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Vorigeweekberichttehet
FDover de vrijspraak
vaneenbelastingadvo-
caat die voormiljoenen

de samenlevingoplichttemet
fiscale constructies zonder zake-
lijke redenenenmetbelasting-
ontwijking als enigedoel.

Demanbleekniet strafbaar
omdathij nooit de letter vande
wet overtredenhad.Hijwaswel
al veroordeeld voor ‘fraus legis’,
watwil zeggendat hijwillens
enwetens tegendegeest vande
fiscalewetten inhandelde.Hij
kreegdaarvoor eennaheffing van
€8mln,maar geenboete.

Juridischgezien is de gang van
zakenbegrijpelijk,maarwel on-
bevredigend. Extreemagressieve

kleintjeGroot
Fiscale constructies

belastingplanningblijft immers
lonend: als het lukt, verdien je
veel en zoniet, danbetaal je toch
nietmeerdanwat je anders ook
hadmoetenbetalen.

Aandewetgever de schone
taakomboetes bij fraus legis
gemakkelijker temaken.Het al-
ternatief is dat belastingwetten
almaar ingewikkeldermoeten
wordenomallemazen te kunnen
dichten.

d
EdGroot

F I S C A A L

Belastingdienst
laat scholen ten
onrechtebtwbetalen
Laurens Berentsen
Amsterdam

Schoolbesturenhebbenaanhetbegin van
dezomervakantie eenopsteker gekregenvan
deHogeRaad.Zij hoevenminder vaakbtw te
betalendandeBelastingdienstwilde.

Datisgoednieuwsvoorscholen,maarookvoor
andere instellingen die als eindgebruiker btw
niet kunnen doorberekenen aan cliënten of
patiënten.

Debtw is vaakeenobstakel voor samenwer-
king in het onderwijs en de zorg. Als verschil-
lende organisaties administratieve of andere
functies willen bundelen of op afstand zetten
in een daarvoor opgericht samenwerkings-
verband, kunnen zij opeens temaken krijgen
btw-afdracht.

DeHogeRaadheeftvrijdagtweearrestenge-
wezen die gaan over stichtingenmetmeerde-
re scholen die een eigen bv oprichtten. In het
enegeval gaathetomeenschoonmaakbedrijf
dat alleen schoolgebouwen schoonhoudt die
onder de stichting vallen. In het andere geval
omeenbedrijfdat tegenbetalingpersoneelbe-
schikbaarsteltaanscholendiebijdedesbetref-
fendestichtingzijnaangesloten,maarookaan
andere scholen.

De Belastingdienst vond in beide gevallen
datdebedrijvenbtwinrekeningmoestenbren-
genbij de scholendiehundiensten afnemen.
Scholenkunnendezeomzetbelastingnietdoor-
berekenenaan leerlingenofouders,omdatzij
alseindgebruikerwordenbeschouwd. ‘Daarzit
de btw-pijn’, zegt Petra Pleunis, die als belas-
tingadviseurbij EYde stichtingmet eeneigen
schoonmaakbedrijf bijstond in de procedure
tegendebtw-heffing.

Omgeen btw te hoeven betalenmoeten de
desbetreffendestichtingenendedoorhenop-
gerichtebedrijveneenfiscaleeenheidvormen
voordeomzetbelasting.Bijhetschoonmaakbe-
drijf stonddeBelastingdienstditaanvankelijk
toe,maarhij kwamdaar later van terug. Vanaf
2013 tot enmet het eerste kwartaal van 2015
brachthetbedrijf€255.471btwinrekeningvoor
deschoonmaakbijdescholenvandestichting.

Het schoonmaakbedrijf vocht de btw-ver-
plichting aan. Het kreeg zowel bij de Recht-
bankDenHaagalsbijhetgerechtshof indere-
sidentiestad gelijk en nu dus ook bij deHoge

Raad. De tweede stichting won bij de Recht-
bankGelderland, verloor bij het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden en zegevierde weer bij
deHogeRaad.

Omdekansop tegenstrijdigeuitspraken in
detoekomst teverkleinen,heeftdeHogeRaad
bepaald wanneer er voldoende economische
verwevenheidis tussentweeondernemersom
eenfiscaleeenheidtekunnenvormen.Indear-
restenvanvrijdaggaathetomdeverwevenheid
vande stichtingenmethuneigenbv’s.

De raadsheren leggen de lat voor de fiscale
eenheidminderhoogdandefiscus,duidtPleu-
nisdearresten.Non-profitorganisatiesdieook
eencommerciëleactiviteithebben,kunneneen
fiscale eenheid vormenmet bedrijvenwaarin
zij ondersteunende taken onderbrengen, al-
dus de EY-adviseurs.Maar ook commerciële
houdstermaatschappijendiebijvoorbeeldma-
nagementtakenuitvoerenvoordochterbedrij-
ven,komenvolgenshaareerder inaanmerking
voordefiscale eenheid.

EenwoordvoerdervanFinanciënzegtdatde
Belastingdienstookindetoekomstelkverzoek
omeen fiscale eenheid temogen vormen, be-
oordeeltopbasisvandespecifiekeomstandig-
heden.Hetministerieheeftnoggeenideehoe-
veelbtw-inkomstendeschatkistmogelijkgaat
mislopen.DeVO-Raad,debelangenorganisatie
voorscholeninhetvoortgezetonderwijs, juicht
dearrestentoe.VolgensdeRaadmakendiehet
voor scholen gemakkelijk zaken als schoon-
maak onder te brengen bij een eigen bedrijf
zonderdat defiscale lastenomhooggaan.

FOTO: ISTOCK

JURIDISCH

Millimeters
minder regen
scheelt tonnen
Het zomerfestival ‘WeLove the
90’s’ inNijmegen viel vorig jaar in
hetwater door eenhevige storm
metwinden regen,met als ge-
volgminderpubliek enminder
omzet. Eenklap voor organisator
Daan vandenNouweland.Wel
hadhij een regenverzekeringbij
TokioMarine afgesloten,wat het
leed verzachtte. Vergeet hetmaar,
steldeTokioMarine, er is 9mil-
limeter teweinig regengevallen.
Eind vorigeweek troffendepar-
tijen elkaar voorde rechter.

a PAGINA 14

MARKTEN

Staatsfondsen
opnieuwmatig,
recessie verwacht
Beleggersmoetener volgensde
grote staats- enpensioenfondsen
rekeningmeehoudendat erbin-
nen twee jaar een recessiekomt,
terwijl er vorig jaaropnieuween
matig rendementwerdbehaald
vanwegehetberoerdebeursjaar.
Bovendien lukthetde fondsen
nogaltijdnietmeergeld te steken
ingoed renderende infrastruc-
tuurprojecten.Datblijktuithet
jaarlijkseonderzoek vanvermo-
gensbeheerder Invesconaar139
staats- enpensioenfondsen.

a PAGINA 27

€100 mln
DeTechnischeUniversiteit Eindhovengaat
dekomende vijf jaar €100mln investeren
in eennieuw instituut voor kunstmatige
intelligentie.Met dit instituutwil deuniversiteit
tegemoetkomenaandegrote vraagopde
arbeidsmarkt naar specialisten indit vakgebied.

a PAGINA 17

ASML 17
Debuut 16
Deutsche Bank 3
Ellos Group 22
Flyadeal 15
FNG 22
Huawei 9

INM 16
Mediahuis 16
Merlin 32
NXP 17
Odebrecht 6
Philips 17
Refinitiv 32

Tokio Marine 14
Uber 10
Van der Hoeven 17
Volksbank 15
Yandex 10

Ackermans, Willem 23
Balding, Christopher 9
Carstens, Agustín 32
Darroch, Kim 8
Epstein, Jeffrey 23
Erdogan, Tayyip 32
Grol, Els van 9
Heerma, Pieter 15
Houben, Aerdt 32

Jong, Hans de 17
Kamalvadi, Behrouz 3
Kromhout, Rindert 18
Lööf, Annie 8
Merkel, Angela 20
Mitsotakis, Kyriakos 8
Ollongren, Kajsa 15
Penninckx, Dieter 22
Pleunis, Petra 2

Schans, Eric van der 6
Smaling, Eric 19
Trump, Donald 8,20,21
Tsipras, Alexis 8
Verbeek, Hennie 6
Volozj, Arkadi 10
Walraven, Tobias 23
Ysebaert, Gert 16
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LUISTER:

HÉT ZAKELIJKE NIEUWSBNR ZAKENDOEN

PRESENTATIE: THOMAS VAN ZIJL
ELKE WERKDAG VAN 12:00 TOT
14:00 EN ALTIJD ON DEMAND

Grote internationale kunstbeurzen nemen de macht
over van de kleintjes. Maar Pan Amsterdam splitst zich
volgend jaar af van de Limburgse moederbeurs Tefaf.
Te gast is Mark Grol, de nieuwe directeur van Pan
Amsterdam.

Mede mogelijk gemaakt door:

ONDERNEMERSDESKGROEI

Wie als ondern
emer flink wil groeie

n, loopt
tegen tal van

vragen
op

Mede mogelijk gemaakt door:

Is dit een goed moment om
in een groter kantoorpand te
investeren?

ONDERNEMERSDESK
ELKE MAANDAG
OM 13:15

J U R I D I S C H

Eenpaarmillimeter regenkan
tonnenaanverzekeringsgeld schelen
RémyBaurichter
Amsterdam

Eenhevige zomerstormmetwinden re-
gen teisterde vorig jaardeachtste editie
van ‘WeLove the90’s’ inNijmegen.Met
als gevolgminderpubliekenminder
omzet voorhet festival. Eenklapvoorde
organisator. Eén troost: hij hadeen re-
genverzekeringafgesloten;die zouzijn
leedwat verzachten.

Vergeet hetmaar, stelde verzekeraar To-
kioMarine, er is 9millimeter te weinig
regen gevallen. Eind deze week troffen
organisatorDaanvandenNouwelanden
TokioMarine elkaar voor de rechter

IndepolisdieVandenNouwelandvan
TokioMarine kreeg, stonddat de Japan-
nerseenbedragvan€400.000uitzouden
kerenals ermeerdanééncentimeter re-
genzouvallen tussenzesennegenuur ’s
avonds.DietijdstippenhadVandenNou-
welandzelfuitgekozenomdathetdanhet
drukst isenbezoekersdandoorgaanshet
meeste geld uitgeven. Een regenbui tus-
sen die tijden kan de dagomzetmaken
ofbreken.

Deregenverzekeringkosttehem€7000.
Veel geld, erkent Van den Nouweland,
‘maar jewilt tochook lekkerkunnensla-
pen?’Aangezien2018dedroogstezomer
ooitgemetenbleek, leekeenregenverze-
kering een overbodige luxe.Maar op 25
augustus bleek de festivalveteraan ver-
standig te hebben gegokt: ‘Om vijf uur
kwamdeeersteplensbui.’Deorganisator
toont eenfilmpje op zijn telefoon. ‘Hier,
kijk, ze staanallemaal inhunponcho’s.’

En daar bleef het niet bij: festivalgan-
gers die op jarennegentigklappers als
Aqua en Special D. af waren gekomen,
stondennazesuurdieavondonophoude-
lijk inderegen.Defestivaldirectiedeelde
poncho’suit,maarzekonnietvoorkomen
dat van de 30.000 verwachte bezoekers
er maar 20.000 kwamen opdagen. De
kaartopbrengst stortte in elkaar, net als
die vandedrank.

ToenTokioMarine naderhand in een
rapport schreef dat het geenpremie zou
uitkerenomdaterteweinigregenzouzijn
gevallen,beslootVandenNouwelandom
zelf eenweerrapport van die dag aan te

Volgens Tokio Marine viel er 9
millimeter te weinig regen voor een
claim. FOTO: DAANVANDENNOUWELAND

vragen. De Japanse verzekeraar beriep
zich in zijn oordeel op een satellietana-
lyse van het Amerikaanse weerinstituut
WeatherAnalytics (WA).

De organisator schakelde voor €1800
het NederlandseWeerplaza in. Die con-
stateerdedat er op25augustus 2018wél
meer dan 1 centimeter regenwas geval-
len.DaarwasTokioMarinenietvanonder
de indruk. Van denNouweland had zelf
zijn handtekening gezet onder de polis
en stemde daarmee in dat de Japanners
gebruik zoudenmaken van het weerver-
slag van de Amerikanen en niet anders,
luiddehet schriftelijke antwoord.

Een tweedeweerrapport, ditmaal op-
gestelddoordeSchiedamseweeranalist
MeteoDienstenopaanvraagvandeorga-
nisator, gaf hemwederomgelijk: er viel
ook volgens henmeer dan een centime-
ter regen die avond. Daarop sloeg Tokio
Marineterugmeteeneigenonafhankelij-

keweeranalysevandeOostenrijkseweer-
expertUbimet.Nee,ervielníetmeerdan
ééncentimeterregen,concludeerdedie.

VandenNouwelandzagweinigheil in
weer een nieuwe, eigen weeranalist. Al
was hetmaar omdat dat hem opnieuw
€1800 zoukosten. Een rechtsgangbleek
de uitweg. Daarbij kreeg hij hulp aange-
bodenvanWeissCapital,eenbureaudat
zijn proceskosten over wilde nemen in
ruil voor een commissie.

Op22augustusbesluitderechterofde
hulpvaneenonafhankelijkeweerspecia-
listwordt ingeschakeld.Diegaatbepalen
hoeveelmillimeterregenerop25augus-
tus2018viel.Alsdiedeorganisatorgelijk
geeft, gaat Van deNouweland doormet
procederen.

Hij heeft vertrouwen ineengeslaagde
afloop. ‘Ikbenpositiefgestemd’.Voorde
volgendeeditievanWeLovethe90’sheeft
hij geen regenverzekering afgesloten.

Ondanks de poncho’s
kwamen van de
30.000 verwachte
bezoekers er maar
20.000 opdagen

Festivalgangers die
op klappers als Aqua
af waren gekomen,
stonden de hele tijd
in de regen
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