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Mr. F. Heideman & prof. dr. I.J.J. Burgers1

Herziening van de rulingpraktijk en 
beroepsaansprakelijkheid

Ondernemingsrecht 2019/135

In internationale situaties wordt door de Belas-
tingdienst zekerheid vooraf verstrekt conform het 
rulingbeleid. Met het in werking treden van het Besluit 
vooroverleg rulings met een internationaal karakter 
per 01-07-2019, is het rulingbeleid aangepast. Zulks 
naar aanleiding van de invoering van de interna-
tionale uitwisseling van rulings, aanbevelingen van 
de EU-Gedragscodegroep voor business taxation, 
de bestrijding van brievenbusmaatschappijen en de 
kritiek in de Tweede Kamer op de ‘intransparantie’ 
van de rulingpraktijk. De rulingprocedure is in het 
nieuwe besluit geüniformeerd, er is een ‘econo-
mische nexus toets’ ingevoerd en er is een ‘belas-
tingbesparingstoets’ ingevoerd. Daarnaast worden 
samenvattingen van afgegeven rulings met een in-
ternationaal karakter gepubliceerd op de website 
van de Belastingdienst om te voorzien in transpa-
rantie van de rulingpraktijk. Op basis van het nieuwe 
rulingbeleid kan in minder gevallen dan voorheen 
zekerheid vooraf worden gegeven in internatio-
nale situaties. Tegelijkertijd kan het verkrijgen van 
schriftelijke zekerheid van de inspecteur, zoals ze-
kerheid vooraf, in bepaalde gevallen onderdeel zijn 
van de zorgplicht van belastingadviseurs in het ka-
der van artikel 7:401 BW. Doordat in internationale 
situaties gelet op de ‘economische nexus toets’ en de 
‘belastingbesparingstoets’ door de Belastingdienst 
niet meer in alle gevallen zekerheid vooraf kan wor-
den gegeven, is het aansprakelijkheidsrisico voor de 
adviseur groter geworden.

1. Inleiding

Rulings worden in Nederland al sinds kort na de Tweede We-
reldoorlog afgegeven.2 Met een ruling geeft de inspecteur 
zekerheid vooraf aan binnenlands en buitenlands belasting-
plichtigen over de heffing van belastingen of het vaststellen 
van een verrekenprijs in een specifieke casus. De zekerheid 
vooraf die de Belastingdienst geeft in grensoverschrijdende 
gevallen wordt vaak aangeduid als ruling, terwijl het verstrek-
ken van zekerheid vooraf in nationale situaties vooroverleg 
wordt genoemd. Rulings betrekking hebbende op toepassing 
van de belastingwet – bijvoorbeeld over de deelnemingsvrij-

1 Freek Heideman is promovendus Vakgroep Belastingrecht RU Groningen. 
Irene Burgers is hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht, Fa-
culteit Rechtsgeleerdheid en Hoogleraar Economics of Taxation, Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde RU Groningen.

2 A.K.H. Klein Sprokkelhorst, Overeenkomsten met de fiscus, Fiscale Mono-
grafieën 88, Deventer: Kluwer 1999, p. 108 e.v; C. Romano, ‘Advance Tax 
Rulings and Principles of Law, Towards a European Tax Ruling System’ (diss. 
Groningen), IBFD Doctoral Series 4, 2002, p. 22 & 23.

stelling – worden aangeduid als Advance Tax Rulings (ATRs). 
Advance pricing Agreements (APAs) zijn rulings inzake verre-
kenprijzen.3 4 Zekerheid vooraf kan alleen worden afgegeven 
binnen de kaders van wet, beleid en jurisprudentie.5

Door de ruling/het vooroverleg staat al voor de uiteindelijke 
aangifte/aanslag vast wat de fiscale gevolgen van een bepaalde 
transactie zijn. Deze zekerheid kan gevolgen hebben voor het 
wel of niet aangaan van een transactie en daarmee bijvoor-
beeld voor de keuze wel of niet te investeren in Nederland. Het 
kabinet hecht aan dit voordeel van het verstrekken van een ru-
ling omdat op deze manier ‘aan de voorkant discussies tussen 
de belastingplichtigen en de Belastingdienst te beslechten’.6 
Dit is doorgaans ook een voordeel voor de belastingplichtige.

Rulings faciliteren de consistente en transparante toepas-
sing van de wet, maar kunnen ook bijdragen aan agressieve 
belastingplanning. Ter versterking van de informatiepositie 
van belastingadministraties over mogelijke belastingont-
wijkgedrag van belastingplichtigen worden rulings vanaf 
1 januari 2017 in Europees verband uitgewisseld tussen be-
lastingadministraties.7

Op 18 februari 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën 
herziening van de rulingpraktijk van de sinds 2001 geldende 
APA/ATR-praktijk aangekondigd. Doel van de herziening is de 
kwaliteit van de rulingpraktijk voor bedrijven met reële acti-
viteiten verder te borgen en de robuustheid te vergroten. De 
herziening ziet op de onderdelen transparantie, proces en in-
houd.8 Op 1 juli 2019 is het nieuwe rulingbesluit in werking 

3 Een ruling werd in de van 2001 tot 1 juli 2019 geldende rulingpraktijk al-
leen aangeduid als ATR wanneer deze betrekking had op specifieke on-
derwerpen. Zie het besluit van 12 juni 2014, nr. DGB 2014/296M (Besluit 
organisatie- en competentieregeling APA-/ATR-praktijk) en het besluit van 
12 juni 2014, nr. DGB 2014/3099 (Besluit Behandeling van verzoeken om 
zekerheid vooraf in de vorm van een Advance Tax Ruling (ATR)).

4 Voorheen werd met de term ruling altijd gedoeld op zekerheid vooraf in 
internationale situaties (zie: Kamerstukken II 1996/1997, 25 087, nr. 1, p. 3: 
‘een de Belastingdienst bindende toezegging vooraf (binnen wet, jurispru-
dentie en beleidsregels) over de toepassing van het Nederlandse belasting-
recht in internationaal-concernverband dan wel in grensoverschrijdende 
situaties’). Door de invoering van de APA/ATR-praktijk is deze definitie in 
onbruik geraakt. Op dit moment wordt de term ruling in het spraakgebruik 
soms voor al het vooroverleg, zowel nationaal als internationaal, gebruikt. 
Daarom gebruiken wij in deze bijdrage de terminologie van het nieuwe 
besluit voor rulings: ‘rulings met een internationaal karakter’.

5 Bijlage bij Aanbiedingsbrief Tweede Kamer Belastingontwijking en Belas-
tingontduiking, Brief staatssecretaris van Financiën van 23 februari 2018, 
Kamerstukken II, 25 087, nr. 188.

6 Brief staatssecretaris van Financiën van 23 februari 2018, Kamerstukken II 
2017-2018, 25 087, nr. 188, p. 14.

7 Richtlijn 2015/2376/EU, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32015L2376&from=en.

8 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25087-223.html. Een ATR was 
alleen een ATR wanneer deze betrekking had op specifieke onderwerpen. 
Genoemd in: Besluit van 12 juni 2014, nr. DGB 2014/296M (Besluit organi-
satie- en competentieregeling APA-/ATR-praktijk) en paragraaf 3 van het 
besluit van 12 juni 2014, nr. DGB 2014/3099 (Besluit Behandeling van ver-
zoeken om zekerheid vooraf in de vorm van een Advance Tax Ruling (ATR)).
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getreden dat de afgifte van grensoverschrijdende rulings in 
alle gevallen regelt.9 Het besluit is een aanvulling op het Besluit 
Fiscaal Bestuursrecht.10 De werking van het nieuwe rulingbe-
sluit is beperkt tot rulings met een internationaal karakter die 
betrekking hebben op de toepassing van de Wet op de ven-
nootschapsbelasting 1969 of de Wet op de dividendbelasting 
1965 en de toepassing van bilaterale verdragen en regelingen 
ter voorkoming van dubbele belastingheffing op inkomen en 
vermogen, voor zover verband houdend met deze belastingen.

In deze bijdrage wordt ingegaan op deze wijzigingen in de 
Nederlandse rulingpraktijk, alsmede op de betekenis die 
deze heeft op de beroepsaansprakelijkheid van adviseurs.

2. De Nederlandse Rulingpraktijk tot 
1 juli 2019

Rulings worden sinds 200111 alleen verstrekt in de vorm van 
“maatwerkrulings”. Met een ruling krijgen belastingplichti-
gen zekerheid over:
• De toepassing van open normen in het belastingrecht, 

zoals ‘goed koopmansgebruik’ of ‘at arm’s length’.
• De fiscale gevolgen van investeringsbeslissingen.
• De toepassing van de belastingwet, bijvoorbeeld het 

van toepassing zijn van de deelnemingsvrijstelling.
• De aanvaardbaarheid van een verrekenprijs.

In de tot 1 juli 2019 gehanteerde APA/ATR-praktijk werden 
alle APA’s en ATR’s vastgelegd in een vaststellingsovereen-
komst (artikel 7:900 BW). Op basis van het BW hoeft een 
vaststellingsovereenkomst niet op schrift te zijn gesteld. 
In de fiscale praktijk zijn vaststellingsovereenkomst echter 
altijd op schrift gesteld, omdat in paragraaf 26 sub 16 van 
het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB) is opgenomen dat de 
vaststellingsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. 
Het gebruik van de vaststellingsovereenkomst tekent ook 
het individuele karakter van de ruling: een maatwerkvast-
stelling die alleen voor deze belastingplichtige geldt.

Zekerheid vooraf is voor binnenlands en buitenlands be-
lastingplichtigen op dezelfde wijze toegankelijk. De grens-
overschrijdende ruling is in feite een verbijzondering van 
het standaard vooroverleg. In het vooroverleg is in principe 
de inspecteur bevoegd om zekerheid vooraf te verstrekken, 
behalve als de ruling een internationale component heeft. 

9 Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter, Besluit van 19 juni 
2019, nr. 2019/13003 https://wetten.overheid.nl/BWBR0042342/2019-07-01.

10 Besluit Fiscaal Bestuursrecht, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
besluiten/2017/05/09/besluit-fiscaal-bestuursrecht.

11 Nederland heeft haar rulingbeleid in 2001 aangepast naar aanleiding van 
de resultaten van de door de Europese Commissie ingestelde Primarolo-
Comité naar schadelijke belastingregimes. Standaard-rulings, zoals een 
cost-plus-ruling waarbij voor alle situaties waarin door de moedermaat-
schappij geld wordt ingeleend bij een derde dat wordt doorgeleend aan de 
dochter een spread van bijvoorbeeld ¼% in aanmerking wordt genomen 
worden sindsdien niet langer verstrekt. Zie voor een overzicht van de be-
vindingen van het Primarolo-Comité I.J.J. Burgers in I.J.J. Burgers (ed.) e.a., 
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht, negende druk, 
Den Haag: SDU 2017, par. 12.1.4.

In dat geval was tot 1 juli 2019 het APA/ATR-team bevoegd 
een bindend advies te geven.

3. Uitwisseling van Rulings vanaf 1 januari 2017

Het Base Erosion Profit Shifting (BEPS) project van de Or-
ganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikke-
ling (OESO) heeft tot 15 actiepunten geleid om belasting-
ontwijking tegen te gaan en winsten te belasten waar de 
economische activiteiten plaatsvinden en de waarde wordt 
gecreëerd.12 Actiepunt 5 ziet op het tegengaan van schade-
lijke belastingpraktijken onder andere door het invoeren 
van transparantiemaatregelen.13 Naar aanleiding van deze 
OESO-Governance heeft de Europese Unie EU-richtlijn 
2011/16/EU aangepast14 en worden binnen de Europese Unie 
rulings uitgewisseld met buitenlandse belastingdiensten. 
De OESO-Governance en de EU-richtlijn is in de Wet inter-
nationale bijstandsverlening bij de heffingen van belastin-
gen (WIB) geïmplementeerd. De WIB regelt de uitwisseling 
van informatie met buitenlandse belastingdiensten, voor 
zover daarvoor een Europees- of verdragsrechtelijke basis 
is. Vanaf 1 januari 2017 dient de Nederlandse belasting-
dienst de in de WIB aangeduide rulings uit te wisselen.15

4. Wijzigingen in het Rulingbeleid per 
1 juli 2019

4.1 Aanleiding voor een nieuw rulingbesluit
Er zijn grosso modo vijf aanleidingen voor het nieuwe ru-
lingbesluit:
1. De uitwisseling van rulings op grond van OESO-Gover-

nance en de EU Richtlijn 2011/16/EU.
 Met name het bericht van de staatssecretaris van 

Financiën dat niet alle rulings op tijd konden worden 
uitgewisseld is relevant voor de herziening.16 Door de 
gefragmenteerde rulingprocedure, waarbij niet alle 
internationale rulingverzoeken aan het internationale 
rulingteam (het APA/ATR-team) hoefden te worden 
voorgelegd, had de Belastingdienst namelijk niet alle 
rulings die in internationaal verband moeten worden 
uitgewisseld in beeld. De uitwisseling van bestaande 
rulings met buitenlandse belastingdiensten in OESO-
verband (uiterlijk per 1 januari 2017) liep daardoor ver-
traging op.17

12 Zie voor de 15 finale rapporten van 5 oktober 2015, waarin de OECD haar 
voorstellen met betrekking tot deze 15 actiepunten heeft neergelegd htt-
ps://www.oecd.org/ctp/beps-2015-final-reports.htm.

13 OECD (2015), Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into 
Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report, OECD/
G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.

14 Door Richtlijn (EU) 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wij-
ziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uit-
wisseling van inlichtingen op belastinggebied (ook wel aangeduid als Di-
rective on Administrative Cooperation (DAC) 3), https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2376&from=en.

15 Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0003954/2018-01-01.
16 Kamerstukken II 2017/18, 25087, nr. 181; Kamerstukken II 2017/18, 25 087, 

187.
17 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 11 januari 2017, kenmerk 

2017-0000005643.
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2. Aanbevelingen van de EU-Gedragscodegroep voor busi-
ness taxation.18

 De EU-gedragscodegroep heeft enkele algemene, niet 
bindende, richtlijnen voor rulingpraktijken opgesteld.19 
De staatssecretaris van Financiën heeft in zijn brief van 
18 februari 2018 laten weten de Nederlandse rulingprak-
tijk daarmee in overeenstemming te willen brengen.20

3. Bestrijden van brievenbusmaatschappijen.
 De herziening van de rulingpraktijk is ook onderdeel 

van de bredere inzet om brievenbusmaatschappijen 
(dat wil zeggen maatschappijen zonder reële aanwe-
zigheid in Nederland) te weren.21

4. De door Tweede Kamerleden geuite kritiek op de ‘intrans-
parante’ rulingpraktijk.

 Deze kritiek betreft het bij een deel van de Tweede Kamer 
ervaren gebrek aan inzicht in de inhoud van rulings. In dit 
verband worden met name rulings die worden verstrekt 
aan grote multinationale ondernemingen bekritiseerd.22 
In de media wordt het beeld geschetst dat er voor grote 
multinationals via rulings deals mogelijk zijn. Naar aan-
leiding van deze berichtgeving zijn Kamervragen ge-
steld. De staatssecretaris van Financiën benadrukt echter 
telkenmale dat rulings alleen binnen ‘wet en regelgeving, 
jurisprudentie en beleid’ werden (en worden) afgege-
ven.23 Doordat de afgegeven rulings niet werden gepubli-
ceerd kon deze stelling niet worden gecontroleerd.

5. Staatssteunonderzoeken van de Europese Commissie.
 In het verlengde van de ‘intransparantiekritiek’ heeft 

een belangrijk deel van de kritiek op bestaande rulings 
te maken met de staatssteun die door middel van deze 
rulings zou worden verstrekt. Door de aan Nederlandse 
activiteiten toe te rekenen winst in een ruling bewust 
te laag vast te stellen zouden grote multinationale on-
dernemingen ten onrechte te weinig belasting in Ne-
derland betalen. Staatssteun komt in de beleidsstukken 
van de herziening van de rulingpraktijk niet expliciet 
terug als aanleiding. Dat is ook te verklaren gelet op 
het feit dat de uitkomst van de staatssteunonderzoeken 
van de Europese Commissie nog niet definitief is. De 
staatssteunonderzoeken naar een aantal Nederlandse 
rulings zijn echter wel aanleiding geweest voor Kamer-
vragen.24 Aan deze kritiek is alleen in het kader van de 
uitbreiding van de transparantie tegemoetgekomen in 
het nieuwe rulingbeleid.

18 Raad van Economische en Financiële Zaken (Ecofin), Resolution of the 
Council on a code of conduct for business taxation, 6 januari 1998, kenmerk 
OJ C2.

19 Bijlage 1 bij het verslag van de EU-Gedragscodegroep aan de Ecofinraad, 
kenmerk ST 14750/16.

20 Bijlage 2 bij de brief van de staatssecretaris van Financiën van 18-02-2018, 
Kamerstukken II 2017/18, 25 087, 187.

21 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 23 februari 2018, Kamer-
stukken II 2017/18, 25 087, 188.

22 Illustratief voor de kritiek is de behandeling in de Tweede Kamer in: Brief van 
de staatssecretaris van Financiën van 22 juni 2018, Kamerstukken II 2017/2018, 
25 087, nr. 209; Kamerstukken II 2015/16, 34 302, nr. 73; Kamerstukken II 
2016/2017, 130.

23 Brief van de staatssecretaris van Financiën van 18 februari 2018, Kamer-
stukken II 2017/18, 25 087, 187; Brief van de staatssecretaris van Financiën 
van 22 juni 2018, Kamerstukken II 2017/18, 25 087, 209.

24 Kamerstukken II 2017/2018, 25087, nr. 193.

Na een internetconsultatie en behandeling in de Tweede Ka-
mer is de rulingpraktijk als volgt aangepast:25

4.2 Aanpassingen

4.2.1 Uniforme procedure
In het Besluit ‘vooroverleg rulings met een internationaal 
karakter’ is de procedure voor alle rulings met een interna-
tionaal karakter gecentraliseerd door het instellen van het 
behandelteam Internationale Fiscale Zekerheid (IFZ) dat het 
APA/ATR-team vervangt.26 De eerste behandelaar blijft de 
lokale inspecteur. De lokale inspecteur legt de ruling voor 
bindend advies voor aan het behandelteam IFZ. In een aan-
tal specifieke gevallen is de gehele behandeling van de ru-
lingafgifte aan het behandelteam opgedragen. Doordat voor 
de definitie van ruling in het besluit is aangesloten bij de 
definitie voor de uitwisseling van rulings zoals deze is op-
genomen in de Wet op de internationale bijstandsverlening 
bij de heffing van belastingen (WIB), krijgt het behandel-
team IFZ vanaf nu alle verzoeken om rulings met een in-
ternationaal karakter onder ogen.27 Voordat een ruling met 
een internationaal karakter wordt afgegeven, dient de eer-
ste behandelaar deze ruling ter goedkeuring voor te leggen 
aan het College IFZ. Daarmee zijn alle uit te wisselen rulings 
in beeld en kan de eenheid van beleid, de kwaliteit en het 
op juiste wijze naleven van procedurevoorschriften worden 
bewaakt. Met deze centralisatie is gepoogd de kritiek die 
hierboven onder punt 1 is genoemd te adresseren.

In de nieuwe situatie worden alle rulings met een internati-
onaal karakter vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst 
met een vaste looptijd van in beginsel vijf jaar.28 Dit is een 
afwijking van het voorgaande rulingbeleid in die zin dat 
voorheen slechts rulings over een aantal onderwerpen ver-
plicht moesten worden vastgelegd in een vaststellingsover-
eenkomst en er geen beperking in de tijd gold.29 Dit vloeit 
ook voort uit de opzet van het nieuwe rulingbeleid: gecen-
traliseerd en uniform voor alle rulings met een internati-
onaal karakter. De invoering van een maximale looptijd is 
ingevoerd naar aanleiding van een onderzoek waarin werd 
verkend of de rulingpraktijk aansloot bij de aanbevelingen 
van de EU-gedragscodegroep business taxation.30 Op deze 
manier is gepoogd de kritiek die onder punt 2 is genoemd 
te adresseren.

25 https://www.internetconsultatie.nl/rulingpraktijk/berichten.
26 Het APA/ATR-team wordt vervangen door het college internationale fis-

cale zekerheid (College IFZ) blijft formeel wel bestaan. De competentiere-
geling (Besluit DGB 2014/296M) is namelijk niet ingetrokken.

27 Paragraaf 1 Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter.
28 Paragraaf 7 Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter.
29 Namelijk alleen APA’s en ATR’s zie: Besluit van 12 juni 2014, nr. DGB 

2014/3098 (Besluit behandelprocedure verzoeken om advance pricing 
agreements (APA)), paragraaf 9; Besluit van 12 juni 2014, nr. DGB 
2014/3099 (Besluit Behandeling van verzoeken om zekerheid vooraf in de 
vorm van een Advance Tax Ruling (ATR)), paragraaf 7.

30 Bijlage 2 bij de brief van de staatssecretaris van Financiën van 18-02-2018, 
Kamerstukken II 2017/18, 25 087, 187.
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4.2.2 Economische Nexus toets
Alleen aan belastingplichtigen met een betekenisvolle eco-
nomische binding met Nederland wordt nog een ruling af-
gegeven. Voor het bepalen van deze binding wordt de term 
‘economische nexus’ gehanteerd. Nexus is latijn voor ver-
band of samenhang. Voorheen waren er al zogenaamd ‘sub-
stance eisen’ waaraan moest worden voldaan voordat zeker-
heid vooraf kon worden gegeven. Aanvankelijk werden de 
substance eisen aan slechts enkele belastingplichtigen ge-
steld, later aan alle belastingplichtigen die een ruling wilden 
aanvragen.31 De statische minimumeisen van substance zijn 
vervangen door een open norm waarbij de betekenis van de 
Nederlandse aanwezigheid ten opzichte van het gehele con-
cern in de beschouwing of er sprake is van voldoende econo-
mische nexus wordt betrokken. Met de economische nexus 
toets is gepoogd tegemoet te komen aan kritiekpunt 3.

4.2.3 Belastingbesparingstoets
In paragraaf 3 van het Besluit vooroverleg rulings met een 
internationaal karakter is in onderdeel b een anti-misbruik 
regel opgenomen. Er wordt geen zekerheid vooraf gegeven 
indien een fiscale structuur is opgezet om Nederlandse of 
buitenlandse belasting te besparen. Daarmee is de relevante 
fiscale structuur zelf niet juridisch onmogelijk gemaakt. Bij 
de aangifte zal deze worden geaccepteerd. Er wordt alleen 
geen zekerheid vooraf meer over gegeven. De ontwijkings-
toets is een aanvulling op de anti-ontgaanstoets in het Be-
sluit Fiscaal Bestuursrecht.32 De bepaling in het BFB is exact 
hetzelfde geformuleerd, met die uitzondering dat de zin-
snede ‘buitenlandse belasting’ niet is opgenomen. Alleen 
in het geval dat het doel ‘Nederlandse belastingbesparing’ 
is, wordt het vooroverleg stopgezet. Met een zuiver bin-
nenlands heffingsvraagstuk is het ook niet goed denkbaar 
dat buitenlandse belasting zal worden bespaard. Een voor-
beeld van een ruling met een internationaal karakter die 
niet meer verstrekt wordt op grond van de nieuwe bespa-
ringstoets is de informeel kapitaalruling33. De informeel 
kapitaalruling is een uitvloeisel van de informeel kapitaal-

31 Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 4 november 2016, Ka-
merstukken II 2016/2017, 25087, nr. 136. Vervolgens verder opgehoogd 
in: Brief staatssecretaris van Financiën van 23 februari 2018, Kamerstukken II 
2017-2018, 25 087, nr. 188, p. 14, waarbij een kantoorruimte eis van 24 
maanden en een loonsomeis van minimaal € 100.000 is ingevoerd.

32 Paragraaf 4 van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht.
33 Van informeel kapitaal is sprake als op andere wijze dan door storting op aan-

delen kapitaal wordt ingebracht in een vennootschap door de aandeelhouder 
als zodanig. De Hoge Raad omschreef informeel kapitaal in zijn arrest van 
3 april 1957, BNB 1957/165 als volgt: “dat er gevallen zijn, waarin voor de toepas-
sing van het belastingrecht moet worden aangenomen, dat inbreng van kapitaal 
in een naamloze vennootschap heeft plaatsgevonden, niettegenstaande van een 
storting op de aandelen geen sprake was en zelfs niet heeft kunnen zijn, omdat het 
gehele maatschappelijke kapitaal der naamloze vennootschap was geplaatst en 
door betaling van het nominale bedrag der aandelen was volgestort; dat zulk een 
geval zich voordoet, indien een moedermaatschappij als houdster van de aandelen 
ener dochteronderneming enkel op grond van de voor haar in die hoedanigheid tot 
de dochteronderneming bestaande verhouding aan deze een voordeel in geld of 
goederen doet toekomen, dat zij onder gelijke omstandigheden aan een van haar 
onafhankelijke onderneming niet zou hebben verschaft; dat toch in dat geval door 
de dochteronderneming een voordeel wordt genoten, dat zijn oorzaak uitsluitend 
in de interne verhouding tussen haar en haar aandeelhoudster vindt, waardoor in 
fiscaalrechtelijke zin kapitaal wordt ingebracht’.

jurisprudentie van de Hoge Raad.34 Bij de informeel kapi-
taalruling wordt kort gezegd zekerheid vooraf gegeven over 
een in Nederland aftrekbare rentevergoeding doordat een 
rentepercentage over een lening die door een buitenlandse 
gelieerde vennootschap aan de belastingplichtige verstrekt 
is tot een arm’s length (= zakelijk) rentepercentage wordt 
gecorrigeerd (bijvoorbeeld van 0% naar 6%). Wanneer in het 
buitenland niet gecorrigeerd wordt (de rente blijft 0%), is de 
Nederlandse belastinggrondslag verlaagd zonder dat daar 
een buitenlandse heffing tegenover staat.

4.2.4 Publicatie van samenvattingen
In de vernieuwde rulingpraktijk wordt voor elke ruling een 
samenvatting gemaakt en gepubliceerd. Met de publicatie 
van samenvattingen van afgegeven rulings is gepoogd te-
gemoet te komen aan de kritiek op de vermeende ‘intrans-
parantie’ van de rulingpraktijk (kritiekpunt 4).35 De staats-
secretaris van Financiën heeft de Commissie Bouwman/Van 
der Geld gevraagd rulings met een internationaal karakter 
inhoudelijk te toetsen op procedurele en materieelrechtelij-
ke juistheid en aanbevelingen te doen over de vormgeving 
van de transparantie van de rulingpraktijk.36 De Commissie 
adviseerde tegen integrale geanonimiseerde publicatie van 
de ruling (de vaststellingsovereenkomst). De staatssecreta-
ris van Financiën is daarop overgegaan tot het aankondigen 
van gepubliceerde samenvattingen van de ruling (vaststel-
lingsovereenkomst) en de casus. Ook bij afwijzing van een 
rulingverzoek wordt een samenvatting gepubliceerd, in-
clusief de reden van afwijzing. De ruling (vaststellingsover-
eenkomst) en de stukken waarop deze gebaseerd is, worden 
niet gepubliceerd. De samenvatting geeft een beeld van de 
fiscale situatie waarover zekerheid vooraf is gegeven.

De samenvatting bestaat uit:37

• Een weergave van de aanvraag. 
• Een weergave van het feitencomplex.
• Een weergave van het fiscaal-juridische rechtskader.
• Een weergave van de overwegingen, zowel over de toe-

gang tot het rulingbesluit (economische nexus) als over 
de fiscaal-juridische inhoud.

• Een conclusie.

De transparantie van rulings is al langere tijd onderwerp 
van discussie. Voor de invoering van de publicatie van sa-
menvattingen van rulings per 1 juli 2019 was de ruling-
praktijk in beperkte mate transparant gemaakt met de 
publicatie van een toelichting op veelvoorkomende rulings 
met een aantal voorbeeldrulings. Rulings zijn in deze ‘be-
schrijving van de stand van zaken APA-/ATR-praktijk 2017’ 

34 Zie over informeel kapitaal: J.N. Bouwman & M.J. Boer, Wegwijs in de Ven-
nootschapsbelasting, Den Haag: Sdu 2019, p. 188 e.v.

35 Brief staatssecretaris van Financiën van 22 november 2018, Kamerstukken 
II 2018/2019, 25 087, nr. 223.

36 Bijlage 3 bij de 21e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst, bijlage bij 
de brief van de staatssecretaris van Financiën van 16 april 2018, Kamer-
stukken II 2017/2018, 31066, 401.

37 Zo blijkt uit de proefsamenvattingen van de bijlage bij de brief van 
de staatssecretaris van Financiën van 23 april 2019, Kamerstukken II 
2018/2019, 25 087, nr. 237.
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onderverdeeld in categorieën.38 Bij elke categorie werd een 
gangbaar voorbeeld gepubliceerd. De Commissie Bouw-
man/Van der Geld heeft geoordeeld dat deze notitie een 
goed beeld geeft van de afgegeven rulings. Uit het Algemeen 
Overleg (AO) in de Tweede Kamer van 4 juni 2019 over de 
vernieuwde rulingpraktijk bleek de behoefte aan een alge-
mene en overkoepelende duiding van de samenvattingen, 
zoals de verschijningsvormennotitie gaf. De staatssecreta-
ris heeft echter in het AO laten weten eerst te willen bezien 
hoe de samenvattingen in de behoefte aan duiding voor-
zien. Daarnaast zal in het jaarverslag van het College IFZ 
kort aandacht aan het beleid worden besteed.

Wat de publicatie van samenvattingen van rulings in feite 
bijdraagt aan de transparantie van de rulingpraktijk kan 
alleen na verloop van tijd worden beoordeeld. Op het eer-
ste oog lijkt het echter te gaan om een precisering van de 
notitie verschijningsvormen: in plaats van algemene voor-
beelden worden concretere voorbeelden gegeven. Of de be-
oordeling door de belastingadministratie die ten grondslag 
ligt aan de publicatie juist is, is echter een kwalificatie van 
feiten in het licht van de materiële heffingsbepalingen. Voor 
die beoordeling is inzicht in het fiscale dossier nodig.39 Dit 
dossier wordt niet openbaar gemaakt.40 Ook met de publi-
catie van samenvattingen kan niet publiek gecontroleerd 
worden of de beoordeling van de feiten juist is uitgevoerd. 
Het is dan ook de vraag of de publicatie van samenvattingen 
voorziet in de transparantie waar in een deel van de Tweede 
Kamer behoefte aan is.41 Dat geldt overigens ook voor een 
eventuele publicatie van een geanonimiseerde vaststel-
lingsovereenkomst.

5. Beroepsaansprakelijkheid en zekerheid 
vooraf

Dat met een ruling zekerheid vooraf wordt verkregen heeft 
betekenis voor de aansprakelijkheid van de adviseur. De 
rechtsverhouding tussen adviseur en cliënt is namelijk in 
de regel een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 BW), 
met de cliënt als opdrachtgever en de adviseur als opdracht-
nemer. Een belastingadviseur kan derhalve in het kader van 
zijn of haar zorgplicht aansprakelijk worden gesteld voor 
gegeven adviezen.

Een recent voorbeeld is de procedure die leidde tot het arrest 
van 23 maart 2019. In deze zaak staat de zorgplicht van de 
opdrachtnemer (7:401 BW), de belastingadviseur, centraal. 
De zorgplicht van een goed opdrachtnemer voor beroeps-
beoefenaren wordt ingevuld met ‘de norm van de redelijk 

38 Bijlage ‘Beschrijving stand van zaken APA/ATR-praktijk 2017’ bij de brief 
van de staatssecretaris van Financiën van 23 mei 2017, Kamerstukken II, 
25087, 153.

39 Zie ook: J. Vleggeert in: NTFR 2019/1382.
40 Art. 67 AWR.
41 Dit blijkt ook uit de vragen die in het Algemeen Overleg gesteld zijn. Er is 

zelfs gevraagd aan de Commissie Bouwman/Van der Geld om binnen een 
jaar te beoordelen of de samenvattingen een goed beeld geven.

bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar’.42 Toe-
gepast op de belastingadviseur leidt dat tot een maatstaf die 
een vergelijkbaarheidstoets met andere belastingadviseurs 
aanlegt. In de zaak van 23 maart 2019 ging het om de vraag 
of de zorgplicht van de adviseur ook inhoudt dat spontaan 
advies moet worden gegeven over de mogelijke gevolgen 
voor de Nederlandse inkomstenbelasting in verband met 
het in box 1 en niet in box 3 houden van een pand, buiten 
het gevraagde advies over Belgische successierechten. De 
uitkomst in deze zaak is dat spontaan advies over de box-
verschillen in dit geval niet geboden was. De zaak werd door 
de Hoge Raad terugverwezen naar het Hof, omdat het Hof 
het standpunt dat de opmerkingen van de cliënt aanleiding 
gaven om toch te adviseren niet in de beschouwing heeft 
betrokken, waar dat wel had gemoeten.43

De zorgplicht van adviseurs houdt, zo heeft de Hoge Raad 
op 23 februari 1996 beslist, ook in het schriftelijk vastleg-
gen van een vermeend standpunt van de inspecteur. In deze 
zaak ging het om de inkomstenbelastinggevolgen van een 
herstructurering. De Hoge Raad overwoog:44 

‘Dit geval kenmerkt zich in het bijzonder daardoor dat 
de voorgenomen herstructurering in fiscaal opzicht een 
zeer complexe constructie was, […], dat voor [Cliënt] der-
halve van groot belang was om, alvorens een definitief 
besluit omtrent het al dan niet doorzetten van de her-
structurering te nemen, zekerheid omtrent die fiscale 
gevolgen te krijgen, […]. Het Hof heeft geen rechtsregel 
geschonden door te oordelen dat [Adviseur] onder deze 
omstandigheden in zijn verplichtingen jegens [Cliënt] is 
tekortgeschoten doordat hij, ook zonder dat zulks uit-
drukkelijk met [Cliënt] was overeengekomen, heeft na-
gelaten om, toen hij na de bespreking met [Inspecteur] 
meende zekerheid van deze te hebben verkregen dat de 
voorgenomen herstructurering niet tot heffing van in-
komstenbelasting zou leiden, zulks schriftelijk aan [In-
specteur] te bevestigen.'45

Het kan dus onderdeel van de zorgplicht van de adviseur 
zijn om een standpunt van de inspecteur op schrift beves-
tigd te krijgen. Dat impliceert dat in sommige complexe 
gevallen de vooroverlegprocedure geboden is. Het maakt 
daarbij voor de beroepsaansprakelijkheid van de Neder-
landse belastingadviseur niet uit of het advies inhoudelijk 
ziet op een nationale of internationale situatie. De overeen-
komst van opdracht is immers Nederlands.

Gelet op de uitwisseling van rulings, de nexus-eis en het 
publiceren van samenvattingen van rulings is het aanspra-
kelijkheidsrisico voor de adviseur sinds 1 juli 2019 groter 

42 Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/93 & 2018/200. Deze maatstaf is nagenoeg 
gelijk voor de vrije beroepen, zoals het beroep van belastingadviseur, zie: 
Asser/Tjong Tjin Tai 7-IV 2018/69 & 194.

43 HR 22 maart 2019, V-N Vandaag 2019/728, NJB 2019/696, r.o. 3.3.1. e.v.
44 HR 23 februari 1996, NJ 1996/395, r.o. 3.10.
45 De cursiveringen en toevoegingen/weglatingen tussen vierkante haken 

zijn van ons.
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geworden. Mogelijk zal de praktijk zich, zoals Van den Bos 
suggereert, gaan redden door bijvoorbeeld een of meer des-
kundigen opinies welke een toereikende mate van zeker-
heid zullen bieden aan belastingplichtige.46

6. Conclusie

De rulingpraktijk is per 1 juli 2019 aangepast naar aanlei-
ding van de invoering van de automatische uitwisseling van 
rulings, de aanbevelingen van de EU-gedragscodegroep, de 
wens om substance-arme maatschappijen te weren en de 
wens van de Tweede Kamer om een transparantere ruling-
praktijk. De procedure is op de volgende punten gewijzigd: 
alle rulings worden vastgelegd in vaststellingsovereen-
komsten, er is een nexus-eis ingevoerd, er is een belas-
tingbesparingstoets ingevoerd en er zal van alle afgegeven 
rulings een samenvatting worden gepubliceerd.

Een belastingadviseur dient in het kader van zijn zorgplicht 
jegens zijn cliënt in sommige gevallen zekerheid vooraf te 
verkrijgen om aansprakelijkheid af te wenden. Doordat ze-
kerheid vooraf in internationale situaties, gelet op de belas-
tingbesparingstoets en de nexus-eis, niet in alle gevallen 
meer mogelijk is, en uitwisseling van rulings mogelijk tot 
voor de cliënt ongewenste situaties leidt, is het aansprake-
lijkheidsrisico voor de adviseur groter geworden.

46 A.J. van den Bos, Commentaar in NTFR 2017/3016 op de Brief van de staats-
secretaris aan de Tweede Kamer over de Paradise Papers, rulings en be-
strijding van belastingontwijking van 8 november 2017, NTFR 2017/3016.
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