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Voorwoord
De redactie

Blz. 440

Fiscale steunmaatregelen tijdens de coronarecessie
Prof. dr. A.M. Lejour
De fiscale maatregelen in het noodpakket van het kabinet voor banen en economie dragen bij aan een minder  
verslechterde liquiditeitspositie van ondernemingen. Het zijn vooral de economische maatregelen die een grote  
inkomensachteruitgang van ondernemers en toenemende werkloosheid moet voorkomen. Grosso modo lijken de 
maatregelen adequaat voor de komende maanden.

Blz. 441

De crisismaatregelen: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker 
wel
Mr. L. van der Voort
In deze bijdrage bespreekt de auteur de in het kader van het coronavirus ingevoerde crisismaatregelen. Bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de regeling voor bijzonder uitstel van betaling ten aanzien waarvan enkele handreikin-
gen worden gedaan om de regeling beter toepasbaar te maken.

Blz. 446

Corona en pensioen; fiscale en juridische consequenties van 
 betalingsonmacht
Prof. mr. H.M. Kappelle
De coronacrisis leidt ertoe dat werkgevers op grote schaal arbeidsduurverkorting aanvragen voor hun werknemers. 
Dit heeft consequenties voor de pensioenopbouw. De pensioenopbouw kan op zich voortgezet worden op basis van 
de situatie voor de arbeidsduurverkorting. Alleen dat lost mogelijke problemen die werkgevers gaan ondervinden 
bij het betalen van de pensioenpremies niet op. Pensioenuitvoerders willen coulant zijn, maar dienen ook hun ei-
gen continuïteit en solvabiliteit in de gaten te houden. 
De Pensioenwet gaat op drie plaatsen in op het in bijzondere omstandigheden aanpassen van de pensioenpremie 
en/of de pensioenovereenkomst. Het betalingsvoorbehoud van art. 12, de eenzijdige wijziging op basis van art. 19 
in verband met zwaarwegende omstandigheden en de mogelijkheid van art. 29 voor de pensioenverzekeraar om on-
der voorwaarden de pensioenverzekering premievrij te maken in geval van betalingsachterstand. In deze gevallen 
zijn er echter wél (grote) consequenties voor de pensioenopbouw.
Fiscaal is het ook mogelijk om de gemiste opbouw in de crisisperiode naderhand in te halen. Maar ook daar moet dan 
voldoende geld voor zijn. De auteur inventariseert in dit artikel hoe de Wet LB 1964 en de Pensioenwet zich op dit 
punt tot elkaar verhouden. Conclusie: Fiscale barriéres zijn er niet of nauwelijks. Juridische en financiële des te meer!

Blz. 453

Parlementair – blz. 459

Tijdschriftartikelen – blz. 460

Afgestudeerden – blz. 460

Binnenkort in het Weekblad – blz. 461
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Voorwoord

Coronacrisis

De coronacrisis heeft wereldwijd draconische gevolgen. Ook in Nederland is het alle hens aan dek. Met een nood-
pakket van ongekende omvang probeert het kabinet de economische schade te beperken. Ook fi scale maatregelen 
maken onderdeel uit van dit pakket. Die liggen op dit moment vooral in de invorderingssfeer in de vorm van uitstel 
van betalingen. 

Dit nummer van het Weekblad is geheel gewijd aan de coronacrisis. De redactie is de auteurs zeer erkentelijk voor 
de snelheid waarmee zij hun bijdragen tot stand hebben gebracht. Ongetwijfeld zullen in de praktijk nog tal van 
fi scale knelpunten rijzen over de gevolgen van de coronacrisis. Ook zullen er in de praktijk tal van ideeën leven 
hoe de fi scale pijn van de corona crisis kan worden verzacht. De redactie nodigt auteurs van harte uit hierover in 
het Weekblad te publiceren. De redactie zal alles op alles zetten om deze bijdragen zo snel mogelijk te plaatsen.

DE REDACTIE

WFR 2020/67
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Fiscale steunmaatregelen tijdens 
de coronarecessie

PROF. DR. A.M. LEJOUR1

1 Inleiding

Enkele maanden geleden ontwikkelde de Nederlandse 
economie zich nog voorspoedig. In december 2019 voor-
spelde het CPB 1,3% economische groei voor 2020. Deze 
verwachte groei was minder hoog dan de jaren daarvoor 
door de stagnerende wereldhandel en stikstof- en PFAS-
problematiek.2 Veel andere economische signalen bleven 
echter positief. Zo is de werkloosheid, als percentage 
van de beroepsbevolking, met 3,0% in januari 2020 nog 
nooit zo laag geweest volgens het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS).3 En er zijn ook nog nooit zoveel 
mensen in Nederland aan het werk geweest; 9,1 miljoen. 
Daarnaast zouden de hogere lonen en belastingverlagin-
gen tot forse koopkrachtstijgingen leiden in 2020. En 
ook de overheidsfinanciën staan er steeds beter voor: 
de staatsschuld is gezakt naar 49% van het bbp in 2019 
(EMU-definitie).

Met de nieuwe ramingen in februari 2020 werd nog aan-
genomen dat de economische effecten van het corona-
virus beperkt zouden zijn, net als in december 2019.4  
Er was wel een onzekerheidsvariant opgenomen waarbij 
de economie met een half procent krimpt. De snelle  
wereldwijde spreiding van het coronavirus veranderde 
echter alles. Op 26 maart publiceerde het CPB vier sce-
nario’s voor de economische ontwikkeling in 2020 en 
2021. Een recessie lijkt onafwendbaar, alleen de mate 
waarin is erg onzeker en hangt vooral af van de duur 
van de maatregelen die Nederland en andere landen 
hebben genomen om de verspreiding van het virus te-
gen te gaan. 

Dit zijn maatregelen die een groot deel van de econo-
mie hebben stilgelegd en in andere delen de productivi-

teit raakt. Veel ondernemers worden direct door de 
 coronarecessie geraakt omdat ze bedrijfsactiviteiten 
vanwege overheidsverordeningen hebben moeten beëin-
digen. Veel anderen worden indirect geraakt, omdat de 
vraag wegvalt, de aanvoer beperkt is, of werknemers 
minder productief kunnen zijn in de thuissituatie.

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een aantal maat-
regelen aangekondigd om ondernemers te ondersteu-
nen variërend van directe inkomenssteun, leningen, 
deeltijd-WW en fiscale maatregelen.5 Ik focus mij in  
dit artikel op de fiscale maatregelen, maar deze maat-
regelen kunnen niet beoordeeld worden zonder de eco-
nomische context en de overige maatregelen hierbij te 
betrekken.

2 De economische situatie

De adequaatheid van de maatregelen om bedrijven en 
ondernemers te ondersteunen wordt vooral bepaald door 
de duur van de social distancing maatregelen en van de 
duur en diepte van de recessie. Wat dat betreft zijn de 
CPB-scenario’s over de coronarecessie illustratief. Als de 
maatregelen ongeveer drie maanden duren verwacht het 
CPB een economische teruggang van 1,2% van het bruto 
binnenlands product (bbp) in 2020 en een sterk herstel 
in 2021 waarin het bbp met 3,5% kan toenemen. Dit 
sterke herstel is mede mogelijk, omdat de overheid het 
bedrijfsleven ondersteunt. De werkloosheid neemt wel 
iets toe en de staatsschuld ook, maar deze effecten zijn 
beperkt. 

In een tweede scenario duren de maatregelen om de 
spreiding van het virus tegen te gaan zes maanden. Dan 
valt deels de productiecapaciteit weg en de wereldhandel 
stagneert verder. Het bbp zou met 5% kunnen krimpen, 

1  Hoogleraar aan Tilburg University en verbonden aan het  

Centraal Planbureau.

2 CPB, Decemberraming 2019, vooruitzicht 2020.

3  CBS, Werkloosheid gedaald naar 3,0%, nieuwsbericht van 

20 februari 2020, 2020.

4 CPB, Centraal Economisch Plan 2020, 2020.

5  Rijksoverheid, 2020, Kamerbrief over noodpakket banen en 

economie, 17 maart 2020, https://www.rijksoverheid.nl/ 

documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-

noodpakket-banen-en-economie.
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de rede, zeker als de overheid daar de fi nanciële midde-
len voor heeft. Gegeven de relatief lage staatsschuld en 
begrotingsoverschotten de laatste jaren zijn deze midde-
len aanwezig.

4 De compensatiemaatregelen voor 
 ondernemers (niet fi scaal)

Zonder compenserende overheidsmaatregelen zouden 
veel ondernemers de rekeningen niet meer kunnen be-
talen, arbeidscontracten beëindigen en faillissement 
aan moeten vragen. Dat vooruitzicht leidt tot veel on-
zekerheid en afwachtend gedrag, waardoor de economi-
sche crisis waarschijnlijk verergert. Vanuit dat perspec-
tief is het volledig te rechtvaardigen dat het kabinet 
met een pakket maatregelen is gekomen om onderne-
mers en hun bedrijven te ondersteunen. 

Het economisch noodpakket dat het kabinet heeft af-
gekondigd is vooral bedoeld voor de eerste maanden 
tot 1 juni.7 Een van de grote maatregelen is de Tijdelij-
ke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 
(Tozo).8 Deze regeling ondersteunt zelfstandige onder-
nemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning 
en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben 
om hun bedrijf voort te zetten. De zelfstandige kan in-
komensondersteuning verkrijgen als de komende drie 
maanden het inkomen lager zal zijn dan het sociaal 
minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie 
maanden aangevuld. Voor gehuwden en samenwonen-
den wordt het inkomen aangevuld tot € 1500 netto en 
voor alleenstaanden tot € 1050 netto. De kosten van 
deze regeling kunnen 1,5 tot 2 miljard euro bedragen. 

Zelfstandig ondernemers die liquiditeitsproblemen erva-
ren als gevolg van de crisis, kunnen een lening voor be-
drijfskapitaal aanvragen van ongeveer 10 duizend euro 
met een rente van 2%. De maximale looptijd van de le-
ning is drie jaar. Verwacht wordt dat de kosten 2 miljard 
euro zouden kunnen bedragen. Dit zijn extra overheids-
uitgaven in 2020, maar op langere termijn leidt dit tot 
extra inkomsten als de lening wordt afgelost wordt. Tot 
januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Voor beide 

gevolgd door een sterk herstel in 2021. De werkloosheid 
neemt toe tot 5% in 2021 en de staatsschuld tot 55% 
van het bbp.

Het kan ook zijn dat het economisch herstel langer op 
zich laat wachten, en ook de fi nanciële sector een klap 
krijgt. Dan kan het bbp in 2020 met ruim 7% krimpen, 
loopt de werkloosheid in 2021 op tot ruim 8% en neemt 
de schuld toe tot 65% van het bbp.

In een vierde scenario wordt aangenomen dat de maat-
regelen om de verspreiding van het coronavirus te be-
perken een jaar duren. De recessie duurt nog langer en 
ook in 2021 krimpt de economie met bijna 3%, terwijl 
in de andere scenario’s een herstel te zien is. In 2021 
neemt de werkloosheid toe, ruim 9%, en de staatsschuld 
tot ruim 70% van het bbp.  

Het CPB doet geen uitspraken over de plausibiliteit van 
deze scenario’s. Het gaat er juist om de scenario’s met 
elkaar te vergelijken. Dat geeft een indruk van de orde 
van grootte van de mogelijke economische effecten en 
laat zien waar de voornaamste onzekerheden zitten. 
Naarmate meer informatie beschikbaar komt, kan dui-
delijk worden dat bepaalde scenario’s meer of minder 
waarschijnlijk worden.

3 Redenen voor overheidsingrijpen

Hoewel uit een scenarioanalyse niet de omvang van de 
recessie voorspeld kan worden, is wel duidelijk dat er 
een economische recessie komt en veel ondernemers 
daar sterk door geraakt worden. Is er dan een economi-
sche motivatie voor de overheid om in te grijpen? Het 
gaat dan in dit artikel om de motivatie voor de maatre-
gelen om ondernemers en de economie te ondersteunen, 
niet om de maatregelen om het virus te bestrijden of de 
capaciteit van de gezondheidszorg te vergroten. 

In zijn algemeenheid bevorderen sterke conjunctuurgol-
ven de welvaart en economisch ontwikkeling niet. Het is 
een algemeen onderschreven opvatting in de economie 
dat de overheid een taak heeft om de economie te stabi-
liseren, voor zover dat mogelijk is.6 Recessies leiden tot 
minder productiecapaciteit omdat veel bedrijven failliet 
gaan en werknemers werkloos worden. Dat heeft nega-
tieve gevolgen op de toekomstige economische ontwik-
keling. Daarnaast hebben veel ondernemers nauwelijks 
nog een inkomen, waardoor er inkomensondersteuning 
door de overheid nodig is. In deze specifi eke situatie 
heeft de overheid verordonneerd dat veel bedrijfsactivi-
teiten per direct gesloten moesten worden. Hoewel een 
fi nanciële compensatie niet verplicht is, ligt dat wel in 

6 F. de Kam, Overheidsfi nanciën, 15de druk, 2019.

7  Rijksoverheid, 2020, Kamerbrief over noodpakket banen en 

economie, 17 maart 2020, https://www.rijksoverheid.nl/ 

documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-

noodpakket-banen-en-economie.

8  Rijksoverheid, 2020, Tijdelijke noodregeling voor zelfstandi-

ge ondernemers komende week van start, nieuwbericht 27 

maart 2020, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ 

coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/27/tijdelijke- 

noodregeling-voor-zelfstandige-ondernemers-komende-

week-van-start?utm_source=linkedin&utm_

medium=Li&utm_content=szwcoronavirus.
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regelingen geldt een versnelde procedure en kan binnen 
vier weken worden afgerond.

Een ander belangrijk onderdeel uit het pakket is de tij-
delijke noodmaatregel voor behoud van werkgelegen-
heid (NOW). Het omzetverlies moet minimaal 20% zijn 
over drie maanden gemeten van maart tot en met mei 
2020. Maximaal wordt 90% van de loonkosten vergoed 
(bij 100% omzetverlies).9 De NOW komt in plaats van de 
deeltijd-ww voor werknemers in dienst. Er is op dit mo-
ment een bedrag van 10 miljard euro in de begroting 
opgenomen. Dat is gebaseerd op de veronderstelling dat 
een kwart van de werkgever (gemeten aan de loonsom) 
gebruikmaakt van de regeling met een gemiddelde om-
zetdaling van 45%.

Een derde maatregel is de Tegemoetkoming Ondernemers 
Getroffen Sectoren COVID-19 (Noodloket). Het is een be-
drag van € 4000 over een periode van drie maanden. De 
ondernemingen moeten wel aan een aantal voorwaarden 
voldoen. De ondernemingen verwachten een omzetver-
lies van € 4000 of meer gedurende de periode 16 maart 
tot 15 juni en hun vast lasten bedragen ook meer dan 
€ 4000. Daarnaast moet de onderneming direct getroffen 
zijn door de overheidsmaatregelen betreffende sluiting, 
beëindiging van activiteiten, negatieve reisadviezen e.d. 
Er is een gedetailleerde lijst gepubliceerd met sectoren 
die hieronder vallen. 

Daarnaast zijn er nog een aantal bestaande maatregelen 
uitgebreid voor meer specifieke sectoren en situaties.10 
Dit gaat om garanties en borgstellingen waardoor micro, 
kleine en middelgrote bedrijven eenvoudiger financie-
ring kunnen krijgen bij banken of andere instellingen. 
Omwille van de ruimte bespreek ik deze regelingen niet 
in detail. Daarvoor verwijs ik naar de Kamerbrief.11 

5 De fiscale maatregelen12

De fiscale maatregelen beogen vooral de acute liquidi-
teitsproblemen van ondernemers te verlichten door  

betalingen aan de Belastingdienst uit te stellen en te 
verminderen. Ten eerste is daar de regeling Bijzonder 
uitstel van betaling waarop iedere onderneming die 
door de coronacrisis in problemen is gekomen een be-
roep kan doen.13 Eerst gold de regeling alleen voor de 
aanslag IB of VPB of een naheffingsaanslag LB of OB, 
maar per 2 april zijn daar meer belastingen aan toege-
voegd. Daarnaast wil het kabinet de heffing van de 
energiebelasting en van Opslag Duurzame Energie voor 
bedrijven tijdelijk uitstellen. Ook hier is het doel om de 
liquiditeitspositie van grotere zakelijke klanten van de 
energieleveranciers te verbeteren.

Ten tweede wordt de boete voor betalingsverzuim ge-
schrapt. Als een ondernemer uitstel van betaling vraagt 
voor een naheffingsaanslag omzetbelasting of loonbe-
lasting, zorgt de Belastingdienst er ook voor dat een 
eventuele boete voor een betalingsverzuim die bij de 
aanslag wordt opglegd nu wordt geschrapt.

Ook wordt de belasting- en invorderingsrente tijdelijk 
verlaagd tot 0,01%. Voor de invorderingsrente is dat al 
per 23 maart het geval, voor de belastingrente is dit in 
gang gezet en gaat de maatregel per 1 juni of 1 juli in, 
afhankelijk van de belasting. 

De voorlopige aanslag IB/VPB 2020 kan verlaagd wor-
den als ondernemers een lagere winst over het boekjaar 
2020 verwachten door de coronacrisis. Verzoeken daar-
toe worden door de Belastingdienst ingewilligd. Daar-
door gaan ondernemers meteen minder belasting beta-
len. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag 
lager is dan de belasting die de ondernemer al heeft  
betaald, krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald. 
Ook deze maatregel verbetert de liquiditeit van onder-
nemingen.
Daarnaast gaan gemeenten en waterschappen coulant 
om met de inning van de lokale belastingen. Uitstel van 
betaling en spreiding van betaling wordt gemakkelijk 
verleend. 

6 Zijn de fiscale maatregelen adequaat en 
voldoende?

Het is de vraag of deze maatregelen voldoende zijn. 
Daar kan op verschillende manieren tegenaan gekeken 
worden. Ten eerste vergelijk ik de maatregelen met die 
in het buitenland op basis van een recente OESO-publi-
catie. Ten tweede bezie ik de impact van de fiscale 
maatregelen op de liquiditeitspositie. Ten derde verge-

9  Rijksoverheid, 2020, Kamerbrief Tijdelijke Noodmaatregel 

Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, 31 maart 

2020, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ 

kamerstukken/2020/03/31/tijdelijke-noodmaatregel- 

overbrugging-voor-behoud-van-werkgelegenheid.

10  Het gaat hierbij om de B(orgstelling) MKB, de GO-regeling, 

Qredits en de borgstelling MKB-landbouwkredieten.

11  Rijksoverheid, 2020, Kamerbrief over noodpakket banen en 

economie, 17 maart 2020, https://www.rijksoverheid.nl/ 

documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-

noodpakket-banen-en-economie.

12  Zie voor alle maatregelen de brief over het noodpakket van 

17 maart (voetnoot hierboven).

13  Zie voor een uitgebreide bespreking van deze maatregel 

het artikel van Luc van der Voort, ‘De crisismaatregelen: leu-

ker kunnen we het niet maken’, in dit nummer van het week-

blad.
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maatregelen is om de liquiditeitspositie van onderne-
mingen niet verder te verslechteren. 

Hoewel we nog geen idee hebben van de omvang van de 
crisis op langere termijn, kan een terugblik op de fi nan-
ciële crisis in 2009 toch illustratief zijn.15 In 2009 is de 
netto omzet van alle ondernemingen in Nederland (ex-
clusief de fi nanciële sector) met 8% achteruitgegaan. 
Het bedrijfsresultaat nam met 35% af en de betaalde 
VPB met 30%. Als deze cijfers een indicatie zijn voor de 
coronacrisis, betekent dat een forse verlaging van de 
voorlopige VPB-aanslag en IB-aanslag voor ondernemers. 
Voor de overheid nemen de belastinginkomsten fl ink af. 
De grootste dip zijn de inkomsten uit VPB. Hoewel de 
btw eigenlijk geen belasting op de omzet, daar op de 
toegevoegde waarde is, suggereert een dergelijke omzet-
daling min of meer een navenante daling van de btw-
inkomsten en dat loopt ook in de miljarden euro’s.

De vraag is wat kan de overheid nog meer doen met fi s-
cale maatregelen. Het economische hulppakket is om-
vangrijk, in termen van het aantal ondernemingen die 
daartoe toegang hebben en de omvang van de fi nanciële 
steun. 

Met de fi nanciële crisis zijn er ook een aantal andere 
fi scale maatregelen genomen, zoals de uitbreiding van 
de achterwaartse verliesverrekening van één naar drie 
jaar in de vennootschapsbelasting van 2009 tot en met 
2011 en de willekeurige afschrijving voor nieuwe inves-
teringen in de jaren 2009 tot en met 2011. Helaas is de 
effectiviteit van deze maatregelen nooit geëvalueerd 
waardoor er weinig aanwijzingen zijn of deze maatrege-
len nu een zinvolle aanvulling zouden zijn.

De afgelopen jaren heeft de economie zich gunstig ont-
wikkeld en zijn de bedrijfswinsten fl ink toegenomen. Een 
uitbreiding van de achterwaartse verliesverrekening in de 
VPB heeft als voordeel dat ondernemingen de mogelijke 
verliezen in 2020 in ieder geval deels kunnen verreke-
nen.16 Zeker als de recessie langer duurt, is het maar de 
vraag wanneer in de toekomst voldoende winst behaald 
wordt. De achterwaartse verliesverrekening geeft het be-
drijvenleven een stukje zekerheid dat de huidige verlie-
zen verrekend kunnen worden en dat kan helpen midde-
len vrij te spelen voor nieuwe investeringen.

De onzekerheid over de economische ontwikkeling is 
bijzonder groot en dat leidt tot grote terughoudendheid 
in het ontplooien van nieuwe ondernemingsactiviteiten. 
Dat betekent dat er vaak nauwelijks geïnvesteerd wordt. 

lijk ik dat met de economische steunmaatregelen en ten 
vierde blik ik terug op enige maatregelen die genomen 
zijn tijdens de fi nanciële crisis in 2009.

“Fiscale noodmaatregelen 
dragen bij aan de 

liquiditeitspositie van 
ondernemingen”

De OESO publiceerde een overzicht van de fi scale maat-
regelen die landen genomen hebben als antwoord op de 
coronacrisis.14 Gezien de actualiteit is dat overzicht een 
momentopname. Zij classifi ceert een aantal categorieën. 
Nederland treft zoals veel andere landen maatregelen 
om uitstel van belastingbetaling mogelijk te maken, 
maar er zijn nog andere mogelijkheden. Er zijn landen 
die maatregelen hebben genomen om belastingclaims 
sneller aan ondernemingen terug te betalen door de Be-
lastingdienst. Er zijn ook landen die maatregelen heb-
ben genomen over de aangiftecontroles en maatregelen 
om eerder zekerheid te bieden over de belastbaarheid 
van bepaalde uitgaven. Daarnaast hebben de belasting-
diensten in veel landen de communicatiemogelijkheden 
en capaciteit uitgebreid. In dit OESO-overzicht komt 
Nederland niet zo vaak voor, maar juist wel in een aan-
tal categorieën die voor ondernemingen belangrijk zijn.  

Zijn de fi scale maatregelen voldoende? De fi scale maat-
regelen zijn er vooral op gericht de liquiditeitspositie 
van ondernemers en ondernemingen niet verder te ver-
slechteren. Daarin is een Belastingdienst een van de 
partijen die daarin verlichting kan brengen. Hoewel elk 
situatie anders, zal gemiddeld genomen vooral de aan-
passing van de voorlopige aanslag enige verlichting 
brengen. Deze verlichting is ook terecht, omdat ver-
wacht mag worden dat winsten veel lager zullen zijn of 
zelfs nihil dan een paar maanden geleden gedacht is.

De fi scale maatregelen helpen maar in beperkte mate 
om inkomensverlies op te vangen of om de werkgele-
genheid te ondersteunen. Dat is geen tekortkoming, 
want daar zijn juist de andere compensatiemaatregelen 
voor bedoeld. Het voornaamste doel van de fi scale 

14  OECD (2020), Tax Administration Responses to COVID-19: 

Measures Taken to Support Taxpayers, OECD, Paris.

www.oecd.org/ www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/ 

publications-and-products/tax-administration-responses-

to-covid-19-measures-to-support-taxpayers.pdf

15  CBS, https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/

dataset/80263ned/table?ts=1585905586821.

16  De achterwaarts verliesverrekening in de inkomstenbelas-

ting is al drie jaar.



445Weekblad fiscaal recht . 7330 . 16 april 2020

Dat is begrijpelijk, maar draagt bij aan verdere economi-
sche stagnatie. De overheid zou een rol kunnen spelen 
om deze stagnatie tegen te gaan. Als de crisis langer 
duurt dan een half jaar zou de overheid nieuwe investe-
ringen kunnen ondersteunen door subsidies of goedko-
pe kredieten (rentevrije). Dat is ook een van de voor-
stellen van de OESO.17 Dat kan door de kleinschalige 
investeringsaftrek te verruimen. Deze maatregelen lij-
ken me effectiever dan willekeurige afschrijvingen. Dat 
laatste zorgt vooral voor een spreiding van de kosten 
die voor de ondernemer gunstig is, maar niet de inves-
teringskosten direct verlaagt.

7 Conclusie

In nauwelijks een paar weken tijd zijn de economische 
omstandigheden in Nederland dramatisch verslechterd 
als gevolg van de verdere verspreiding van het corona-
virus en de maatregelen die de verspreiding proberen 
 tegen te gaan. Een economische recessie lijkt onvermij-
delijk. Dat is geen mooi vooruitzicht, maar een econo-
mische recessie heeft ook iets louterends. Het kaf wordt 
van het koren gescheiden; onrendabele bedrijfsactivitei-

ten moeten worden stopgezet, dat is pijnlijk, maar op 
de langere termijn kunnen kapitaal en mensen beter op 
andere plekken van de economie ingezet worden. 

Dat is geen reden om de recessie te laten voortwoeke-
ren. Het is terecht dat het kabinet zoveel maatregelen 
neemt, die op het eerste gezicht effectief kunnen zijn 
voor inkomensondersteuning, behoud van werkgelegen-
heid, liquiditeitssteun voor bedrijven en behoud van 
ondernemerschap. De fiscale maatregelen passen daar 
goed bij en hebben vooral het doel om de liquiditeitspo-
sitie van ondernemingen te verbeteren. Deze maatrege-
len kunnen nog aangevuld worden met een uitbreiding 
van de achterwaartse verliesrekening voor vennoot-
schappen en subsidies en borgstellingen voor nieuwe 
investeringen. Deze maatregelen zijn iets minder urgent 
dan de huidige maatregelen en over de uitwerking daar-
van kan nog even nagedacht worden. 

De grote vraag is of de maatregelen ook op langere ter-
mijn voortgezet kunnen worden als de crisis langer 
duurt. Op termijn gaan meer bedrijven failliet en dan  
is het minder doelmatig alle ondernemingen te blijven 
ondersteunen. Op langere termijn nemen de kosten voor 
de overheid ook flink toe. Het gaat nu al om tientallen 
miljarden euro’s voor een periode van drie maanden. Dat 
pleit ervoor de maatregelen op termijn aan te scherpen. 
Dat geldt minder voor de fiscale maatregelen, maar ook 
daar moet er op gelet worden dat uitstel van betaling 
geen afstel wordt.

17  OESO, 2020, Coronavirus (COVID-19): Joint actions to win 

the war, https://read.oecd-ilibrary.org/

view/?ref-119_119674-tbcxotkmhb&title-Coronavirus_(CO-

VID-19)Joint_actions_to_win_the_war.
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De crisismaatregelen: leuker 
 kunnen we het niet maken, 
 makkelijker wel

MR. L. VAN DER VOORT1

1 Inleiding

In december 2019 brak in de Chinese regio Wuhan een 
nieuw coronavirus2 uit, vermoedelijk op een markt voor 
(wilde) dieren. Het virus is zeer besmettelijk, kan ern-
stige longaandoeningen veroorzaken en kan dodelijk 
zijn. In januari van dit jaar verspreidde het virus zich 
naar China’s buurlanden en naar de rest van de wereld. 
In Nederland werd de eerste coronabesmetting vastge-
steld op 27 februari 2020.3 Na de aankondiging van 
diverse regionale maatregelen en de oproep van de mi-
nister-president op 9 maart 2020 om onder andere te 
stoppen met handen schudden, maakte het kabinet op 
12 maart 2020 landelijk geldende (additionele) maatre-
gelen bekend om de verdere verspreiding van het virus 
te beperken.4 Sinds 12 maart 2020 werkt een groot deel 
van de Nederlanders vanuit huis, zijn evenementen af-
gelast en is toiletpapier (blijkbaar) waardevoller dan 
goud. Op diezelfde dag maakte het kabinet, naar aanlei-
ding van een verzoek daartoe5 economische maatregelen 

bekend met betrekking tot het coronavirus.6 Bij brieven 
van 17 maart 2020 (het ‘Noodpakket banen en econo-
mie’)7 en 19 maart 20208 zijn die economische maatre-
gelen uitgebreid en/of versoepeld.

De verspreiding van het coronavirus en de daartegen 
getroffen maatregelen hebben een enorme impact op 
alle Nederlanders. De gevolgen voor de Nederlandse eco-
nomie, ondernemers en ondernemingen zijn enorm en 
zullen zich naar verwachting nog lang doen voelen. Het 
is daarom dat het kabinet een breed scala aan economi-
sche maatregelen heeft getroffen. Een aantal van deze 
economische maatregelen is van fi scale aard.

Met het doel liquiditeitsproblemen het hoofd te kunnen 
bieden, werd de mogelijkheid tot het verzoek om bijzon-
der uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, ven-
nootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting9 
in het leven geroepen voor ondernemers die door de 
coronacrisis worden getroffen. Invorderingsmaatregelen 
worden stilgezet zodra het verzoek om uitstel door de 
Belastingdienst is ontvangen en mogelijke verzuimboe-
ten voor het niet (tijdig) betalen van de verschuldigde 
belasting worden achterwege gelaten of teruggedraaid. 

1 Werkzaam als belastingadviseur bij Meijburg & Co.

2  Door het RIVM aangeduid als SARS-CoV-2 en door de WHO 

aanvankelijk aangeduid als 2019-nCoV maar later als 

COVID-19. In deze bijdrage zal ik de maatschappelijk gang-

bare term ‘coronavirus’ gebruiken. 

3  Brief van minister Bruins aan de Tweede Kamer van 

27 februari 2020 met kenmerk 1656241-202702-PG.

4  Brief van minister Bruins aan de Tweede Kamer van 

12 maart 2020 met kenmerk 1662780-203180-PG. Deze 

maatregelen werden vervolgens op 23 maart aangescherpt, 

zie persbijeenkomst van minister-president Rutte en minis-

ters De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn op 23 maart 2020.

5  Verzoek bij regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2020 

– H. Nijboer, Tweede Kamerlid, Brief van de Minister van 

Financiën over de noodzakelijke maatregelen om de 

economische gevolgen van het coronavirus te beperken, 

nr. 2020Z04675.

6  Brief van ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees aan 

de Tweede Kamer van 12 maart 2020 met kenmerk 

CE-AEP/20072624.

7  Brief van ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees en staats-

secretarissen Keijzer en Vijlbrief aan de Tweede Kamer van 

17 maart 2020 met kenmerk CE-AEP/20077147.

8  Brief van staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer van 

19 maart 2020.

9  De brieven van 12, 17 en 19 maart verwijzen consequent 

naar de loonbelasting. De teksten op de website van de 

Belastingdienst spreken over ‘loonheffi ngen’, zodat – logi-

scherwijs – ervan mag worden uitgegaan dat ook voor alle 

loonheffi ngen uitstel van betaling kan worden verkregen. 

Onduidelijk is vooralsnog of uitstel van betaling ook voor 

andere belastingen, zoals de BPM, verkregen kan worden.

WFR 2020/69
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Daarnaast gaf het kabinet aan dat ondernemers die een 
lagere winst verwachten door de coronacrisis een ver-
zoek tot verlaging van de voorlopige aanslag kunnen  
indienen dat vervolgens door de Belastingdienst zal wor-
den ingewilligd.10 Ook werd met ingang van 23 maart 
2020 de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01% 
en wordt de belastingrente met ingang van 1 juni 2020 
(1 juli 2020 ten aanzien van de inkomstenbelasting)  
tijdelijk ook verlaagd naar 0,01%.11 Naast deze corona-
gerelateerde maatregelen is er nog een aantal andere  
tegemoetkomingen bekendgemaakt, maar die gaan de 
reikwijdte van deze bijdrage te buiten.12

In deze bijdrage ligt de focus op de verruimde regeling 
tot uitstel van betaling; dit is de crisismaatregel die op 
de meeste ondernemers en ondernemingen van toepas-
sing zal zijn. Daartoe wordt in onderdeel 2 eerst aan-
dacht besteed aan de reguliere uitstelregeling alvorens 
in onderdeel 3 de bijzondere uitstelregeling, haar tot-
standkoming en haar voorwaarden aan de orde komen. 
In onderdeel 4 wordt beschouwd of deze crisismaatregel 
effectief is, komen enkele onduidelijkheden aan bod en 
worden enige handreikingen gegeven om de regel (nog) 
beter toepasbaar te laten zijn. Deze bijdrage wordt afge-
sloten met een korte conclusie in onderdeel 5. Deze  
bijdrage is eind maart tot stand gekomen waardoor er 
logischerwijs geen rekening is gehouden met ontwikke-
lingen ten aanzien van dit onderwerp in de periode tus-
sen de totstandkoming en het ter perse gaan ervan.

2 Regulier uitstel van betaling

De materiële belastingschuld ten aanzien van aanslag-
belastingen (zoals de inkomstenbelasting en de ven-
nootschapsbelasting) ontstaat op het einde van het 
tijdvak en wordt vervolgens geformaliseerd door vast-
stelling en bekendmaking van een (of meerdere) voor-
lopige aanslag(en) gevolgd door de definitieve aan-
slag.13 Vanaf dat moment heeft de belastingplichtige 

een (afdwingbare) betalingsverplichting. De aldus vast-
gestelde belastingschuld is vervolgens zes weken na de 
dagtekening van het aanslagbiljet invorderbaar.14 

Bij aangiftebelastingen (zoals de loonbelasting en de 
omzetbelasting) ontstaat de materiële belastingschuld 
aan het einde van het tijdvak of op het moment dat het 
belastbare feit zich voor doet (voor tijdstipbelastingen 
zoals de overdrachtsbelasting). De belastingplichtige  
(of inhoudingsplichtige) dient de belastingschuld die 
uit de aangifte volgt binnen een maand na het eind van 
het tijdvak waarop de belasting betrekking heeft, res-
pectievelijk na het tijdstip waarop de belastingschuld is 
ontstaan, te betalen.15 Blijft de betaling uit dan zal er, 
naar het bedrag van de verschuldigde belasting zoals  
uit de aangifte volgt, een naheffingsaanslag16 worden 
vastgesteld en bekendgemaakt. Dit is het moment dat 
de (afdwingbare) betalingsverplichting ontstaat. De al-
dus vastgestelde belastingschuld is vervolgens veertien 
dagen17 na de dagtekening van het aanslagbiljet invor-
derbaar.

Als de belastingschuld eenmaal vaststaat en invorder-
baar is, kan de ontvanger onder door hem te stellen 
voorwaarden, aan een belastingschuldige voor een be-
paalde tijd uitstel van betaling verlenen.18 Gedurende 
deze periode worden geen invorderingsmaatregelen ge-
troffen. Als uitgangspunt geldt dat, om uitstel van be-
taling te verkrijgen, de belastingschuldige daartoe een 
schriftelijk verzoek indient bij de ontvanger en dat – in 
de regel – doet vóórdat de betalingstermijn is verlopen. 
De Leidraad Invordering 2008 (hierna: de Leidraad) 
geeft het beleid dat de ontvanger bij de beoordeling op 
het verlenen van uitstel hanteert.19 De Leidraad gaat uit 
van een vijftal gronden voor uitstel, waarvan in het ka-
der van deze bijdrage ‘uitstel in verband met betalings-
problemen’ en ‘betalingsregeling voor ondernemers’ de 
meest relevante zijn.20 Zo volgt uit de Leidraad dat uit-
stel van betaling bijvoorbeeld niet wordt verleend in-
dien de berekende betalingscapaciteit21 zodanig is dat 
de schuld direct voldaan kan worden of wanneer de be-
talingsproblemen structureel zijn en een betalingsrege-
ling volgens de ontvanger geen uitkomst zal bieden.22 
En zijn betalingsproblemen de reden voor het uitstel-
verzoek, dan mag de ontvanger – in afwijking van de 
bepaling dat er geen invorderingsmaatregelen worden 

10  Een echte crisismaatregel is dit niet, nu het onder normale 

omstandigheden ook mogelijk is om een verlaging van de 

voorlopige aanslag aan te vragen indien een lagere winst 

verwacht wordt. Wellicht dat er als onderdeel van de crisis-

maatregelen soepeler wordt omgesprongen met de eventuele 

beoordeling van het verzoek.

11  Om uitvoeringstechnische redenen werd het niet mogelijk  

geacht het rentetarief naar nihil te verlagen.

12  Bijvoorbeeld het op 26 maart 2020 door de Douane bekend-

gemaakte pakket, de versoepeling van de WW-premiedifferen-

tiatie regeling en de mogelijkheid tot verlaging van de voor-

lopige aanslagen (gemeentelijke) toeristenbelasting.

13  Zie art. 11 en art. 13 Algemene wet inzake rijksbelastingen 

(hierna: AWR) en art. 8 Invorderingswet 1990 (hierna: IW 

1990).

14 Zie art. 9 lid 1 IW 1990.

15 Zie art. 19 AWR.

16 Zie art. 20 AWR en art. 8 IW 1990.

17 Zie art. 9 lid 2 IW 1990.

18 Zie art. 25 IW 1990.

19 Zie art. 25 Leidraad Invordering 2008.

20 Zie art. 25.4 Leidraad Invordering 2008.

21 Bijvoorbeeld op basis van een winst- of cashflow-prognose.

22 Zie art. 25.1.3 en art. 25.4.1 Leidraad Invordering 2008.
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3 Bijzonder uitstel van betaling

De mogelijkheid tot het verkrijgen van bijzonder uitstel 
van betaling in het kader van de coronacrisis is door 
het kabinet gecreëerd om ervoor te zorgen dat onderne-
mers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden. In 
de brief van 12 maart 2020 werden daarbij de voorwaar-
den gesteld dat de ondernemer schriftelijk motiveert 
dat hij door de coronacrisis in de problemen is geko-
men, waarbij de gebruikelijke voorwaarden voor het ver-
lenen van uitstel zouden blijven gelden. Op de website 
van de Belastingdienst werd vervolgens expliciet gewe-
zen op de (reguliere) eis van de (derde) deskundigen-
verklaring en het feit dat het moest gaan om acute (en 
dus niet toekomstige) liquiditeitsproblemen. De crisis-
component was dat de invorderingsmaatregelen worden 
stilgezet zodra het verzoek ontvangen is, beoordeling 
later zal plaatsvinden en dat een eventuele verzuimboe-
te achterwege gelaten zal worden.

Deze ‘bijzondere’ regeling is weliswaar gericht op het 
tegengaan van liquiditeitsproblemen bij ondernemers, 
maar verplicht ondernemers wel om een verklaring van 
een derde deskundige te overleggen waaraan voor de 
ondernemer kosten zijn verbonden. Die kritiek28 bereik-
te het kabinet ook en bij brief van 17 maart 2020 werd 
een versoepeling aangekondigd: de deskundigenverkla-
ring hoefde niet direct te worden overgelegd, dat zou 
later (volgens de website van de Belastingdienst: vier 
weken) mogen. Het kabinet wilde het proces zo eenvou-
dig mogelijk maken met zo min mogelijk administratie-
ve lasten; hoe dat vorm te geven werd (en wordt) nog 
onderzocht. Ook vermeldt het kabinet in de brief van 
17 maart 2020 dat uitstel zal worden verleend ‘aan alle 
ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitspro-
blemen zijn gekomen of zullen komen’. Om uitstel kan 
dus ook (al) worden verzocht indien liquiditeitsproble-
men niet acuut zijn, maar worden verwacht. 

Op 19 maart 2020 maakte het kabinet bekend de voor-
waarden voor het aanvragen van uitstel van betaling 
verder te versoepelen en om de administratieve kant 
van het uitstel zo eenvoudig mogelijk te maken. Iedere 
ondernemer – die door de coronacrisis in fi nanciële 
problemen is gekomen – komt in aanmerking voor uit-
stel van betaling. Dit wijkt dan weer iets af van de 
brief van 12 maart 2020 waar werd gesproken over toe-
komstige liquiditeitsproblemen. Ook geldt dat zodra 
een verzoek om uitstel is ontvangen, automatisch uit-
stel van betaling voor een periode van drie maanden 
wordt verleend. Voor uitstel langer dan drie maanden is 
aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de 
fi nanciële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt 

getroffen – wel overgaan tot verrekening van belasting-
teruggaven met de openstaande belastingschuld(en) 
van de belastingschuldige.23

Bij een positieve beslissing op het uitstelverzoek wordt 
als uitgangspunt gehanteerd dat de uitstelperiode zo 
kort mogelijk zal zijn en in de regel niet langer dan 
twaalf maanden kan duren.24 De Belastingdienst wil 
natuurlijk niet als fi nancier dienen voor betalingson-
machtigen. Daarnaast betaalt het leeuwendeel van de 
belastingplichtigen netjes en op tijd hun belasting-
schulden; bij de zakelijke belastingen (zoals de omzet- 
en loonbelasting) zou dat concurrentieverstorend wer-
ken. De ontvanger verbindt voorwaarden aan het 
uitstel. Naast de betalingsregeling, waarbij termijnbe-
dragen overeen worden gekomen die gerelateerd zullen 
zijn aan de hierboven genoemde betalingscapaciteit, 
zijn de standaardvoorwaarden dat er voor nieuwe belas-
tingaanslagen geen betalingsachterstand mag ontstaan 
en dat er zekerheid dient te worden gesteld.25 Echter, 
indien een ondernemer door overmacht in tijdelijke 
liquiditeitsproblemen is gekomen, kan er voor een lan-
gere periode uitstel worden verleend of kan de zeker-
heidstelling achterwege blijven.26 De belastingschuldige 
dient in dat geval, aan de hand van een deskundigen-
verklaring, aannemelijk te maken dat het gaat om wer-
kelijke betalingsproblemen die van tijdelijke aard zijn, 
op een bepaald tijdstip zullen worden opgelost en dat 
de onderneming (desalniettemin) levensvatbaar is. Be-
langrijk te weten is dat gedurende de behandeling van 
het verzoek tot uitstel de ontvanger handelt overeen-
komstig het beleid dat wordt gevoerd als het verzoek is 
toegewezen.27

Deze reguliere procedure is voor de gemiddelde belas-
tingschuldige bepaald geen sinecure en het moge dui-
delijk zijn dat die procedure in tijden van crisis waar-
bij acute liquiditeitsproblemen ontstaan niet (snel 
genoeg) het gewenste effect sorteert. Het gaat er dan 
immers om dat ondernemers direct ademruimte wordt 
geboden zonder daar veel (administratieve) voorwaar-
den en procedures aan te verbinden. Aan de andere 
kant dient er ook voor te worden gewaakt dat een cri-
sisregeling dusdanig ruim is dat ook belastingschuldi-
gen die niet in liquiditeitsproblemen verkeren toegang 
krijgen; in dergelijke gevallen fungeert de staat, onge-
wild, als fi nancier.

23  Zie art. 24 lid 1 IW 1990 en art. 25.4.3. Leidraad Invorde-

ring 2008.

24 Zie art. 25.6.1 Leidraad Invordering 2008.

25 Zie art. 25.6.2 Leidraad Invordering 2008.

26 Zie art. 2.5.6.2a Leidraad Invordering 2008.

27 Zie art. 25.1.1 Leidraad Invordering 2008.

28  Zie bijvoorbeeld de brief van de Nederlandse Orde van Belas-

tingadviseurs van 17 maart 2020, ‘Corona maatregelen’.
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door de coronacrisis (hiertoe behoort, volgens de web-
site van de Belastingdienst, mogelijk de bekende des-
kundigenverklaring). De ondernemer kan de initiële 
drie maanden gebruiken voor het verzamelen en aanle-
veren van de – vooralsnog onbekende – nadere infor-
matie. Op dit moment is enkel duidelijk dat het kabinet 
onderzoekt welke informatie nodig is en hoe deze zo 
eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. De toe-
zegging dat invordering wordt stopgezet zou ook moe-
ten betekenen dat de ontvanger in deze periode niet 
zal overgaan tot verrekening van belastingteruggaven 
met de belastingschulden waarvoor uitstel is gevraagd.

Naar de huidige stand van zaken bestaat de ‘bijzonder-
heid’ van de mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel 
van betaling in deze crisistijd er dus uit dat dit uitstel 
mag worden verzocht voor toekomstige betalingsproble-
men, dat het uitstel automatisch voor een periode van 
drie maanden wordt verleend en dat de invorderings-
maatregelen (inclusief verrekening) worden stopgezet 
zodra het verzoek is ontvangen. Ook geldt er een tege-
moetkoming dat verzuimboeten niet zullen worden op-
gelegd.

4 Leuker kunnen we het niet maken, 
 makkelijker wel 

4.1 Uitstel van betaling 

Op 31 maart 2020 zullen ondernemers de maandaangif-
ten omzetbelasting en loonbelasting over de maand fe-
bruari moeten indienen en betalen. Indien deze onder-
nemers ‘door de coronacrisis in de financiële problemen 
zijn gekomen’ kunnen zij verzoeken om bijzonder uit-
stel van betaling. Daartoe dienen zij de vereiste aangif-
ten in te dienen, maar de betaling achterwege te laten. 
In de loop van de maand april ontvangen de onderne-
mers een naheffingsaanslag (waarschijnlijk inclusief 
verzuimboete, maar die hoeft niet te worden voldaan) 
die een betalingstermijn van veertien dagen kent. Bin-
nen die betalingstermijn dienen de ondernemers om 
bijzonder uitstel van betaling te verzoeken. Vanaf het 
moment van ontvangst van dat verzoek wordt de invor-
dering stopgezet en wordt automatisch drie maanden 
uitstel van betaling verleend.

Deze exercitie dient echter ten aanzien van iedere 
(maand / kwartaal / jaar) aangifte te worden herhaald. 
Daarbij zouden voorzichtige ondernemers zekerheidshal-
ve toch ook (pro forma) bezwaar willen aantekenen te-
gen de vermoedelijke29 verzuimboete. Administratief op 

zich al niet de route van de minste weerstand. Deze 
enorme papierwinkel die zal ontstaan als gevolg van  
corona-gerelateerde verzoeken tot uitstel van betaling 
komt op het bord van de ondernemers die op dit mo-
ment al hun tijd nodig zullen hebben voor het managen 
van de invloed van de coronacrisis op de bedrijfsvoering 
van hun onderneming en vervolgens bij de ambtenaren 
van de Belastingdienst die (vanuit huis) al deze verzoe-
ken moeten verwerken. Overigens dient al deze commu-
nicatie (ouderwets) per brief te geschieden; deze kilo’s 
aan (extra) post moet richting de Belastingdienst in 
Heerlen.

Voorzichtig om ons heen kijkend naar de situatie in an-
dere landen (denk bijvoorbeeld aan Italië), is het niet 
ondenkbaar dat de huidige situatie langer gaat aanhou-
den dan wellicht initieel gedacht. Dat geldt te meer 
voor het herstel van de economie. Er is dus een grote 
kans dat ondernemers niet genoeg hebben aan drie 
maanden uitstel van betaling. Langer uitstel is echter 
enkel mogelijk indien binnen drie maanden additionele 
informatie wordt verstrekt. Welke informatie dat is, is 
nog niet duidelijk, maar het gaat mogelijk nog steeds 
om een deskundigenverklaring. Als een ondernemer lan-
ger dan drie maanden uitstel nodig heeft, betekent dat 
in de regel dat het zeer slecht gesteld is met de kaspo-
sitie. Dan dient dus mogelijk alsnog een deskundige in-
geschakeld (en betaald) te worden om te verklaren dat 
de kaspositie inderdaad verslechterd is als gevolg van de 
coronacrisis. Ook zal die deskundige iets moeten verkla-
ren over de levensvatbaarheid van de onderneming; een 
lastige taak in onzekere tijden.

4.2 Melding betalingsonmacht 

Dan de aansprakelijkheidskant. Bestuurders van ven-
nootschapsbelastingplichtige rechtspersoonlijkheid be-
zittende lichamen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 
 onder andere de door dat lichaam verschuldigde omzet-
belasting en loonbelasting.30 Een lichaam (c.q. het be-
stuur) dient onverwijld een schriftelijke melding te doen 
(de melding betalingsonmacht) wanneer is gebleken dat 
het lichaam niet tot betaling van de genoemde31 belas-
tingen in staat is.32 Indien aan deze eis is voldaan, is 
een bestuurder enkel aansprakelijk indien aannemelijk 
is dat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg 
is van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur 

29  Het is onduidelijk of de befaamde IT-systemen van de Belas-

tingdienst verzuimboeten achterwege (kunnen) laten indien 

niet aan de betaaltermijn is voldaan.

30 Zie art. 36 lid 1 IW 1990.

31  Het betreft de loonbelasting, omzetbelasting, accijns, de  

verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruim-

tabak en snuiftabak, de in art. 1 van de Wet belastingen  

op milieugrondslag genoemde belastingen en de kansspel-

belasting.

32 Zie art. 36 lid 2 IW 1990.
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gedaan dient te worden. Omdat op grond van het ver-
ruimde uitstelbeleid ook uitstel mag worden gevraagd in 
geval van toekomstige betalingsproblemen, zou de mel-
ding van betalingsonmacht in die situatie niet kunnen 
worden gedaan. En dit terwijl er voor de bestuurder, 
voor de schulden waarvoor uitstel wordt aangevraagd, 
wel een potentieel aansprakelijkheidsrisico ontstaat. 
Vooralsnog heeft het kabinet de melding betalingson-
macht niet versoepeld in het kader van de coronacrisis. 
Het genoemde aansprakelijkheidsrisico voor de bestuur-
der is dus reëel, zeker als de aansprakelijkstellingen pas 
over geruime tijd op de mat vallen, wanneer de soepele 
‘corona-mindset’ naar de achtergrond is verdwenen en 
heeft plaatsgemaakt voor de reguliere formele houding 
van de ontvanger.

Ook dient bedacht te worden dat het gaat om het uit-
stellen van de betaling van de verschuldigde belastin-
gen. Deze uitgestelde betalingen dienen vanzelfspre-
kend later te worden ingehaald; het is uitstel en geen 
afstel. Dat betekent dat er in de gevallen waarin er 
(enkel) gebruik wordt gemaakt van de generieke uit-
stelperiode van drie maanden, de belastingschuld na 
afl oop hiervan in één keer vervalt. Dit zal voor het 
eerst plaatsvinden aan het begin van de zomer. Dat be-
tekent dat op dat moment zowel de lopende belasting-
schulden als de uitgestelde belastingschulden moeten 
worden voldaan. Indien om uitstel van betaling voor de 
omzet- en loonbelasting voor de maand februari is ver-
zocht en vervolgens ook voor de maanden maart en 
april, lijkt het onwaarschijnlijk dat de belastingschuld 
die op februari ziet al terugbetaald zal kunnen worden 
in juli, samen met de op dat tijdvak ziende (lopende) 
schulden. Het kabinet heeft nog niet bekendgemaakt 
hoe er (te zijner tijd) zal worden omgesprongen met 
betalingsregelingen, maar de kans is groot dat dit con-
form het in de Leidraad opgenomen uitstelbeleid gaat. 
Of ondernemers na drie maanden al in staat zijn hier-
aan te voldoen is niet waarschijnlijk. Geen zonnig 
vooruitzicht, ook al is het dan zomer.

Het voorgaande maakt duidelijk dat de regeling voor 
bijzonder uitstel van betaling in deze crisistijd nog om-
geven is met de nodige onduidelijkheden35 en er wel-
licht ruimte voor verbreding c.q. een verbeterde andere 
insteek is. De regeling zou, gelet op zijn doel, eenvou-
dig uitvoerbaar, helder en administratief simpel moeten 
zijn, waarbij er toch ook rekening wordt gehouden met 

in een periode van drie jaren voorafgaand aan het doen 
van de melding.33 De bewijslast hiervoor ligt bij de ont-
vanger en de bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld 
tegenbewijs te leveren. Als echter de melding betalings-
onmacht niet, te laat of niet op de juiste wijze is ge-
daan, treedt het wettelijk vermoeden in dat het niet 
betalen van de betreffende belastingschuld(en) het ge-
volg is van het onbehoorlijk bestuur van de bestuurder 
en is in beginsel de hoofdelijke aansprakelijkheid een 
feit. De bestuurder zal, om tegenbewijs te mogen leve-
ren, eerst aannemelijk moeten maken dat het niet aan 
hem is te wijten dat de melding betalingsonmacht niet 
op de juiste wijze is gedaan.34 In het niet ondenkbare 
geval dat ondernemingen als gevolg van de coronacrisis 
failleren, kan de ontvanger op grond van de bestuur-
dersaansprakelijkheid de bestuurders aanspreken voor 
de niet betaalde belastingschulden. Het is derhalve zaak 
om – naast de eerder beschreven administratieve hande-
lingen met betrekking tot het verzoek om uitstel van 
betaling – ook nog een melding betalingsonmacht te 
doen zodat de bestuurders niet in een nadelige bewijs-
positie komen te verkeren in geval de schulden betref-
fende de belastingen die onder de reikwijdte van de 
bestuurdersaansprakelijkheid vallen, bijvoorbeeld als 
gevolg van faillissement, onbetaald blijven.

“Weer een andere datum 
waarop gehandeld 
dient te worden”

De melding betalingsonmacht dient onverwijld, nadat is 
gebleken dat de betreffende belastingen niet betaald 
kunnen worden, te worden gedaan, dat betekent veer-
tien dagen na de dag waarop de verschuldigde (omzet- 
of loon)belasting moest zijn afgedragen. Dat zou, terug-
grijpend op het voorbeeld aan het begin van dit 
onderdeel, betekenen dat deze melding gedaan moet 
worden uiterlijk op 14 april 2020. Weer een andere da-
tum waarop gehandeld dient te worden, want het ver-
zoek om uitstel van betaling (zie hiervoor) kan pas wor-
den gedaan zodra de naheffi ngsaanslag is opgelegd. 
Daarnaast hoort de melding te worden gemotiveerd en 
moet additionele informatie worden verstrekt, indien 
daarom wordt gevraagd. Dus nóg een administratieve 
handeling en bijbehorende correspondentiestroom. Daar 
komt bij dat deze melding in beginsel (en zekerheids-
halve) voor iedere toekomstige belastingschuld opnieuw 

33 Zie art. 36 lid 3 IW 1990.

34 Zie art. 36 lid 4 IW 1990.

35  Zie in dat kader bijvoorbeeld de brief van de Nederlandse 

Orde van Belastingadviseurs van 26 maart 2020, ‘Corona 

maatregelen: uitstel van betaling, btw en loonheffi ngen’ en 

de gezamenlijke brief van de NBA, NOAB, RB en SRA van 

25 maart 2020, ‘Verzoek tot vereenvoudiging procedure uit-

stelregeling afdrachtbelastingen (in het kader van de corona-

crisis)’.
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de opportunisten die geen liquiditeitsproblemen heb-
ben, maar hopen wat extra rendement uit hun cash te 
halen. Dat zou alle betrokken partijen (moeten) baten. 
Hoe zou een dergelijke regeling er dan uit moeten zien? 

4.3 Voorstel voor verbetering 

Ondernemers doen eenmalig een verzoek om uitstel van 
betaling. In dit verzoek wordt aangegeven dat er acute 
of op korte termijn te verwachten betalingsproblemen 
zijn c.q. zullen ontstaan als gevolg van het coronavirus. 
Ook vermeldt de verzoeker op welke belastingen het 
verzoek ziet en wat op dat moment de oudste open-
staande belastingschuld is waar het verzoek voor wordt 
gedaan. De toekomstige betalingsverplichtingen waar-
aan niet wordt voldaan en ook de toekomstige belas-
tingaanslagen die (al dan niet volgen op grond van het 
uitblijven van de betaling op aangifte) worden vastge-
steld, vallen onder dit verzoek. In gelijke zin wordt een 
dergelijk coronaverzoek, voor de betreffende belastin-
gen, aangemerkt als een melding betalingsonmacht36 en 
geldt dit coronaverzoek als een (pro forma) bezwaar te-
gen eventueel op te leggen verzuimboeten voor de niet 
(tijdige) betaling. De verzoeken zouden digitaal inge-
diend moeten kunnen worden, mogelijk zelfs via een 
daartoe door de Belastingdienst op te stellen formulier.

Zodra het verzoek door de Belastingdienst is ontvangen, 
worden de invorderingsmaatregelen gestopt en wordt 
automatisch uitstel van betaling verleend. Van verzuim-
boeten zou dan geen sprake moeten zijn, maar de wijze 
om dit bij kwijtschelding achteraf te regelen past wel in 
het streven om misbruik te voorkomen. Het mede aan-
merken van het verzoek tot uitstel van betaling als een 
(pro forma) bezwaar tegen die verzuimboete waarborgt 
dan de rechten van de belastingschuldige. Het uitstel 
wordt verleend en het verlaagde invorderingsrente ta-
rief van nagenoeg nihil blijft voor de aangemelde belas-
tingen gelden gedurende de gehele periode van uitstel. 
Ten aanzien van naheffingsaanslagen die worden opge-
legd na ontvangst van het verzoek tot uitstel van beta-
ling geldt dat het eerder ingediende verzoek ook op die 
latere naheffingsaanslagen betrekking wordt geacht te 
hebben.

De volgende vraag is voor welke periode het uitstel 
heeft te gelden. Idealiter is dat natuurlijk zolang de  
betalingsonmacht c.q. betalingsproblemen bestaan. Dat 
verschilt echter per ondernemer, dus een algemene pe-
riode van drie, zes of twaalf maanden bevat in voorko-

mende gevallen under- of overkill. Het zou dan overwo-
gen kunnen worden om het betalingsuitstel te laten 
duren totdat de ondernemer een nieuw verzoek indient, 
namelijk het verzoek tot het beëindigen van het coro-
na-uitstel en het treffen van een betalingsregeling voor 
de aldus ontstane betalingsachterstand, maar met een 
maximum van (zoals dat nu al geldt) twaalf maanden.

“Leuker wordt het daarmee 
geenszins, makkelijker wel”

Een dergelijke regeling zet vervolgens de deuren wagen-
wijd open voor de opportunisten – zij hebben geen li-
quiditeitsproblemen, maar als (bijna renteloos) uitstel 
van betaling verkregen kan worden, waarom dan niet – 
en de bedrijven die los van de coronacrisis al in beta-
lingsproblemen verkeerden. Deze crisis betreft een situa-
tie van hoogst uitzonderlijke omstandigheden waarbij 
het belang van de velen moet prevaleren boven de 
slinksheid van de weinigen. Om toch een zekere effecti-
viteit te waarborgen en een gerichte toegang tot de ver-
soepelde regeling te verzekeren, kan er op het moment 
dat het uitstel van betaling eindigt c.q. de betalingsre-
geling getroffen moet worden, beoordeeld worden of het 
uitstel terecht is verleend. Desgevraagd kan de onderne-
mer daartoe de gebruikelijke bescheiden (jaarrekening, 
cashflow-overzicht, etc.) overleggen. Blijkt dat er sprake 
is van onterecht verleend uitstel, worden alsnog invor-
deringsrente en verzuimboeten37 in rekening gebracht. 
Deze afschrikwekkende, voordeel ontnemende antimis-
bruikregel zou het grootste deel van de opportunisten 
moeten weerhouden van het ongefundeerd verzoeken 
om uitstel van betaling.

Samengevat:
 –  een éénmalig verzoek tot uitstel van betaling, dat 
geldt ook voor alle aanslagen die nadien worden  
opgelegd;

 – het verzoek moet digitaal kunnen worden gedaan;
 –  het verzoek geldt tevens als melding betalings-
onmacht; en

 –  een ‘strafmaatregel’ die kan worden opgelegd als 
blijkt dat een ondernemer lichtzinnig uitstel van  
betaling heeft aangevraagd.

Uiteraard behoeft het bovenstaande nog nadere uitwer-
king en kleven ook daar nadelen aan. De insteek echter 

36  Uit art. 36.4.2 Leidraad Invordering 200 blijkt immers al dat 

‘Niet voorzienbare gebeurtenissen niet voor rekening van de 

bestuurder [komen]’. Het staat buiten kijf dat we te maken 

hebben met dergelijke niet voorzienbare gebeurtenissen.

37  Of wordt de verzuimboete op de naheffingsaanslagen vervan-

gen door een vergrijpboete.



452 Weekblad fi scaal recht .  7330  .  16 april 2020 

zuimboete krijgen bij het niet (tijdig) voldoen van de 
betalingsverplichting op aangifte en is het tarief van 
de invorderingsrente verlaagd naar 0,01%.

De regeling voor het bijzonder uitstel van betaling is 
daarbij voor veel ondernemers een optie om direct de 
liquiditeitspositie te beschermen. Aan deze regeling zit-
ten echter de nodige haken en ogen en zij blinkt niet 
uit in helderheid. Daarnaast moet het uitstel via een 
omslachtig administratief proces worden aangevraagd, 
en dat voor elke belastingschuld afzonderlijk. In deze 
bijdrage wordt een net iets andere opzet van de regeling 
voorgesteld waarin de geconstateerde knelpunten zijn 
opgelost en de regeling direct en eenvoudig toeganke-
lijk is voor de ondernemers die haar nodig hebben, ter-
wijl ongewild gebruik ervan alsnog (achteraf) bestreden 
kan worden.

is beter geënt op de omstandigheden waarin onderne-
mers en de economie nu verkeren. Leuker wordt het 
daarmee geenszins, makkelijker wel.

5 Conclusie en samenvatting

In de eerste maanden van 2020 hebben we te maken 
gekregen met een gezondheidscrisis van wereldwijde 
schaal waarvan de gevolgen nog lang gevoeld zullen 
worden. Om de gevolgen van deze crisis voor de Neder-
land se economie te beperken, om banen te behouden 
en om ondernemers en ondernemingen tegemoet te ko-
men, heeft het kabinet in maart 2020 verschillende fi s-
cale crisismaatregelen aangekondigd. Belastingplichti-
gen kunnen als gevolg van die maatregelen bijzonder 
uitstel van betaling aanvragen, zullen zij geen ver-
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Corona en pensioen: fiscale  
en  juridische consequenties  
van  betalingsonmacht

FISCALE BARRIÈRES ZIJN ER NIET OF NAUWELIJKS; JURIDISCHE EN FINANCIËLE DES TE MEER!

PROF. MR. H.M. KAPPELLE1

1 Inleiding

De coronacrisis raakt in eerste instantie uiteraard men-
sen. Maar indirect ook bedrijven die hun inkomsten (gro-
tendeels) zien wegvallen, terwijl hun verplichtingen blij-
ven bestaan. Bijvoorbeeld de verplichting om de met de 
werknemers afgesloten pensioenovereenkomsten na te 
komen en de daaruit voortvloeiende premies te betalen 
aan de pensioenuitvoerder. Dat gaat vaak om forse bedra-
gen. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van 
de Belastingdienst plaatste al heel snel, op 16 maart 
2020 een Vraag & Antwoord (V&A) op hun site over de 
pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting 
in verband met coronavirus COVID-19.2 En voegde daar 
enkele dagen later een V&A aan toe waarin hij aangeeft 
dat er geen fiscale gevolgen zijn voor pensioen van zorg-
medewerkers die vervroegd met pensioen zijn gegaan en 
weer gaan werken in verband met coronavirus COVID-19.3

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het 
Verbond van Verzekeraars gaven op 21 maart 2020 met 
een gezamenlijke verklaring aan dat de pensioenuit-
voerders ondernemers die door de coronacrisis in acute 
problemen komen of zijn gekomen, zoveel mogelijk te-
gemoet gaan komen als deze problemen ervaren bij het 
betalen van de pensioenpremies.4 

Het valt uiteraard zeer te prijzen dat het CAP heel snel 
duidelijkheid verschaft over de fiscale mogelijkheden 

om de pensioenopbouw ongewijzigd voort te zetten. 
Ook de intentie van de pensioenkoepels om zo soepel 
mogelijk te zijn voor werkgevers met betalingsproble-
men is lovenswaardig. Zoals ik al eerder schreef, komen 
het civiele en fiscale recht bij pensioenen samen.5 En 
dat is ook hier het geval. Wat gebeurt er als een werk-
gever, ondanks de fiscale tegemoetkoming en de soepe-
lere houding van pensioenuitvoerders, niet (meer) in 
staat is de pensioenpremie (volledig) te betalen? Ik on-
derzocht hoe de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 
1964) en de Pensioenwet (PW) zich in dezen tot elkaar 
verhouden. De conclusie: fiscale barrières zijn er niet of 
nauwelijks. Juridische en financiële des te meer.

2 Fiscaal: V&A 20-004 en 20-005 van het 
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

2.1 V&A 20-004 

Het CAP verwijst in V&A 20-004 voor de invulling van 
het begrip pensioengevende diensttijd naar art. 18g Wet 
LB 1964 en de nadere uitwerking daarvan in art. 10a 
Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (Uitvoeringsbe-
sluit LB 1965) en onderdeel 2.3 van het Verzamelbesluit 
pensioenen van 11 december 2018.6

Het CAP onderscheidt drie mogelijke situaties:
1.  arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking 

geheel in stand blijft;
2.  arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking 

(gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd;
3.  arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van  

onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende, 
loongerelateerde uitkering wordt ontvangen.

1  Prof.mr. H.M. Kappelle is bijzonder hoogleraar Fiscaal 

 Pensioenrecht aan de VU en directeur Aegon Adfis.

2  www.centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl; 

V&A 20-004.

3  www.centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl; 

V&A 20-005.

4  https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/coulance-

bij-betalen-pensioenpremies-voor-door-coronacrisis-getroffen-

bedrijven-en-sectoren.

5  H.M. Kappelle; ‘Pensioen; het terrein bij uitstek waar fiscaal 

en civiel recht elkaar ontmoeten en soms in de weg zitten’, 

WFR 2008/6760.

6 Nr. 2018-28514.

WFR 2020/70
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2.1.1 Dienstbetrekking blijft geheel in stand
Als de dienstbetrekking gedurende de arbeidsduurver-
korting geheel in stand blijft, blijft er sprake van 
 pensioengevende diensttijd in de zin van art. 10a lid 1 
onderdeel a Uitvoeringsbesluit LB 1965. Een lager pen-
sioengevend loon over deze periode, is geen probleem. 
Art. 19 Wet LB 1964 beperkt de pensioengevende dienst-
tijd immers alleen tot diensttijd waarin het loon nihil is 
of anderszins aanzienlijk lager dan gebruikelijk. Bij een 
gebruikelijke loonsverlaging kan de pensioenopbouw 
worden voortgezet over het loon dat voorafgaande aan 
de arbeidsduurverkorting werd genoten.

2.1.2 Dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk 
 beëindigd
In deze situatie is sprake van pensioengevende diensttijd 
in de zin van art. 10a lid 1 onderdeel c Uitvoeringsbesluit 
LB 1965 als de werknemer een inkomensvervangende, 
loongerelateerde uitkering ontvangt. Bijvoorbeeld een 
WW-uitkering. De pensioenopbouw mag worden voortge-
zet op basis van het pensioengevend loon zoals dat gold 
voorafgaand aan de arbeidsduurverkorting.

2.1.3 Geen onvrijwillig ontslag of 
 loongerelateerde uitkering
Bij arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van 
onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende, 
loongerelateerde uitkering wordt ontvangen, kan onder 
de daarvoor geldende voorwaarden gebruik worden ge-
maakt van de vrijwillige voortzetting van de pensioen-
opbouw in de zin van art. 10a lid 1 onderdeel c Uitvoe-
ringsbesluit LB 1965. Deze voorwaarden staan in 
onderdeel 2.3 van het Besluit van 11 december 2018. 
Belangrijkste daarvan zijn dat de vrijwillige voortzet-
ting direct moet aansluiten op het beëindigen van de 
dienstbetrekking en niet mag beginnen in de periode 
van drie jaren voorafgaande aan de voor de voormalige 
werknemer geldende pensioendatum van de regeling 
die hij vrijwillig voortzet. Met name die laatste voor-
waarde kan bij oudere werknemers voor problemen zor-
gen. Alleen als de gewezen werknemer aannemelijk kan 
maken dat hij om medische redenen niet in staat is om 
inkomen uit tegenwoordige arbeid te genereren is deze 
beperking niet van toepassing. Maar dat zal niet voor 
iedereen die binnen drie jaar van zijn pensioendatum 
zit, gelden.
Het pensioengevend loon voor de vrijwillige voortzet-
ting is gedurende de eerste drie jaar gemaximeerd op 
het laatstverdiende loon.

2.2 V&A 20-005

Vervroegen van het pensioen tot meer dan vijf jaar voor 
de AOW-ingangsdatum, is alleen mogelijk als, toen de 
dienstbetrekking werd beëindigd, de desbetreffende 
werknemers daarbij verklaarden dat zij niet meer van 

plan waren om te gaan werken.7 De achterliggende ge-
dachte hierbij is dat bij het ouderdomspensioen sprake 
moet zijn van een inkomensvoorziening. Dat brengt met 
zich dat de aanspraken op ouderdomspensioen alleen 
onder de fi scale omkeerregel vallen als ze erop zijn ge-
richt om verlies van arbeidsinkomsten op te vangen. 
Met andere woorden; het pensioen moet in de plaats 
komen van het loon. Als een werknemer zijn pensioen 
vervroegd laat ingaan zonder dat hij in gelijke mate 
zijn inkomensgenererende activiteiten vermindert, 
 voldoet hij niet meer aan de doelstelling van de om-
keerregel. Om een fl exibele invulling van situaties van 
samenloop van vervroegd uittreden in combinatie met 
doorwerken in deeltijd of demotie mogelijk te maken, 
keurde de Staatssecretaris van Financiën goed dat in 
de periode tot maximaal vijf jaar voor de AOW-ingangs-
datum niet wordt getoetst of de inkomensgenererende 
activiteiten in gelijke mate worden verminderd met het 
deel van het pensioen dat vervroegd in gaat. Op deze 
manier kan iemand die bijvoorbeeld 50% minder gaat 
werken, toch 100% van zijn inkomen behouden, door 
niet 50%, maar 66% van zijn pensioen te vervroegen.8 

“Arbeidsduurverkorting 
in het kader van de 

 coronacrisis hoeft niet te 
leiden tot verlies aan 

 pensioenopbouw”

Om de stijgende werkdruk op te vangen, nemen zorgin-
stellingen gepensioneerde medewerkers tijdelijk weer in 
dienst. Strikt genomen houden deze gepensioneerde 
medewerkers zich dus niet aan hun ten tijde van het 
vervroegd ingaan van het pensioen afgegeven verklaring 
dat zij niet weer zouden gaan werken. Het CAP geeft in 
V&A 20-005 aan dat dit geen fi scale gevolgen heeft voor 
het pensioen. Volgens het CAP is het namelijk aanneme-
lijk dat deze gepensioneerde zorgmedewerkers op het 
moment van de vervroegde pensionering niet de inten-
tie hadden om later weer aan het werk te gaan. De uit-
braak van het coronavirus is een nieuwe situatie en 
vormt de aanleiding voor het hervatten van de werk-
zaamheden. Op het moment van vervroegde pensione-
ring was dit echter niet voorzienbaar.

7  V&A 08-014 en onderdeel 6 van het Verzamelbesluit 

pensioenen van 11 december 2018.

8  Ervan uitgaand dat het pensioen 75% van het salaris 

bedraagt. 66% daarvan is dan dus 50% van het salaris.
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eigen bijdrage inhoudt bij de deelnemers, maar hij is als 
contractant met de pensioenuitvoerder de premie ver-
schuldigd. Hij is dan ook degene die een pensioenuit-
voerder hierop kan aanspreken.

4.1 Betalingsvoorbehoud (art. 12 PW)

‘De werkgever kan zich bij het sluiten of bij een wijziging 
van de pensioenovereenkomst het recht voorbehouden de 
premiebetaling, voorzover deze betrekking heeft op de 
bijdrage van de werkgever, te verminderen of beëindigen 
in geval van een ingrijpende wijziging van omstandig-
heden.’

4.1.1 Parlementaire geschiedenis art. 12 PW
Art. 12 PW is een vrijwel ongewijzigde voortzetting van 
art. 2 lid 7 PSW. De artikelsgewijze toelichting9 bij 
art. 12 verwijst dan ook naar de PSW. ‘De werkgever kan 
in de pensioenovereenkomst een betalingsvoorbehoud 
ten aanzien van de premie maken. Evenals in de PSW is 
bepaald dat een beroep daarop alleen mogelijk is bij een 
ingrijpende wijziging van omstandigheden. (…) De for-
mulering ‘een ingrijpende wijziging van de omstandig-
heden’ wordt sinds 1973 in de PSW gehanteerd. In de 
parlementaire stukken is door de regering toegelicht wat 
hieronder kan worden verstaan: het financiële onvermo-
gen van de werkgever; de uitbreiding van de pensioen-
regeling tot een nieuwe groep werknemers en de toetre-
ding tot een BPF. (…) Tijdens de plenaire behandeling  
is door de regering aangeven dat sprake moet zijn van 
evidente overmacht. In de memorie van toelichting is 
aangegeven dat het moet gaan om omstandigheden die 
ten tijde van de toezegging nog niet aanwezig of niet 
kenbaar waren, maar niet vereist is dat de wijziging van 
de omstandigheden onvoorzien is.’ Dat hiervan bij de 
huidige corona crisis sprake van kan zijn, lijkt me niet 
ter discussie te staan. De vraag is alleen, wat zijn de 
gevolgen voor de pensioenaanspraken van de deelne-
mers als een werkgever zich op het betalingsvoorbe-
houd van art. 12 PW beroept.

Voor verzekerde regelingen kenden we onder de PSW de 
Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en 
spaarfondsenwet. Art. 4 lid 1 Regelen luidde: ‘De verze-
keringnemer verstrekt de verzekeraar financiële middelen 
alsmede de inlichtingen, die deze nodig heeft om de ver-
plichtingen te kunnen nakomen die ingevolge deze rege-
ling op hem rusten.’
Lid 2 voegt daar aan toe: ‘De verzekeraar is niet aan-
sprakelijk voor een verzuim van de verzekeringnemer  
wat betreft de verplichtingen die op de laatste rusten  
ingevolge het eerste lid.’ Met andere woorden; geen pre-
mie, geen recht. 

2.3 Fiscaal: conclusie

Arbeidsduurverkorting in het kader van de coronacrisis 
hoeft niet te leiden tot verlies aan pensioenopbouw. 
Fiscaal bestaat er voldoende ruimte om de pensioenop-
bouw ongewijzigd voort te zetten. Of en in hoeverre de 
werkgever bereid/in staat is om hiervan ook optimaal 
gebruik te maken in financieel zeer onzekere tijden, is 
natuurlijk een andere vraag. 

3 Soepeler beleid pensioenkoepels

De pensioenkoepels (Pensioenfederatie en Verbond van 
Verzekeraars) gaven op 21 maart 2020 in een gezamen-
lijke verklaring aan dat zij, met steun van werkgevers 
en werknemers (vertegenwoordigd door de Stichting van 
de Arbeid) de door de coronacrisis getroffen onderne-
mers daar waar mogelijk gaan helpen. Omdat de proble-
matiek per sector of werkgever verschilt, zal maatwerk 
worden geboden. Daarbij hanteren de pensioenuitvoer-
ders als uitgangspunt dat zij de betalingstermijnen 
waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdra-
gen voor de getroffen sectoren en werkgevers – binnen 
de wettelijke mogelijkheden – verruimen. Daarnaast 
treffen ze met individuele werkgevers die acute geldpro-
blemen hebben een betalingsregeling en voeren ze een 
minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pen-
sioenpremies.
Cruciaal in deze verklaring is het tussenzinnetje ‘binnen 
de wettelijke mogelijkheden’. De PW biedt weliswaar mo-
gelijkheden om pensioenovereenkomsten aan te passen, 
maar dit kan (vergaande) consequenties hebben voor de 
pensioenopbouw, de dekking van overlijdens- en arbeids-
ongeschiktheidsrisico’s en de positie van pensioenverze-
keraars. Daarbij komen met name art. 12, 19 en 29 PW 
aan de orde.

4 Civiel: art. 12, 19 en 29 Pensioenwet

Op drie plaatsen gaat de PW in op het in bijzondere 
omstandigheden aanpassen van de pensioenpremie en/
of de pensioenovereenkomst. Art. 12 PW betreft een 
betalingsvoorbehoud. Art. 19 een eenzijdige wijzigings-
bevoegdheid van de werkgever en art. 29 PW bevat een 
regeling indien sprake is van premieachterstand bij 
rechtstreeks verzekerde regelingen.

Daarnaast zijn nog art. 20 en 24 PW van belang. Art. 20 
PW bepaalt dat opgebouwde aanspraken niet gewijzigd 
worden als een pensioenoverkomst wijzigt. En art. 24 
regelt dat de werkgever de voor een pensioenregeling 
verschuldigde premie aan de pensioenuitvoerder vol-
doet. Daarbij is het dus niet van belang of en in hoever-
re er sprake is van een eigen bijdrage door de deelne-
mers. Een werkgever mag overeenkomen dat hij een 9 Kamerstukken II 2005/06, 30413, nr. 3, p. 183-184.



456 Weekblad fi scaal recht .  7330  .  16 april 2020 

In plaats van art. 4 lid 2 Regelen is art. 29 PW inge-
voerd op grond waarvan een verzekeraar bij betalings-
achterstand onder voorwaarden kan overgaan tot pre-
mievrij maken van de verzekering (zie hierna onderdeel 
4.3). Dat is een wezenlijk andere situatie dan onder de 
PSW, waarbij het door de werkgever eenvoudigweg niet 
verstrekken van voldoende middelen aan de pensioen-
verzekeraar al voldoende was om als pensioenverzeke-
raar niet aansprakelijk te zijn voor aanspraken waarvoor 
geen of onvoldoende premie was betaald.

“De Pensioenwet gaat 
op drie plaatsen op het in 
bijzondere omstandigheden 

aanpassen van de 
pensioenpremie en/of de 
pensioenovereenkomst”

Het verminderen van de fi nanciering op grond van 
art. 12 PW heeft niet van rechtswege tot gevolg dat de 
aanspraken ook navenant worden verminderd, zoals dat 
onder de PSW wel het geval was op grond van art. 4 
lid 2 Regelen. Het heeft er alle schijn van dat de wetge-
ver dit verschil tussen PSW en PW onvoldoende heeft 
onderkend, zodat bij een beroep op art. 12 PW de pen-
sioenverzekeraar geconfronteerd kan worden met een 
premie die door de werkgever niet meer (volledig) hoeft 
te worden betaald, maar er nog wel sprake is van aan de 
deelnemers toegekende aanspraken, die onverkort geho-
noreerd moeten worden, zo lang art. 19 en 29 PW nog 
niet zijn ingeroepen.

4.2 Eenzijdig wijzigingsbeding (art. 19 PW)

‘Een werkgever kan de pensioenovereenkomst zonder in-
stemming van de werknemer wijzigen indien de bevoegd-
heid daartoe schriftelijk in de pensioenovereenkomst is 
opgenomen en er tevens sprake is van een zodanig 
zwaarwichtig belang van de werkgever dat het belang 
van de werknemers dat door de wijziging zou worden ge-
schaad daardoor naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid moet wijken.’

In de PSW was niet een soortgelijk artikel opgenomen. 
Hetgeen op zich ook logisch is omdat het fenomeen 
‘pensioenovereenkomst’ in de PSW niet voorkwam en 
pas door de komst van de PW als zodanig is geïntrodu-
ceerd.

4.2.1 Parlementaire geschiedenis art. 19 PW
In de artikelsgewijze toelichting10 staat: ‘Deze bepaling 
is geënt op artikel 613 van boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek, dat bepaalt dat een werkgever slechts een be-
roep kan doen op een schriftelijk beding dat hem de be-
voegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst voorko-
mende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de 
wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het 
belang van de werknemer dat door de de wijziging zou 
worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid moet wijken.’ Hieruit blijkt dat een 
beroep op art. 19 PW leidt tot het aanpassen van de 
toekomstige opbouw van pensioenaanspraken en niet 
– zoals bij art. 12 PW het geval is – tot het verminderen 
van de fi nanciering van de toegezegde aanspraken.
Bij toepassing van art. 19 PW is sprake van een wijzi-
ging van de pensioenovereenkomst, met alle gevolgen 
van dien. Dat de coronacrisis een onvoorziene omstan-
digheid is, die een zwaarwegend belang kan vormen 
omdat de continuïteit van de onderneming in het ge-
ding is, kan ik mij alleszins voorstellen. Het ligt bij-
voorbeeld voor de hand om de pensioenovereenkomst 
zodanig aan te passen dat er alleen nog maar sprake is 
van risicodekking voor een nabestaandenpensioen, een 
arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrijstel-
ling bij arbeidsongeschiktheid. Dat zijn de meest evi-
dente risico’s die deelnemers op korte termijn lopen. 
De opbouw van het ouderdomspensioen is doorgaans 
de duurste component van de pensioenregeling. Door 
de overeenkomst zodanig aan te passen dat deze in af-
wachting van betere tijden wordt verminderd of ge-
staakt, creëert de werkgever enige fi nanciële armslag.
Als de betere tijden inderdaad aanbreken, moet de pen-
sioenovereenkomst wederom – en op de daarvoor geëi-
gende wijze – worden gewijzigd om de originele pen-
sioenregeling weer volledig in ere te herstellen. Daarbij 
kan inhaal plaatsvinden van de gemiste opbouw (zie 
hierna onderdeel 5).

4.3 Premieachterstand die leidt tot premievrij 
 maken (art. 29 PW).

Het opschrift van art. 29 PW luidt: ‘Melding door de ver-
zekeraar bij premieachterstand en gevolgen van premie-
achterstand.’ 

Dit artikel geeft strikte voorwaarden waaronder de pen-
sioenverzekaar over mag gaan tot het premievrij maken 
van pensioenverzekeringen als sprake is van premieach-
terstand. Voor pensioenfondsen geldt een ander artikel 
(art. 28 PW). De situatie voor pensioenfondsen is op dit 
punt echter niet te vergelijken met die van verzeke-
raars. Pensioenfonden kunnen, indien de dekkingsgraad 

10 Kamerstukken II 2005/06, 30413, nr. 3, p. 188.
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nadat hij zich aantoonbaar heeft ingespannen de premie 
te kunnen incasseren, bijvoorbeeld door aanmaningen  
te versturen. En dat is nu juist waar werkgevers in deze 
tijden niet op zitten te wachten en waarvan pensioen-
uitvoerders aangaven er ruimhartig mee om te willen 
gaan. Echter pas vanaf het moment dat de deelnemers 
zijn geïnformeerd, gaan de termijnen van art. 29 PW  
lopen. En die informatie mag pas als de pensioenuitvoer-
der zich aantoonbaar heeft ingespannen om de premie 
alsnog te innen. Zie hier een duivels dilemma.

In ieder geval moet de pensioenverzekeraar nog drie 
maanden volledige risicodekking verschaffen nadat hij 
de werknemer heeft geinformeerd over de betalingsach-
terstand. Een deelnemer die in deze periode dood gaat 
of arbeidsongeschikt wordt, leidt dus tot een uitkering 
ten laste van de verzekeraar, waarvoor hij al enige tijd 
geen premie ontving. Na deze drie maanden mag de 
pensioenverzekeraar met vijf maanden terugwerkende 
kracht vanaf de mededeling aan de deelnemers de pen-
sioenverzekering premievrij maken. Een verzekeraar die 
zijn aanmaningsproces in het kader van de coronacrisis 
opschort, loopt dus het risico dat hij – naar achteraf 
blijkt – over een periode pensioenaanspraken moet ho-
noreren waarvoor hij geen premie kreeg. 

Voorbeeld
Een werkgever vraagt bij zijn pensioenverzekeraar uitstel 
van betaling voor de per 1 april 2020 verschuldigde pen-
sioenpremie. De betalingsachterstand begint dus op 1 
april. Dat betekent dat de verzekeraar om geen extra risi-
co te lopen uiterlijk op 1 september 2020 de deelnemers 
moet informeren dat er betalingsachterstand is. Dan kan 
hij namelijk op 1 december 2020 met terugwerkende 
kracht tot 1 april 2020 de pensioenverzekering premievrij 
maken. In de periode 1 april 2020 tot 1 september 2020 
moet de pensioenverzekeraar zich aantoonbaar inspan-
nen om de premie binnen te krijgen. Uitstel van betaling 
en aanmaningen kan dus hooguit twee à drie maanden 
duren, zonder extra risico’s voor de pensioenverzekeraar.

Als een pensioenverzekering eenmaal premievrij is ge-
maakt en er breken betere tijden aan, kan de pensioen-
verzekering, indien en voor zover de pensioenverzeke-
raar hieraan meewerkt weer volledig in ere worden 
hersteld. Daarbij kan inhaal plaatsvinden van de gemis-
te opbouw.

5 Fiscale inhaalmogelijkheden

In de hiervoor beschreven situaties ligt de pensioenop-
bouw gedurende enige tijd onder het fiscale maximum. 
Nadat de financiële situatie van de werkgever weer be-
ter is, kan deze besluiten de pensioenovereenkomsten 
met zijn werknemers zodanig aan te passen dat de niet 
gebruikte fiscale ruimte alsnog wordt benut. In de 

daartoe aanleiding geeft, de pensioenen daadwerkelijk 
verlagen (art. 134 PW). Een pensioenverzekeraar kan dit 
niet. Die moet uitkeren wat verzekerd is. 

Art. 29 PW vervangt art. 4 lid 2 Regelen PSW (zie 
4.1.1). De werking ervan is echter wezenlijk anders. 
Onder de PSW was de verzekeraar niet aansprakelijk 
voor betalingsachterstand van een werkgever. Geen  
premie, geen recht. Onder de PW ligt dit veel strikter. 
Alvorens een pensioenverzekeraar de opbouw van pen-
sioenaanspraken mag beëindigen als gevolg van beta-
lingsachterstand, moet hij de deelnemers en de werkge-
ver hierover schriftelijk informeren (lid 1). Dit mag hij 
pas doen als hij zich aantoonbaar heeft ingespannen 
om de achterstallige premie te innen (lid 2). Op zijn 
vroegst drie maanden na deze mededeling mag de ver-
zekeraar de pensioenopbouw beëindigen door de pen-
sioenverzekering premievrij te maken of pensioenaan-
spraken zonder premievrije waarde laten vervallen 
(lid 3). De premievrijmaking mag op zijn vroegst 
plaatsvinden per de datum die ligt vijf maanden voor 
het tijdstip van informeren van de deelnemer (lid 4). 
De dekking voor het overlijdens- en arbeidsongeschikt-
heidsrisico blijft gedurende drie maanden na het mo-
ment van informeren van de deelnemers volledig in 
stand (lid 5). De verzekering wordt premievrij voort-
gezet zonder verrekening van premie en rente met de 
pensioenaanspraken. Ook mogen kosten die voortvloei-
en uit het premievrij maken niet worden verrekend met 
de pensioenaanspraken (lid 6).

4.3.1 Parlementaire geschiedenis art. 29 PW
De artikelsgewijze toelichting bij dit artikel11 zegt hier-
over: ‘Voor verzekeraars geldt dat zij bij het niet-betalen 
door de werkgever, evenals op basis van het huidige 
recht, de verzekering premievrij kunnen maken dan wel, 
wanneer er sprake is van een verzekering zonder premie-
vrije waarde, dus een verzekering op risicobasis, deze 
kunnen laten vervallen. Nieuw is dat zij dat recht alleen 
hebben wanneer zij de betrokkenen daarover rechtstreeks 
hebben geïnformeerd én dat zij moeten kunnen aantonen 
dat zij geprobeerd hebben de premie alsnog te innen. Een 
dergelijke inspanning kan bijvoorbeeld plaatsvinden door 
middel van het versturen van aanmaning door de verze-
keraar aan de werkgever.’

4.3.2 Art. 29 PW: conclusie
Een pensioenverzekeraar die coulant wil zijn naar zijn 
klanten door ruimere betalingstermijnen toe te staan, 
heeft daartoe maar beperkte mogelijkheden, zonder dat 
hij dekking moet verlenen waarvoor hij geen premie 
ontvangt. Een cruciaal moment is de mededeling aan de 
deelnemer. Daarop scharniert de regeling van art. 29 PW. 
Die mededeling mag een pensioenverzekeraar pas doen, 

11 Kamerstukken II 2005/06, 30413, nr. 3, p. 196.
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Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 
januari 2020) geeft het CAP aan op welke wijze dit fi s-
caal kan. In beginsel kan de volledige gemiste opbouw 
worden ingehaald. Daarbij zijn echter twee aspecten 
van belang. Ten eerste moet voor het bepalen van de 
fi scale ruimte voor inhaal worden uitgegaan van het 
fi scale pensioenkader zoals van toepassing op het mo-
ment dat de inhaal plaatsvindt.12 Ten tweede mogen ge-
realiseerde beleggingsverliezen door dalende beurskoer-
sen niet naderhand worden gecompenseerd.13 Er mag 
dus alleen sprake zijn van inhaal van daadwerkelijk ge-
miste opbouw.

6 Samenvatting en conclusie

De coronacrisis leidt ertoe dat werkgevers op grote 
schaal arbeidsduurverkorting aanvragen voor hun werk-
nemers. Dit heeft consequenties voor de pensioenop-
bouw. Het CAP van de Belastingdienst gaf in V&A 20-
004 aan op welke wijze de pensioenopbouw voortgezet 
kan worden op basis van de situatie voor de arbeids-
duurverkorting, zonder dat dit nadelige fi scale conse-
quenties heeft. Dat is op zich een hele goede zaak. Al-
leen dat lost mogelijke problemen die werkgevers gaan 
ondervinden bij het betalen van de pensioenpremies 
niet op. Pensioenuitvoerders willen coulant zijn, maar 
dienen ook hun eigen continuïteit en solvabiliteit in de 

gaten te houden. Daarom kunnen zij niet zo maar uit-
stel van betaling verlenen als dat ertoe leidt dat er dek-
king wordt verleend zonder dat de pensioenuitvoerder 
daarvoor premie ontvangt. Daar zal ook toezichthouder 
DNB overigens wel iets van vinden.

De PW biedt drie mogelijkheden om pensioenovereen-
komsten aan te passen. Als het betalingsvoorbehoud 
van art. 12 PW in de pensioenovereenkomst is opgeno-
men, leidt dat er weliswaar toe dat de werkgever min-
der premie kan betalen, maar de opbouw van de aan-
spraken gaat onverminderd door op basis van de 
ongewijzigde pensioenovereenkomst. Dat risico zullen 
weinig pensioenverzekeraars willen nemen, zo lijkt me. 
Dus is aanpassing op gron d van art. 19 in verband met 
zwaarwegende omstandigheden een beter alternatief. 
Dan wijzigt de pensioenovereenkomst immers wel en 
is er geen sprake van wel toegezegde, maar niet gefi -
nancierde aanspraken. Ten slotte kan de pensioenver-
zekeraar onder voorwaarden de pensioenverzekering 
premievrij maken in geval van betalingsachterstand. 
De voorwaarden leiden er in ieder geval toe dat de pen-
sioenverzekeraar nog ten minste drie maanden risico-
dekking moet verlenen nadat de mededeling van pre-
mieachterstand is gedaan aan de deelnemers. Verruimt 
de pensioenverzekeraar de betalingstermijnen dan 
neemt ook zijn risico op niet gefi nancierde aanspraken 
die hij moet honoreren toe.

Fiscaal is het ook mogelijk om de gemiste opbouw in 
de crisisperiode naderhand in te halen. Maar ook daar 
moet dan voldoende geld voor zijn. Fiscale barrières 
zijn er niet of nauwelijks. Juridische en fi nanciële des 
te meer!

12  Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 

2020), onderdeel 2.2, aandachtspunt 3.

13  Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 

2020), onderdeel 3.3.1.
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WFR 2020/71

Wereld van verschil: assurantiebelasting  
en Vpb

Op de laatste dag van maart – midden in het parlemen-
taire vacuüm vanwege de coronacrisis – stuurde belas-
tingstaatssecretaris Vijlbrief van Financiën een evalua-
tie van de assurantiebelasting naar de Tweede Kamer. 
Hoewel Kamerleden momenteel enigszins lijdzaam aan 
de parlementaire zijlijn staan, lijkt publicatie juist nu 
toch geenszins op een tactische zet van de bewindsman 
om van een gevoelig dossier af te komen. De assurantie-
belasting werkt namelijk prima en voor de uitzonderin-
gen (vrijstellingen) is best wat te zeggen, althans er is 
op basis van de evaluatie niet echt een noodzaak een 
aanpassing door te voeren. Vijlbrief is dan ook voorne-
mens alles hetzelfde te laten bij het belastingmiddel dat 
inmiddels bijna € 3 miljard oplevert voor de schatkist. 
Mij viel in de evaluatie op dat slechts een hele kleine 
club medewerkers bij de Belastingdienst bezig is met de 
assurantiebelasting (4 fte voor de heffing, 3 fte voor  
de controle en 0,6 fte voor de administratie). Dat impli-
ceert natuurlijk tegelijkertijd dat veel van de werklast 
bij verzekeraars zit, maar anderzijds is het vanuit het 
oogpunt van doelmatigheid en efficiency voor de fiscus 
een heus paradijs. Als alle belasting- en premiemiddelen 
naar verhouding tot de opbrengst deze werklast zouden 
hebben, dan zou volgens een volstrekt theoretische 
aanname een Belastingdienst met grofweg 760 mede-
werkers volstaan in plaats van de huidige 30.000. De 
evaluatie toont daarnaast duidelijk aan dat de beoogde 
opbrengst van tariefstijgingen ook daadwerkelijk is  
gerealiseerd. De (budgettaire) informatie die met de  
Kamer is gedeeld, blijkt achteraf dus nagenoeg geheel 
te kloppen. Oftewel, over de assurantiebelasting hoeft 
geen Kamerlid zich druk te maken.
De vennootschapsbelasting is daarentegen van een an-
dere orde. De Kamer dient de door het kabinet verstrek-
te (budgettaire) informatie over dat belastingmiddel wel 
kritisch te bekijken. In het argusoog springt bijvoor-
beeld de liquidatie- en stakingsverliesregeling, die on-
derwerp van politiek debat is. Vanuit de oppositie werd 
een initiatiefwetsvoorstel gelanceerd om deze regelin-
gen te beperken. Het kabinet heeft op Prinsjesdag de 
sprong voorwaarts gemaakt door dit initiatief ogen-
schijnlijk over te nemen (WFR 2019/185), hoewel nog 

niet helemaal duidelijk is op welke wijze het kabinet de 
beperking van de regelingen invult. Des te opmerkelij-
ker is dat het kabinet wel alvast heeft aangegeven dat 
de aanpassing in het eerste jaar € 38 miljoen moet ople-
veren voor de schatkist. Het lijkt erop dat in het begin 
nog kan worden ‘geschoven’ met een verlies, hetgeen 
dan in de structurele situatie minder mogelijk is. De 
aanpassing moet in dat geval dan ook een veelvoud  
opleveren. Ook de Adviescommissie belastingheffing van 
multinationals buigt zich momenteel onder andere over 
dit hypergevoelige thema. Vooralsnog is het echter 
wachten op het advies van deze commissie. Naar ver-
luidt blijkt het niet makkelijk alle commissieleden op 
een lijn te krijgen. Dat is vreemd, want de opdracht aan 
de commissie is vrij simpel om ‘slechts’ verschillende 
grondslagverbredende maatregelen in de vennoot-
schapsbelasting in kaart te brengen. Het idee was dat 
met het formuleren van dergelijke bouwstenen de com-
missie niet zou verzanden in oeverloze discussies en  
tegengestelde belangen, maar kennelijk is het toch niet 
gelukt om onenigheid te voorkomen. Het advies was 
eerst voorzien voor eind 2019. Toen werd het januari 
2020. In februari meldde Vijlbrief dat het advies er half 
maart zou zijn. Op het moment van schrijven van deze 
rubriek in de tweede week van april is het advies er 
evenwel nog steeds niet. Met de coronacrisis heeft de 
vertraging echt niet zoveel te maken, hoewel ik niet 
uitsluit dat die kaart straks toch gespeeld gaat worden. 
Oplettende Kamerleden hadden desondanks al moeten 
aanslaan, desnoods via een schriftelijke interventie  
gezien de beperkingen die thans zijn opgelegd. Want 
staatssecretaris Vijlbrief heeft wel al – vooruitlopend op 
het advies van de commissie – Kamervragen beantwoord 
over aftrekposten, grondslagversmallers en andere rege-
lingen. Het blijkt dat het effect van de liquidatiever-
liesregeling ruim € 1 miljard minder vennootschapsbe-
lasting is. En dan zijn in dat cijfer de banken- en de 
gassector zelfs nog buiten beschouwing gelaten. Nu be-
kend is geworden dat het kabinet van een regeling met 
een omvang van ruim € 1 miljard in het eerste jaar 
slechts € 38 miljoen wil afsnoepen, is voorstelbaar dat 
zeker de oppositie – die een initiatiefwet uit handen 
heeft gegeven – zich bekocht voelt. 

Michiel Spanjers
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Tijdschriftartikelen

Article 116 TFEU – The Nuclear 
Option for Qualifi ed Majority Tax 
Harmonization?
Joachim Englisch,
EC Tax Review, 2020, nr. 2.
Commission President Von der Leyen 
has pledged to ‘make full use of the 
clauses in the Treaties that allow 
proposals on taxation to be adopted 
by co-decision and qualifi ed majority 
voting’  to deliver on her ambitious 
tax policy agenda. The (almost) 
only existing Treaty provision that 
might lend itself to this kind of 
revolutionary approach is Article 116 
TFEU. Article 116 TFEU does indeed 
constitute the nuclear option for 
qualifi ed majority tax reform in 
Europe, albeit certainly not for the 
full range of projects that are on the 
ambitious tax policy agenda of the 
new Commission. However, as with 
any type of nuclear option, its use 
needs to be carefully pondered, both 
legally and politically.

Cross Border Qualifi cation 
Problems Between Social Security 
and Supplementary Pension: 
More Guidance Needed?
Bastiaan M. M. Didden,
EC Tax Review, 2020, nr. 2.
The broadly supported endeavour 
to achieve an adequate pension 
income implies that a multi-pillar 
approach is recognized by Member 
States, whereby not only the 
statutory pension, but also other 
forms of retirement savings (such 
as supplementary pension) has 
to ensure an adequate income 
after retirement. In cross border 
situations, a mobile employee may 
be confronted with various legal 
obstacles that may hinder an 
adequate pension accrual and cross 
border labour mobility. In this 
article the cross border qualifi cation 
problems between social security 
and supplementary pension is 
addressed.

Some Thoughts to Understand the 
Court of Justice Recent Case-Law in 
the Danmark Cases on Tax Abuse
Juan López Rodríguez,
EC Tax Review, 2020, nr. 2.
Abuse of law is a general principle 
of EU law and has direct effect and 
priority over national law. The 
benefi cial owner clause addresses 
specifi c forms of tax abuse. As such, 
it is embraced by the more general 
principle of abuse of law. Under this 
view, there is not a need to codify 
the principle in a legal provision. In 
this case, it is required to prove the 
intention of abuse. When codifi ed 
by law, it is transformed into a 
requirement to apply a specifi c tax 
regime: the tax administration must 
prove the objective element of 
abuse but not the animus fraudis. 

Tax Abuse and Legal Pluralism: 
Towards Concrete Solutions 
Leading to Coordination Between 
International Tax Treaty Law and 
EU Tax Law
Carla De Pietro,
EC Tax Review, 2020, nr. 2.
The concepts of abuse adopted at 
EU and OECD level do not coincide 
completely. As a result confl icts may 
concretely arise between the EU and 
international obligations held by the 
same EU Member State. Furthermore, 
due to legal pluralism very often, in 
case of confl ict, different confl ict 
rules will be applicable, without 
the possibility of guaranteeing 
coordination between international 
tax treaty law and EU tax law. The 
author argues that coordination 
between international tax treaty law 
and EU tax law requires a dialectical 
approach through which confl icts 
can be managed. 

Does the European Union Primary 
Law Require Member States to 
Make Corresponding Adjustments?
Annika Soom,
EC Tax Review, 2020, nr. 2.
As the double tax burden undermines 
the internal market, this article 
analyses whether the European Union 
primary law could provide taxpayers 
with a solution. The potential 

requirement to make a corresponding 
downward adjustment is analysed in 
the light of freedom of establishment; 
moreover, considering the Belgium 
excess profi t scheme, it is also 
examined whether State aid rules 
might require a corresponding 
upward adjustment.

MEGA: Make Europe Great Again!
Mr. F. van Horzen,
NTFR, 2 april 2020, nr. 14.
De auteur bespreekt het initiatief 
voor een Europese Assemblee. Om 
daarvoor een wettelijke basis te 
creëren hebben de initiatiefnemers 
een ontwerptekst opgesteld voor het 
Verdrag voor de democratisering van 
het economische en sociale bestuur 
van de EU (T-Dem). De huidige EU-
lidstaten kunnen op vrijwillige basis 
toetreden tot het verdrag. De deel-
nemende landen mogen vier typen 
belastingen invoeren met het oog op 
het democratiseringsbudget als aan-
vulling op hun reguliere heffi ngen. 

Fiscale actualiteiten stamrecht-bv’s
Frits van der Kamp, 
Pensioen Magazine, april 2020, nr. 4.
Met ingang van 2014 is de faciliteit 
van het goudenhanddrukstamrecht 
afgeschaft. Dat laat echter onverlet 
dat tot in lengte van jaren nog 
stamrechtaanspraken en stamrecht-
BV’s zullen bestaan. Recentelijk is 
er door de rechterlijke colleges een 
aantal principiële uitspraken gedaan 
over dit soort stamrechten. De au-
teur bespreekt deze jurisprudentie 
en gaat in op het praktisch belang 
daarvan. Ook vermeldt hij enkele 
wetenswaardigheden die voor de 
actualiteit en de parallellen met 
andere toekomstvoorzieningen in 
eigen beheer van belang zijn, zoals 
in geval van echtscheiding.

Afgestudeerden

Radboud Universiteit Nijmegen
Fiscaal recht: C. Zahuan, 
L. van den Borne, L. van de Peppel, 
L. Vissers, L. Peters, K. van der Loos, 
J. Verhoeven, D. Groen en 
C. van Heumen.
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Binnenkort in het Weekblad

Het HvJ EU arrest Deka

In ‘Het HvJ EU arrest Deka. Niet alles is hoe het lijkt’ gaat prof. dr. H. Vermeulen in op 
deze Nederlandse zaak over de teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. In dit 
baanbrekende arrest lijkt het Hof van Justitie EU de bakens over discriminatie verder te 
verzetten. Na de nationale bepalingen die een directe discriminatie opleverden en die 
bepalingen die een indirecte discriminatie tot gevolg hadden, zijn wij thans aanbeland 
bij de verboden zonderonderscheidmaatregel. Deka gaat over de verhouding van het 
FBI-regime, in het bijzonder de aandeelhouderseisen en de uitdelingsverplichting, tot 
het Europese belastingrecht. Op het eerste gezicht lijken genoemde voorwaarden neu-
traal. Zij leveren geen directe of indirecte discriminatie op. Niettemin volgt uit het  
arrest dat er Europeesrechtelijke bedenkingen kunnen zijn, omdat het Hof het terrein 
van de verboden zonderonderscheidmaatregel betreedt. Dat komt er in feite op neer 
dat naar het effect van de regeling moet worden gekeken. Het is nu aan de Hoge Raad 
om te bezien of de Nederlandse regeling voor teruggaaf van dividendbelasting de facto 
belemmerend werkt. Zijn het juist de niet-ingezeten marktdeelnemers die niet voor een 
teruggaaf van dividendbelasting in aanmerking komen? Dan zit de regeling ondanks de 
neutrale bewoordingen toch in de gevarenzone, omdat in dat geval de buitenlandse 
voorwaarden moeten worden erkend. In zekere zin is er dan sprake van een vorm van 
wederzijdse erkenning. Dat is baanbrekend.

Een nieuwe indicator voor de omvang van administratieve lasten voor ondernemers?

Dr. mr. P.A. Pronk gaat in op een recent onderzoeksrapport van de Europese Commissie 
over de administratieve lasten op fiscaal terrein voor het MKB in 20 landen, waaronder 
Nederland. De uitkomsten en gebruikte methode om de administratieve lasten te meten 
worden besproken en in Nederlands perspectief geplaatst.
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