OESO-
perspectief

De OESO beschrijft vanaf par. 10.39 hoe aangekeken kan 
worden tegen de zgn. treasury function binnen een 
multinational. Het management van de financiën van de 
groep is een uiterst belangrijke en ook complexe activi-
teit waarbij rekening moet worden gehouden met een 31331 Zie par. 10.81.Zie pZ

32 Zie ook par. 10.80: “The impact of an assessment of implicit Zie

support is a matter of judgement. The kind of information 

on which the MNE group would base a decision of whether 

or not to provide support to a borrower in particular 

circumstances may not be available to a tax administration,

as is frequently the case in transfer pricing examinations, 

and the existence of information asymmetry may affect the

ability of tax administrations to establish the likelihood of 

support.”

33 Zie mijn bijdrage ‘De onzakelijke lening, het paard nog 

steeds achter de wagen…’, WFR 2013/450.

34 Zie par. 10.82.

35  Omdat er dan een relatief lagere rente in aftrek gebracht 

mag worden. Naar ik heb gemerkt in de praktijk hanteert 

Duitsland voor inboundleningen om deze redenen de tweede 

methode (creditrating van de groep).

36  Of simpelweg dat de benchmark om andere redenen geen be-

trouwbare benadering van de juiste rente impliceert.

377 Bedrijven mogen uiteraard wel de Wet  fiscale arbitrage inroe-

pen. Zie onderdeel 4. Maar in beginsel zou dit probleem in 

een MAP moeten kunnen worden opgelost.
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er zonder benchmark zo’n 5% marge aan worden toege-
rekend. In de woorden van OESO: 

“10.49. The activities of the treasury function take into 
account issues at a group level and follow the vision, 
strategy and policies set out by MNE group management. 
Accordingly, the approach of the treasury to risk will 
 depend on the MNE group’s policy where certain 
 objectives may be specified, such as targeted levels of 
 investment return (e.g. the yield must exceed the cost of 
capital), reduced cash flow volatility, or targeted balance 
sheet ratios (e.g. assets to liabilities). Therefore, it is 
 important to note that usually the higher strategic 
 decisions will generally be the result of policy set at 
group level rather than determined by the treasury 
 itself.”

In enigszins bedekte termen verwacht de OESO dat in 
veel gevallen de echte relevante discussies zullen 
plaatsvinden op een ander niveau dan op het niveau 
van de treasury-functie zelf. Ik herinner me een situa-
tie uit het verleden waarbij een kleinere multinational 
een finance-vennootschap had in Ierland waarvandaan 
tientallen mensen effectief alleen bezig waren met 
 treasury-activiteiten (cash pool en insurance captive 
werkzaamheden). De betreffende inspecteur stelde toen 
de vraag of, als er op enig moment om een hele hoge 
lening zou worden verzocht door de Chinese dochter  
om een nieuwe activiteit te kunnen opstarten, de Ierse 
directeur hierover daadwerkelijk beslist of dat dit op 
het conto van de Nederlandse board komt. Dit voorbeeld 
behoeft, zo meen ik, geen verdere toelichting. Op basis 
van de clarifications van de OESO zou, in dit laatste 
voorbeeld, in het slechtste geval niet het gehele resul-
taat aan Ierland hoeven te worden toegerekend, maar 
slechts een vergoeding die is gebaseerd op een risk free 
return.40 De rest zal worden toegerekend aan die entiteit 
waarin de relevante strategische beslissingen effectief 
worden genomen. In dergelijke situaties mag de groeps-
debiteur de rente (mits de betreffende lening aan de 
overige eerder besproken voorwaarden van hoofdstuk X 
voldoet) volledig in aftrek brengen. De opbrengst (arm’s 
length amount) verminderd met de risk free return voor 
de vennootschap die formeel als treasurer opereert, 
wordt toegerekend aan die partij binnen de groep die 
feitelijk de controle over het investeringsrisico uitoe-
fent. 

Ik kan mij zomaar voorstellen dat, in het geval er pro-
blemen zullen ontstaan, het oplossen van deze proble-
men complex zal blijken te zijn. Mocht er bijv. een dis-
cussie ontstaan over de hoogte van de rentevergoeding, 

veelheid aan invloeden.38 Hoe complex de organisatie 
van de treasury function is, is mede afhankelijk van de 
structuur van de betreffende multinational en zijn acti-
viteiten. Verschillen in treasury-functies hebben vooral 
te maken met verschillende graden van (de)centralisa-
tie. In de meest decentrale vorm is iedere groepsmaat-
schappij exclusief bevoegd om de eigen financiële 
 activiteiten te kunnen beheren. Aan de andere kant be-
staan er ook bedrijven met een volledig gecentraliseer-
de treasury function waarbij deze tevens de volledige 
controle heeft over alle financiële transacties van de 
groep. In dat geval zijn de groepsmaatschappijen veelal 
verantwoordelijk voor hun operationele maar niet voor 
hun financiële resultaat. 

Dit alles betekent dat er een veelvoud van manieren is 
waarop naar de treasury function gekeken zal worden.39 
En daarbij is uiteraard van belang hoe die treasury 
function beloond moet worden. Bij de beoordeling hier-
van dient precies duidelijk te zijn welke transacties 
worden verricht en welke functies echt worden uitgeoe-
fend binnen de groep. Het eenvoudigweg oormerken 
van alle financiële activiteiten als ‘treasury activities’ 
volstaat natuurlijk niet. En alhoewel dat vroeger niet 
anders zou moeten zijn, voegt hoofdstuk X hier toch 
nieuwe handvatten aan toe en probeert door middel van 
een verzameling van clarifications nieuwe bewustheid 
bij bedrijven te creëren. Maar waar hoofdstuk X vooral 
bedrijven een soort van wake-up call biedt om hun 
zaakjes beter te regelen, werkt die wake-up call uiter-
aard evengoed voor de diverse landen. 

En alleen al om deze reden verdient het de aanbeveling 
om de clarifications in acht te nemen wanneer er een 
design voor een treasury-functie wordt ontwikkeld. En 
ook hier geldt dat die functie met voldoende detail 
dient te worden gedocumenteerd. En even belangrijk is 
dat hetgeen is ontwikkeld en in die lijn wordt gedocu-
menteerd, hetzelfde is als wat er in de praktijk gebeurt. 
De aloude substance over form komt hier weer van stal.
 
In grote lijnen kan een aantal vragen worden gesteld. 
In welke mate is deze treasury-functie volledig zelfstan-
dig bevoegd? Uit een dergelijke functionele benadering 
van de treasury-afdeling blijkt al snel of, afhankelijk 
van de werkzaamheden en de bevoegdheden van de 
treasury-functie, de winsttoerekening een volledige is 
of dat er bijv. slechts een marge aan mag worden toege-
rekend. In dit laatste geval verwijst de OESO naar de 
zgn. ‘low value added’ hoofdkantoorkosten zoals ver-
woord in hoofdstuk VII van de TPGL. Op deze basis mag 

38  De OESO geeft als voorbeelden in par. 10.39: “the structure 

of the business itself, its business strategy, place in the 

 business cycle, industry sector, currencies of operation, etc.”

39 Zie voor verdere voorbeelden par. 10.41-10.43.

40  Een risk free return wordt door de OESO gedefinieerd als: 

“the hypothetical return which would be expected on an 

 investment with no risk of loss”.
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dan zal dit door een onderlingeoverlegprocedure of 
arbitrage moeten worden opgelost. Maar welke entiteit 
zal dan als crediteur deze procedure moeten opstarten? 
Vanuit juridisch perspectief mag worden verwacht dat 
dit de entiteit is waarin de treasury function wordt uit-
geoefend aangezien dat de contractspartij is. De juridi-
sche overeenkomst is immers allesbepalend. Maar dit 
kan anders worden indien de debiteurstaat meent dat 
er geen ruimte is voor overleg met de staat van de 
treasurer aangezien de debiteurstaat meent dat een an-
der land feitelijk de treasury-activiteiten uitoefent. En 
dus zal het debiteurland een onderlingeoverlegprocedu-
re met het land waar de treasurer formeel is gevestigd
kunnen weigeren. Evengoed kan het land vanwaar de 
lening wordt verstrekt de onderling overlegprocedure 
weigeren op vergelijkbare gronden. 

En wat als het land van de inlener geen bronbelasting 
kent in relatie tot het land waar de treasurer formeel 
is gevestigd maar wel in relatie tot het land van het 
hoofdkantoor? In dat geval ontstaat er weer een nieuw 
probleem. En wat als het land waar de treasurer formeel
is gevestigd de gehele marge wenst te belasten terwijl 
het land waar de echte treasury-activiteiten plaatsvin-
den dat ook zal doen? In beginsel hebben deze twee 
landen niets met elkaar van doen. De clarifications van 
de OESO melden hierover niets. En als het onduidelijk is
hoe een dergelijk probleem kan worden opgelost, dan is 
er maar één oplossing die echt werkt. En dat is voorko-
men dat het probleem kan ontstaan.41

3.4 Enige cash pool issues

Het inzetten van een cash pool is een belangrijk instru-
ment voor multinationals om een meer efment vme ficiënt cash 
management te bewerkstelligen. De managma financiële wereld
heeft meerdere cash pool-systemen ter beschikking. De heefthe
belangrijkste twee zijn de fysieke en de notionele cash bela
pool. In de praktijk komen er echter ook mengvormen po
van deze voor. De werking van een fysieke cash pool van dez
begint met het vaststellen van een zgn. target balance begint memegint m
per deelnemende entiteit. Die balances zijn relevanter deel
omdat die de uitgangspunten vormen bij het ‘compenomdatmom -
seren’ van debet- en creditstanden van de deelnemenderen’ vs reser

groepsvennootschappen. Bij een notionele cash pool 
vindt er een fictieve saldering van de bankrekeningen 
plaats. Door het toepassen van een cash pool wordt een
onderneming minder afhankelijk van derde financiers
en worden de financieringskosten verlaagd omdat de 
marge van de bank op ingeleende en uitgeleende gelden
wordt verlaagd en ook worden de transactiekosten van
de bank verder verlaagd. Veel van de clarifications met 
betrekking tot de cash pool zijn niet echt nieuw. Wel is
er een duidelijke link te zien met jurisprudentie over 
cash pools die er de afgelopen jaren in diverse landen is
ontstaan.42 Maar alhoewel het dan wellicht niet allemaal 
nieuw is, kan hoofdstuk X een aanleiding vormen voor
landen om hernieuwd aandacht te besteden aan cash 
pools.

Een voorbeeld hiervan betreft de situatie van een multi-
nationale groep met dochterbedrijven in vier landen dat 
in een vijfde land een dochterbedrijf houdt dat een 
fysieke cash pool exploiteert.43 Voor het gemak veron-
derstel ik dat er geen currency-verschillen bestaan en 
dus alles geschiedt in euro’s. De cash pool-vennoot-
schap sluit een overeenkomst met een bank, vaak een
‘cash management services agreement’ genoemd. Er
worden nu overeenkomsten tot stand gebracht waarin 
surplus saldi worden overgedragen aan de bank en die
vennootschappen die juist gelden nodig hebben, de
benodigde middelen betrekken van de bank. Tevens ver-
richt de bank alle ‘overschrijvingen’ die nodig zijn om
de ‘target balance’ voor elke deelnemer in de pool te
bereiken, waarbij een eventueel netto-overschot dat
door de treasurer wordt gestort of een eventuele netto-
overschrijding van de debetstand wordt opgevangen
door de bank die aan de treasurer leent.

Veronderstel nu dat de cash poolleader een voordeel 
weet te realiseren ten opzichte van de situatie dat er
geen cash pool zou zijn. De vraag die dan opkomt is
meerledig. Mag de cash poolleader het hele resultaat als
het zijne rekenen? Of moet er voorondersteld worden 
dat de cash poolleader alleen uitvoert wat hij opgedra-
gen krijgt vanuit het hoofdkantoor dat daardoor feite-
lijk alle risico’s draagt en dus ook recht heeft op het
gros van de marge? Of speelt een rol dat de cash pool-
leader zijn resultaat alleen weet te bewerkstelligen 
doordat de andere groepsmaatschappijen hem daartoe
in staat stellen en moet dus de marge verdeeld worden
over alle deelnemende vennootschappen? In zo’n situa-41 De bijzondere bepalingen uit het OESO-modelverdrag zijn

immers alleen van toepassing binnen de zogenoemde 

‘contracting states’. Het zou anders kunnen zijn indien de ‘

vennootschap waarbinnen de treasury-activiteiten formeel

worden uitgeoefend door het land waar de vennootschap is

gevestigd die ze echt uitoefent wordt beschouwd in dat laat-

ste land te zijn gevestigd. Onder de MLI zou er dan op basis 

van een MAP-procedure een oplossing moeten (maar niet 

gegarandeerd) over die feitelijke vestiging. Wellicht dat dit 

een oplossing in zo’n situatie wel dichter bij brengt.

42 Er zijn er steeds meer. Een voorbeeld betreft de General Electric 

case in het VK die door GE bij de rechter werd gewonnen. Zie

o.a. https://www.internationaltaxreview.com/article/b1rfd3nw-

bwgyy8/this-week-in-tax-general-electric-wins-battle-with-hmrc. 

HMRC kan echter nog in hoger beroep.

43 Deze dochter functioneert daarbij aldus als cash pool leader. 

Het voorbeeld is een geparafraseerd voorbeeld uit hoofdstuk X.
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aanzien van transfer pricing. Betekent een en ander nu 
dat als gevolg van deze verduidelijkingen er minder dis-
cussies zullen volgen tussen de multinational en de vele 
landen waar die actief is? Het antwoord op deze vraag is 
helaas ontkennend. Omdat de OESO-leden er bepaald 
niet uitkwamen, is het op veel onderdelen zichtbaar dat 
de OESO een slag om de arm houdt. Of, nog erger, eigen-
lijk stelt dat er meerdere benaderingen zijn. Zou er in 
zo’n laatste geval een discussie volgen over de arm’s 
length-vergoeding van een lening, dan zou dat onder 
omstandigheden door een MAP kunnen worden opgelost. 
Behalve natuurlijk als de twee landen principieel van el-
kaar ontwikkelde uitgangspunten toepassen. In het na-
volgende zal ik ingaan op de vraag of de EU Arbitrage-
richtlijn, die in Nederland is geïmplementeerd in de Wet 
fiscale arbitrage, in geval van onduidelijkheden binnen 
het domein van de financiële transacties zoals hierboven 
geschetst, een oplossing kan bieden. 

4 De EU Arbitragerichtlijn, dubbele 
 belasting behoort tot het verleden?

4.1 Inleiding

Internationale fiscale disputen zijn lastig op te lossen. 
Soms wist een bedrijf economisch dubbele belasting te 
voorkomen door aan de Nederlandse belastingdienst te 
verzoeken een unilaterale correctie toe te passen zodat 
het effect van dubbele belasting (althans grotendeels) 
weg was. Dat is steeds lastiger geworden omdat de oor-
zaak van het geschil niet altijd bij Nederland ligt, maar 
bij de bronlanden. Grosso modo zijn er drie wegen om 
een internationaal geschil op te lossen. Eigenlijk zijn ze 
alle drie gelinkt aan transfer pricing. Allereerst is er het 
oude Arbitrageverdrag, daarnaast zijn er de onderling-
overlegprocedures in belastingverdragen en ten slotte 
kennen we dankzij de EU Arbitragerichtlijn sinds enige 
tijd een Wet fiscale arbitrage. Binnen de Europese Unie 
mogen we er daarom van uitgaan dat transfer pricing-
geschillen effectief worden opgelost. Helaas is dit geen 
realistische gedachte. Het moeilijke van bijv. hoofdstuk 
X is dat er buiten de hoogte van de rentevergoeding 
meerdere nieuwe problemen het gevolg zijn van bepaald 
niet eenduidige clarifications. Het gaat er bijv. niet om 
of de hoogte van de rente juist is vastgesteld maar juist 
op de vraag of de crediteur wel de partij is die de rente 
als zijn winst mag verantwoorden.46 Zowel het Arbitra-
geverdrag als de onderlingoverlegprocedure lenen zich 
eigenlijk alleen voor geschillen met betrekking tot de 
hoogte van de vergoeding. Ze lenen zich niet voor kwa-
lificatieverschillen. De vraag komt op of, en in welke 

tie speelt de cash poolleader dus feitelijk alleen een  
coördinerende rol en dient de beloning navenant te 
zijn. De OESO meldt hierover het volgende:

“Eventually, the remuneration of the cash pool members 
will depend upon the specific facts and circumstances 
and the functions, assets and risks of each of the pool 
members. Therefore, this guidance does not intend to 
provide a prescriptive approach for allocating the cash 
pooling benefits to the participating cash pool members 
in any given situation but rather lays down the 
 principles that should guide that allocation.”44 

Blijkbaar erkent de OESO dat de feiten en omstandighe-
den zo complex kunnen zijn dat er niet altijd een juiste 
oplossing (lees: vergoeding) te bepalen valt. De OESO 
hanteert wel een aantal uitgangspunten. De diverse 
deelnemers zullen moeten worden vergoed op basis van 
ieders posities binnen de cash pool aangezien die posi-
ties nodig zijn om vast te stellen hoe de synergievoor-
delen tussen de deelnemers verdeeld moeten worden. 
Die voordelen zijn mede afhankelijk van hoe de cash 
poolleader wordt vergoed. Bij de beoordeling van de 
vergoeding van de cash poolleader zal de functionele 
analyse beslissend zijn. In situaties waarin de cash 
poolleader geen credit risk loopt (dat ligt bijv. effectief 
bij de deelnemers aan de cash pool45), geen vergelijkba-
re functies vervult als een bank, dan kan daar slechts 
een vergoeding aan worden toegerekend die vergelijk-
baar is met een intragroup service-activiteit. Het land 
waar de cash pool is gevestigd zal er in veel gevallen 
van uitgaan dat de cash pool winstgevend is en zal die 
winst dus graag willen belasten. 

Maar wat als het land van het hoofdkantoor meent dat 
het recht heeft op de volle marge verminderd met een 
servicevergoeding voor de cash poolleader terwijl de 
landen van de vennootschappen die deelnemen aan de 
cash pool ieder een evenredig deel van de synergievoor-
delen in de heffing betrekken? Dan ontstaan er lastige 
problemen die even lastig op te lossen zijn. De clarifica-
tions zijn veelal onduidelijk en dus kunnen landen op 
verschillende manieren naar cash pools kijken. Het 
spreekt voor zich dat bedrijven zich hiervan rekenschap 
dienen te geven.

3.5 Nieuwe problemen, maar waar zijn de 
 oplossingen?

Clarifications oftewel ‘verduidelijkingen’ helpen om een 
beter inzicht te krijgen in bestaande uitgangspunten ten 

44  Hoofdstuk C.2.3.2. Rewarding the cash pool members, 

par. 10.144. 

45 Maar dat kan natuurlijk in de praktijk soms anders zijn.

46  Ik abstraheer hierbij nog van mogelijke EU Interest & Royalty-

richtlijn-gevolgen.
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mate, bedrijven kunnen profiteren van de gevolgen van
de EU Arbitragerichtlijn en de Wet fiscale arbitrage.

4.2 De Wet fiscale arbitrage

De EU Arbitragerichtlijn is op 10 oktober 2017 door de
Raad van Ministers aangenomen. De richtlijn ziet op 
‘mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen 
met betrekking tot dubbele belastingheffing in de Euro-
pese Unie’ en moest uiterlijk 30 juni 2019 zijn geïmple-
menteerd. De richtlijn draagt bij aan een tijdige en ef-
fectieve beslechting van internationale geschillen
inzake dubbele belastingheffing of een verschillende 
uitleg of toepassing van belastingverdragen. In de 
praktijk blijkt het zo te zijn dat landen belastingverdra-
gen op een verschillende wijze kunnen uitleggen of toe-
passen, waardoor toch dubbele belastingheffing kan 
voorkomen. In dat geval kan een door dubbele belas-
tingheffing getroffen onderneming de verdragslanden
verzoeken om in onderling overleg te treden.47 Als een
dergelijk verzoek vervolgens gegrond wordt geacht en 
het probleem niet unilateraal kan worden opgelost,48

rust op de bevoegde autoriteiten een inspanningsver-
plichting om de zaak op te lossen. Dit laatste gebeurt
via een onderlingeoverlegprocedure en de bedoeling 
hiervan is dat de landen elkaar zo weten te vinden dat 
er geen dubbele heffing meer resteert. Maar helaas
blijkt dat deze procedure niet in alle gevallen tot een 
beslechting van het belastinggeschil leidt. En daarnaast 
kan het een tijdrovend proces zijn. De arbitragerichtlijn 
beoogt de geschilbeslechting binnen de Europese Unie 
te verbeteren door verplichte en bindende arbitrage als te 
uitgangspunt te nemen. 

De strekking van de EU Arbitragerichtlijn lijkt breed te De streDe
zijn. Uit de considerans:zijn. Uij

““7) Het verbeterde mechanisme ter beslechting van ge7) -
schillen moet voortbouwen op binnen de Unie bestaande sc
mechanismen, waaronder het arbitrageverdrag van de mechan
Unie. Het toepassingsgebied van deze richtlijn moet echie. Hettnie He -
ter ruimer zijn dan dat van het arbitrageverdrag van der ruim
Unie, dat beperkt is tot verrekenprijsgeschillen en de toeUnie, dUUUnUn -
rekening van winst aan vaste inrichtingen. Deze richtlijn keninr kerek
moet van toepassing zijn op alle belastingplichtigen die oet 
onderworpen zijn aan belastingen op inkomsten en ver-
mogen die onder bilaterale belastingverdragen en het 
arbitrageverdrag van de Unie vallen. Tegelijkertijd moe-
ten de administratieve lasten voor natuurlijke personen, 
micro-ondernemingen en kleine en middelgrote onderne-

mingen worden verlicht wanneer ze gebruikmaken van de 
geschilbeslechtingsprocedure. Daarnaast moet de geschil-
beslechtingsfase worden versterkt. Het is meer in het 
bijzonder noodzakelijk om een tijdslimiet vast te stellen 
voor de duur van de procedures voor de beslechting van 
geschillen over dubbele belasting en om de voor de belas-
tingplichtigen geldende voorwaarden van de geschilbe-
slechtingsprocedure vast te leggen.”

De considerans suggereert dat de toepassing van de
richtlijn ruimer moet zijn dan het Arbitrageverdrag en
dus ook op andere zaken moet zien dan alleen verre-
kenprijsgeschillen en de toerekening van winst aan een 
vaste inrichting. Art. 1 formuleert het toepassingsbereik 
en leest als volgt:

“Bij deze richtlijn worden voorschriften vastgesteld met 
betrekking tot een mechanisme ter beslechting van geschil-
len tussen lidstaten welke ontstaan naar aanleiding van 
de uitleg en toepassing van overeenkomsten en verdragen
die voorzien in de afschaffiff ng van dubbele belasting op
inkomsten en, waar van toepassing, op vermogen. De 
richtlijn stelt tevens de rechten en plichten van de belang-
hebbenden vast voor het geval dat dergelijke geschillen 
zich voordoen. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt 
de kwestie die aanleiding geeft tot een dergelijk geschil 
hierna in deze richtlijn een ‘geschilpunt’ genoemd.”

Duidelijk wordt gemaakt dat het om geschillen dient te 
gaan die tot dubbele belastingheffing aanleiding geven. 
Dat wordt waargemaakt doordat bijv. ook natuurlijke
personen in een geval van dubbele belasting een beroep
op de Wet fiscale arbitrage kunnen doen. Maar, alhoewel
de richtlijn als basis voor de WFA natuurlijk een dispuut
over bijv. de winsttoerekening vaste inrichting dekt, 
biedt het geen soelaas voor de vraag of een activiteit in
een bepaald land wel of niet een vaste inrichting vormt. 
Kwalificatieverschillen worden derhalve niet gedekt 
door de richtlijn.

En in de hierboven genoemde voorbeelden van situaties 
waarvan hoofdstuk X wat vindt, kennen drie van de vier
situaties onderliggende kwalificatieproblemen. In dat 
kader helpt het nauwelijks dat de Nederlandse imple-
mentatiewetgeving bewust wel openstaat voor kwalifica-
tieproblemen. De wetgever heeft een genereuze keuze 
gemaakt voor een wijdere implementatie dan de Europe-
se Commissie en bijna alle andere landen voorstaan. En
dat mag ook weleens gezegd worden. Nederland heeft 
voor een ruimere implementatie gekozen door er bewust
ook de kwalificatievraagstukken onder te laten vallen. 
Het gaat hier bijv. om de volgende situaties: de vraag of 
wel of niet sprake is van een vaste inrichting maar ook
om de toepassing van de non-discriminatiebepaling en 
de situatie dat het ene verdragsland toch belasting heft 
terwijl het heffingsrecht op grond van het belastingver-
drag is toegewezen aan het andere verdragsland dat dit 

477 Art. 25 OESO MTC, internationaal bekend als de Mutual  

Agreement Procedure.

48 Bijv. omdat een land zijn mening herziet en de betreffende  

aangifte inclusief transfer pricing-documentatie accepteert.
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4.3 Een gewaarschuwd persoon telt voor twee51

Bedrijven doen er goed aan in geval van financiële 
transacties disputen daar waar mogelijk voor te blijven 
en de enige manier waarop dat kan is iedere transactie 
heel goed afbakenen, documenteren en benchmarken. 
De vele handvatten die de OESO geeft zijn niet altijd 
even duidelijk, maar evident is dat bedrijven die scherp 
aan de wind varen, water kunnen maken.52 Ten aanzien 
van leningen ligt het in de rede een duidelijke overeen-
komst te maken waarin de posities van debiteuren en 
crediteuren economisch juist worden geduid, de lenings-
voorwaarden worden gepreciseerd en waarbij ook nog 
een maintenance covenant dient te worden opgenomen 
om op die wijze een zakelijke toets te kunnen invullen 
voor het geval de debiteur in omstandigheden komt die 
het risico van de crediteur zal vergroten.53 

In het geval van conflicten met betrekking tot cash 
pools dienen bedrijven een heel goede functionele ana-
lyse te maken. Hieruit moet duidelijk blijken wat de  
taken en bevoegdheden van de treasurer zijn, aan wie 
hij rapporteert, welke risico’s de betreffende entiteit 
zelf draagt enz. 

Het lijkt allemaal zo logisch maar in de praktijk schort 
het er toch stevig aan. Papier is geduldig maar de tijd 
dat er aan de verplichting van transfer pricing-docu-
mentatie kon worden voldaan door transfer pricing- 
documentatie te presenteren zonder zich druk te maken 
over de vraag of die vlag de lading dekt, is echt voorbij. 
Wie dat niet ziet, loopt in meerdere messen.

4.4 Taken voor de landen

In een tijdperk waarin het internationale belastingrecht 
ingrijpend is gewijzigd, open normen steeds meer de  
invulling van criteria in belastingverdragen bepalen, is 
het triest te zien dat een deel van potentiële conflicten 
niet op te lossen is onder belastingverdragen of zelfs 
niet onder de EU Arbitragerichtlijn. Alhoewel uit boven-
staande blijkt hoe bedrijven de kans op conflicten 
enigszins kunnen vermijden, dient evengoed als con-
clusie getrokken te worden dat de clarifications van de 

recht niet effectueert. Nederland motiveert dit als 
volgt:

“De mogelijkheid om toegang tot de arbitragecommissie op 
deze grond te ontzeggen past niet bij het uitgangspunt dat 
Nederland voorstander is van het oplossen van alle geschil-
len met betrekking tot de toepassing en uitleg van belas-
tingverdragen. Op grond hiervan is deze mogelijkheid niet 
in het wetsvoorstel opgenomen. De Minister van Financiën 
kan hierdoor geen gebruik maken van deze mogelijkheid.”49

Dit is heel plezierig maar het zal de Nederlandse houd-
sters niet helpen ingeval een andere Europese lidstaat 
bijv. de lening herkwalificeert. In de optiek van bijna 
alle lidstaten is een dergelijke actie geen situatie van 
dubbele heffing waardoor de richtlijn niet toegepast 
kan worden. En dan staat alleen de onderlinge overleg-
procedure open en zoals bekend garandeert die geen 
oplossing.50 De onderlingoverlegprocedure is een proce-
dure tussen twee (in een enkel geval meerdere) staten 
waarbij de bevoegde autoriteiten van die staten zich in-
spannen om tot een gezamenlijke oplossing te komen 
voor een situatie waarin sprake is van belastingheffing 
die niet in overeenstemming is met het toepasselijke 
(belasting)verdrag. Maar veronderstel dat een belasting-
verdrag een arbitrageregeling kent? Dat zal waarschijn-
lijk niet veel helpen. Zo luidt art. 25 lid 5 van het be-
lastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk als volgt:

“Indien a)een persoon uit hoofde van het eerste lid van 
dit artikel een zaak heeft voorgelegd aan de bevoegde 
autoriteit van een Verdragsluitende Staat omdat de 
maatregelen van een of van beide Verdragsluitende Staten 
ertoe hebben geleid dat de belastingheffing voor die per-
soon niet in overeenstemming is met de bepalingen van 
dit Verdrag…..”

Deze standaardbepaling meldt duidelijk dat het dient te 
gaan om een geschilpunt dat betrekking heeft op dub-
bele belasting. En een kwalificatieprobleem wordt nu 
eenmaal niet als zodanig aangemerkt. Ik moet helaas 
concluderen dat de Nederlandse positie om de EU Arbi-
tragerichtlijn ruimhartiger te implementeren voor Ne-
derlandse houdstervennootschappen en hoofdkantoren 
weinig soelaas zal bieden.

49  Zie Kamerstukken II 2018/19, 35110, Invoering van een wet-

telijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belas-

tinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet 

fiscale arbitrage), p.10.

50  Zie Besluit van 11 juni 2020, nr. 2020-0000101607 waarin 

de Wet fiscale arbitrage, de bilaterale belastingverdragen en 

het EU Arbitrageverdrag door de staatssecretaris naast elkaar 

worden gezet.

51  Een rechtspersoon wordt ook als een persoon gezien door het 

Europese Hof voor de Rechten van de Mens en dus kan dit 

gezegde hier worden gebruikt. Zie o.a. de zaak Autronic AG 

tegen Zwitserland, EHRM 20 mei 1990, 12726/87.

52  Ik heb van zeilen geen verstand maar het lijkt mij een  

logisch gevolg.

53  Voorbeelden van waaraan voldaan zou moeten worden vor-

men voor mij hier slechts een indicatie. Hoe meer er een  

precieze afbakening plaatsvindt, des te groter is de kans dat 

problemen wegblijven.
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OESO hier en daar zo vaag zijn dat staten die deze re-
gels wensen toe te passen binnen die ‘vaagheid’ zoveel 
vrijheid kunnen nemen dat problemen simpelweg niet 
te voorkomen zijn. En in een situatie waarin regels wor-
den gedefinieerd waaruit blijkt hoe een staat een lening 
met argumenten zou kunnen herkwalificeren in kapi-
taal, zou het de OESO gesierd hebben hoofdstuk X aan 
te vullen met duidelijke beginselen voor staten om 
disputen die het gevolg zijn van een nationale herkwa-
lificatie ook op te lossen. En aangezien deze herkwalifi-
catiediscussies ook binnen de Europese Unie plaatsvin-
den, dient de Europese Commissie niet te wachten met 
het evalueren van de EU Arbitragerichtlijn, maar dient 
die snel te worden aangepast opdat herkwalificaties hier
ook onder zullen vallen. Nederland zou dit actief moe-
ten stimuleren. De Nederlandse implementatiewetgeving 
mag hierbij als voorbeeld dienen.

Dan is er nog geen oplossing voor die geschillen waarin 
meer dan twee landen betrokken zijn. Of kwalificatiege-
schillen waarbij de gangbare oplossingsmethodieken niet 
werken. Mogelijk dat mediation hierin een rol van bete-
kenis zou kunnen spelen. Mij is een geval bekend waarin 
mediation het dispuut wist op te lossen nadat alle gang-
bare instrumenten faalden. In die zaak waren twee lan-
den betrokken. Eén van de twee (een EU-lidstaat) wenste
geen arbitrage te accepteren. Tijdens het mediationpro-
ces wisten de mediators de casus te verduidelijken en te-
rug te brengen tot de kern. Hierdoor wisten de landen
het probleem op te lossen. Echter, ook hier ging het om 
traditionele dubbele belasting. Het zou Nederland ook
sieren als het een sponsor van internationale mediation 
als geschiloplossingsinstrument zou worden. Voor de als
Nederlandse multinationals en de buitenlandse hoofd-
kantoren biedt het toch weer een stuk extra zekerheid.

5 Conclusies

Ledigheid is des duivels oorkussen. Zo luidde (een deel) Le
van de titel van deze bijdrage. Transfer pricing heeft van de 
nog niet zo’n lange geschiedenis. De afgelopen decennianog niet og niet
hebben nieuwe ontwikkelingen zich in een rap tempo ebben 
ontwikkeld. Vooral sinds de BEPS Actions zijn de veranontwiknton -
deringen het grootst. OESO’s transfer pricing guidelines, eringed rder
en dat geldt niet anders voor de landen die zijn aangen dat -
haakt bij het VN-verdrag en daarom de UN Transfer
Pricing Manual gebruiken, wil stappen zetten in het zo 
precies mogelijk afbakenen van allerlei situaties die op 
meerdere manieren uitgelegd kunnen worden en waarbij 

het belang van de discussie veelal, maar niet exclusief,
zit in een aftrek in het bronland. Het betreft naast een 
discussie over een zakelijke rente bijv. ook de eenzijdi-
ge herkwalificatie van een lening in kapitaal of de 
winsttoerekening aan een treasury function of cash 
poolleader. Dat hoofdstuk X veel te lang in discussie is
geweest en daarom pas in 2020 is aangenomen, heeft
niets te maken met de gedachte dat landen financiële 
transacties niet wilden aanpakken. Er liggen belasting-
opbrengsten in het verschiet en dus willen ze dat graag.
Maar waar er winner states zijn, zijn er ook loser states.
De belangen verschillen. Soms zelfs per land. Maar dat
de landen financiële transacties veel stringenter zullen
bekijken is een gegeven. Wie denkt dat er niets veran-
derd is ten opzichte van tien jaar geleden, komt van 
een koude kermis thuis.

Hierboven schetste ik diverse problemen waarvoor de
huidige regels geen oplossing bieden. Wordt een lening
met een onzakelijke rente nog wel getransformeerd in 
een lening met een zakelijke rente, anders ligt het wan-
neer een lening argumenten bevat om te moeten conclu-
deren dat het mogelijk om een kapitaalinbreng gaat.
Nederlandse criteria voor een deelnemerschapslening 
zijn echt alleen in Nederland van toepassing. Op basis
van hoofdstuk X kunnen landen op vergelijkbare maar
niet identieke criteria een lening mogelijk herkwalifice-
ren. In situaties van een treasury function of een cash
pool speelt ook vaak nog een derde staat een rol. Is de 
marge van de treasury-activiteit wel echt de activiteit
van die function of verrichten de treasurers in beginsel 
vooral routinematige activiteiten waar je weinig aan
hoeft toe te rekenen. Vergelijkbare discussies spelen met 
cash pools. En natuurlijk konden belastingadministraties
voor het van toepassing worden van hoofdstuk X hier al
redelijk op schieten, maar de invoering van hoofdstuk X
heeft in ieder geval voor nieuwe munitie gezorgd.

In bovenstaande kwam ook aan de orde hoe moet wor-
den omgegaan met geschiloplossing. Nederland lijkt, zo 
blijkt uit de Wet fiscale arbitrage, tot een ruimere ge-
schiloplossing te willen komen. Wellicht dat Nederland 
daarom tevens het voortouw kan nemen om het bereik
van de EU Arbitragerichtlijn uit te breiden tot nationale
herkwalificaties. En leidt dat niet tot een oplossing,
bijv. omdat er meer dan twee staten betrokken zijn,
dan zou Nederland mediation als een oplossing kunnen
steunen. Arbitrage valt bij veel staten verkeerd, media-
tion kan wellicht een minder bedreigend alternatief 
vormen.


