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Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om misbruik van de coöperatie beter
te bestrijden en een meer gelijke behandeling in de dividendbelasting van houdstercoöperaties en
kapitaalvennootschappen te bewerkstelligen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. de voordelen die worden behaald bij de vervreemding van tot een aanmerkelijk belang in de zin
van hoofdstuk 4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 behorende aandelen of winstbewijzen in een
in Nederland gevestigde vennootschap, niet zijnde een vrijgestelde beleggingsinstelling, indien de
belastingplichtige het aanmerkelijk belang houdt met als hoofddoel of een van de hoofddoelen om
de heffing van inkomstenbelasting of dividendbelasting bij een ander te ontgaan en er sprake is
van een kunstmatige constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van
transacties waarbij:
1°. een constructie of transactie uit verscheidende stappen of onderdelen kan bestaan;
2°. een constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties als
kunstmatig wordt beschouwd voor zover zij, onderscheidenlijk het, niet is opgezet op grond van
geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen;.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld voor de bepaling van hetgeen wordt verstaan
onder geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen als bedoeld in het
derde lid, onderdeel b.
B. In artikel 25, eerste lid, wordt “artikel 1, zevende lid” vervangen door: artikel 4, derde lid,
onderdeel d.
Artikel II
De Wet op de dividendbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:
A. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Voor de toepassing van deze wet worden bewijzen van deelgerechtigdheid in fondsen voor
gemene rekening als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969 en kwalificerende lidmaatschapsrechten in in Nederland gevestigde houdstercoöperaties
gelijkgesteld met aandelen in vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in
aandelen is verdeeld en worden de fondsen, onderscheidenlijk de houdstercoöperaties,
gelijkgesteld met vennootschappen. Voor de toepassing van de eerste volzin wordt de belasting
mede geheven over de opbrengst van winstbewijzen van en geldleningen als bedoeld in artikel
10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan fondsen voor
gemene rekening, onderscheidenlijk houdstercoöperaties.
2. Het zevende lid wordt vervangen door:
7. Voor de toepassing van deze wet wordt onder een kwalificerend lidmaatschapsrecht
verstaan: een lidmaatschapsrecht van een lid van een houdstercoöperatie dat, al dan niet
tezamen met de lidmaatschapsrechten van een of meer in de tweede volzin omschreven
andere leden van die houdstercoöperatie, recht geeft op ten minste 5% van de jaarwinst van
die houdstercoöperatie dan wel op ten minste 5% van hetgeen bij liquidatie wordt uitgekeerd.
De in de eerste volzin bedoelde andere leden zijn de leden die met het in die volzin bedoelde lid
zijn verbonden in de zin van artikel 10a, vierde tot en met zesde lid, van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, met dien verstande dat daarbij onder lichaam en lichamen als

bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van die wet mede wordt verstaan natuurlijke persoon,
onderscheidenlijk natuurlijke personen.
8. Voor de toepassing van deze wet wordt onder houdstercoöperatie verstaan: een coöperatie
waarvan de feitelijke werkzaamheid in het aan het tijdstip waarop de opbrengst ter beschikking
wordt gesteld voorafgaande jaar doorgaans hoofdzakelijk heeft bestaan uit het houden van
deelnemingen als bedoeld in artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 of het
direct of indirect financieren van lichamen of natuurlijke personen die met die coöperatie zijn
verbonden in de zin van artikel 10a, vierde tot en met zesde lid, van die wet, met dien
verstande dat daarbij onder lichaam en lichamen als bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van die
wet mede wordt verstaan natuurlijke persoon, onderscheidenlijk natuurlijke personen.
9. Voor de toepassing van deze wet wordt mede verstaan onder:
a. een coöperatie: een vereniging op coöperatieve grondslag;
b. een lidmaatschapsrecht: een daarmee op één lijn te stellen bewijs van deelgerechtigdheid
tot het vermogen van een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.
B. Aan artikel 3, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h
door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
i. renten op inleggelden.
C. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. de opbrengstgerechtigde een lichaam is dat volgens de fiscale wetgeving van:
1°. een andere lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte aldaar is gevestigd, of
2°. een staat waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten
dat voorziet in een regeling voor dividenden, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie of een
staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aldaar is
gevestigd, en.
2. Het derde lid, onderdeel a, komt te luiden:
a. de opbrengstgerechtigde in de staat van vestiging volgens een door die staat met een andere
staat gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting geacht wordt te zijn gevestigd in een
staat waarmee Nederland geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten dat
voorziet in een regeling voor dividenden, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie of een staat
die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;.
3. Aan het derde lid wordt, onder vervanging van “, of” aan het slot van onderdeel b door een
puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door “; of”, een
onderdeel toegevoegd, luidende:
d. de opbrengstgerechtigde het belang, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, heeft met als
hoofddoel of een van de hoofddoelen om de heffing van belasting bij een ander te ontgaan en er
sprake is van een kunstmatige constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van
transacties waarbij:
1°. een constructie of transactie uit verscheidende stappen of onderdelen kan bestaan;
2°. een constructie of transactie of reeks van constructies of samenstel van transacties als
kunstmatig wordt beschouwd voor zover zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen
die de economische realiteit weerspiegelen.
4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
9. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld voor de bepaling van hetgeen wordt verstaan
onder geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen als bedoeld in het
vijfde lid.
Artikel III
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.
Artikel IV
Deze wet wordt aangehaald als: Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding
inhoudingsvrijstelling.

