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BEKNOPTE MOTIVERING

De richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten 
uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (hierna "de richtlijn") is goedgekeurd in 2003. 
De lidstaten begonnen met de tenuitvoerlegging op 1 juni 2005. De richtlijn heeft tot doel de 
lidstaten de mogelijkheid te bieden overeenkomstig de eigen wetgeving belasting te innen op 
inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetalingen aan de uiteindelijke gerechtigde, 
ook al zijn dit natuurlijke personen die belasting moeten betalen in een lidstaat of die de 
betreffende rentebetalingen ontvangen van een andere lidstaat.

Overeenkomstig artikel 18 van de richtlijn moet de Commissie aan de Raad elke drie jaar 
verslag uitbrengen van de werking van deze richtlijn en aan de Raad op basis van deze 
verslagen eventuele wijzigingen van de richtlijn voorstellen.

In haar eerste verslag van 15 september 2008 stelde de Commissie dat het mogelijk was de 
richtlijn te omzeilen door gebruik te maken van tussengeschoven investeringsondernemingen 
(rechtspersonen of juridische constructies) die niet vallen onder de huidige officiële definitie 
van uiteindelijke gerechtigde (aangezien deze definitie alleen betrekking heeft op natuurlijke 
personen) en die anderzijds uit hoofde van de richtlijn niet verplicht zijn op te treden als 
uitbetalende instantie. Tevens kan de richtlijn worden omzeild door de 
investeringsportefeuille zo samen te stellen dat inkomsten uit weinig risicodragende en 
flexibele beleggingen met een overeengekomen rendement die vergelijkbaar zijn met 
schuldvorderingen niet onder de formele definitie van rente in deze richtlijn vallen.

Doelstellingen van het voorstel van de Commissie en voorgestelde maatregelen

Het voorstel van de Commissie heeft tot doel het bereik van de richtlijn uit te breiden zonder 
de administratieve last voor marktdeelnemers te verzwaren. Tevens worden wijzigingen 
voorgesteld om de in het verslag van de Commissie vastgestelde resterende mazen in de 
richtlijn zoveel mogelijk te dichten en verstoringen te voorkomen.

Definitie van "uiteindelijke gerechtigde"

Het toepassingsbereik van de richtlijn omvat momenteel niet de betalingen aan 
ondernemingen en juridische constructies die eigendom zijn van natuurlijke personen, hetgeen 
natuurlijke personen in staat stelt de regels van de richtlijn te omzeilen door gebruik te maken 
van een tussengeschoven rechtspersoon of juridische constructie. De Commissie is van 
mening dat het uitbreiden van de definitie van "uiteindelijke gerechtigde" tot alle betalingen 
aan rechtspersonen en juridische constructies geen passende oplossing zou zijn en een te 
grove maatregel zou vormen. Naar de mening van de Commissie is het doeltreffender indien 
uitbetalende instanties gebruikmaken van de informatie waarover zij reeds beschikken uit 
hoofde van de antiwitwasverplichtingen (Richtlijn 2005/60/EG) - de "doorkijkprocedure". Op 
deze manier moet worden gewaarborgd dat alle natuurlijke personen die gebruik maken van 
andere intermediaire instanties die spaarinkomsten ontvangen feitelijk belastingplichtig zijn in 
hun lidstaat van vestiging.

Overeenkomstig het voorstel moeten uitbetalende instanties die in de EU gevestigd zijn de 
doorkijkprocedure toepassen op betalingen aan dergelijke rechtspersonen en juridische 
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constructies buiten de EU, wanneer een passende belastingheffing over inkomsten uit 
rentebetalingen aan die rechtspersonen of constructies niet is gewaarborgd. Deze 
rechtspersonen en juridische constructies worden opgesomd in Bijlage I.

Het argument dat wordt gebruikt ter ondersteuning van de toepassing van de bestaande 
antiwitwasregels is dat hiermee een verzwaring van de administratieve last wordt voorkomen. 
Verwijzingen naar bovengenoemde richtlijn zijn echter lastig, voor een deel vanwege de 
terminologische verschillen die de uitlegging van de richtlijn bemoeilijken. Het systeem voor 
het vergaren van gegevens ter voorkoming van witwassen sluit in feite niet aan bij de 
doelstelling van de richtlijn van het voorkomen van belastingontduiking. Het gebruik van 
antiwitwasregels in deze richtlijn moet nader worden toegelicht om onduidelijkheden te 
voorkomen.

"Uitbetalende instantie" en "uitbetalende instantie bij ontvangst"

De Commissie stelt voor om in artikel 4 van de richtlijn de term "uitbetalende instantie" te 
verduidelijken, waarbij elke tussengeschoven constructie verplicht moet fungeren als 
"uitbetalende instantie bij ontvangst van een rentebetaling". Voorgesteld wordt om in een 
extra Bijlage III een positieve lijst toe te voegen met alle rechtspersonen en juridische 
constructies die worden beschouwd als "uitbetalende instantie bij ontvangst van een 
rentebetaling". Niettemin blijft de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de 
uitbetalende instanties onduidelijk in situaties waarin verschillende uitbetalende instanties 
optreden als intermediaire structuren voordat de spaaropbrengsten de uiteindelijke gerechtigde 
bereiken.

Definitie van "rentebetalingen"

De Commissie stelt voor om artikel 6 van de richtlijn zodanig te wijzigen dat de definitie van 
ontvangen "rente" niet allen betrekking heeft op rente-inkomsten, maar ook op in wezen 
vergelijkbare inkomsten uit effecten die vanuit het standpunt van de belegger als vergelijkbaar 
met schuldvorderingen kunnen worden beschouwd, omdat het risico bekend is en niet groter 
is dan dat van schuldvorderingen (de belegger ontvangt ten minste 95% van de belegde som 
op het einde van de looptijd van de effecten). In het voorstel wordt ernaar gestreefd zo weinig 
mogelijk druk te leggen op de beleggingsactiviteiten in deze sector; het drempelniveau van 
95% gegarandeerd kapitaal is gerechtvaardigd voor wat betreft de effecten en het 
veroorzaakte ongemak is proportioneel gezien de voordelen die de wijziging biedt.

Tevens stelt de Commissie voor om het bereik van de richtlijn uit te breiden tot voordelen uit 
die levensverzekeringsovereenkomsten die rechtstreeks vergeleken kunnen worden met 
instellingen voor collectieve beleggingen, daar hun feitelijke positieve prestaties waaruit de 
uitkeringen voortvloeien volledig afhankelijk zijn van inkomsten uit schuldvorderingen of 
vergelijkbare inkomsten overeenkomstig de spaarrichtlijn en omdat zij geen beduidende 
biometrische risicodekking inhouden (minder dan 5%). Het uitbreiden van de definitie tot 
dergelijke levensverzekeringsproducten houdt verband met gevallen van belastingontduiking 
die volgens de Commissie in de toekomst kunnen worden voorkomen door een dergelijke
wijziging. Het zou echter beter zijn een meer algemene regel na te streven, met als doel om 
het omzeilen van de richtlijn bij het ontwikkelen van nieuwe investeringsproducten te 
voorkomen. Het zal een hele opgaaf zijn om doeltreffende maar niettemin proportionele 
manieren te vinden om dit te bewerkstelligen.
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Overgangsperiode voor het innen van bronbelasting

België, Oostenrijk en Luxemburg maken gebruik van een overgangsperiode uit hoofde van de 
huidige richtlijn, gedurende welke zij buiten het systeem voor automatische 
gegevensuitwisseling blijven, en een alternatief systeem voor bronbelasting toepassen. De 
Commissie doet geen voorstellen op dit gebied.

Evenmin doet de Commissie voorstellen voor de verdeling van de belastinginkomsten 
wanneer bronbelasting wordt geheven.

o

o     o

De door de Commissie voorgestelde wijzigingen van de richtlijn zijn nodig om 
belastingontduiking te voorkomen en het toepassingsbereik van de huidige richtlijn te 
verduidelijken. De wijzigingsvoorstellen zijn echter hier en daar nog onduidelijk en moeten 
nader worden geïnterpreteerd. De rapporteur zal in dit stadium geen wijzigingen op het 
voorstel van de Commissie indienen, omdat zij van mening is dat het een duidelijke stap in de 
goede richting is met het oog op de huidige situatie.

CONCLUSIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische 
en monetaire zaken voor te stellen het voorstel van de Commissie goed te keuren.
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