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THE SMALLWOOD CASE OF DE WOONPLAATS VAN EEN TRUST 

Rik Deblauwe 

Tiberghien advocaten 

 

In de Smallwood case werd door de Special Commissioners op 19 February 2008 een beslissing getroffen 

over de woonplaats van een trust. De zaak werd hervormd in beroep door de Chancery Division of the 

High Court of Justice op 8 april 2009.  

 

De materie is nogal technisch, maar het is bijzonder interessant te zien hoe een fiscale zaak over het kanaal 

beoordeeld wordt. Een groter contrast met de gang van zaken in België is moeilijk denkbaar. 

 

De feiten in het kort 1. 

 

1. In 1989 richtte Mr Smallwood een trust op voor zichzelf en zijn familie. Hijzelf en zijn echtgenote 

waren de trustees in het begin, in 1994 werd een Jersey trustee aangeduid 2.  

 

Dit kan voor continentale oren al vreemd klinken: heeft een trust niet een settlor, een trustee en 

beneficiaries? Ja, maar in het Engelse recht kan men tegelijk settlor en trustee zijn, en dit is er dus een 

voorbeeld van. Het ging dus gedeeltelijk over een eenzijdige declaration of trust, waarbij dhr 

Smallwood zichzelf en zijn echtgenote tot trustee verklaarde over een deel van zijn vermogen, ten 

voordele van zijn familieleden. 

 

2. In Januari 2001 werden aandelen van twee vennootschappen verkocht met een meerwaarde van meer 

dan 6,8 miljoen £ die naar intern Engels recht belastbaar was tegen 40% (meer dan 2,7 miljoen £ 

belasting dus), maar de trustees vroegen vrijstelling op grond van het dubbelbelastingverdrag met 

Mauritius, omdat de trust ondertussen daar gevestigd was. En daarover gaat de betwisting. 

 

                                                             

1
 Beslissing van de Special Commissioners (hierna “SC”) randnrs 4 en volgende 

2
 SC nr 16. De Engelse fiscus aanvaardde echter blijkbaar niet dat de woonplaats van de trust op dat moment in Jersey 

was (SC nr. 78, schema), maar dit is verder niet relevant voor de case. 
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De wetgeving 

 

3. De Engelse wetgeving bepaalt dat, bij meerwaarden gerealiseerd door een trust, waar de settlor een 

zeker belang bij heeft, de settlor belastbaar is op de meerwaarde (art. 77 § 1 van de wet van 1992). Dit 

was hier zo: Mr Smallwood was ook beneficiary van zijn eigen trust. De regel van § 1 is echter niet 

toepasselijk als zowel de settlor als de trustee gedurende enig moment van het jaar hun woonplaats in 

het Verenigd Koninkrijk hadden (art 77 § 7 van de wet).  

 

4. Het dubbelbelastingverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en Mauritius bepaalt in artikel 13 § 4 dat 

meerwaarden alleen belastbaar zijn in de staat waar de vervreemder zijn woonplaats had. De 

woonplaats wordt voor niet-individuen in artikel 4 gedefinieerd als de plaats van werkelijke leiding, de 

bekende term place of effective management uit het OESO-model. 

 

De feiten meer in detail 

 

5. De truc – opgezet door de belastingadviseur van Mr Smallwood 3 - bestond er in om eerst een trustee 

met zetel in Mauritius aan te duiden, die de meerwaarden realiseerde, en daarna nog vlug vóór het 

einde van het belastingjaar (dat in Engeland eindigt op 5 april, niet op 31 december) een trustee met 

zetel in de UK aan te duiden.  

 

Aangezien er een UK trustee is gedurende enig moment van het jaar is de settlor niet belastbaar (art 77 

§ 7 van de wet: cfr. supra nr. 3). Om diezelfde reden zijn ook de beneficiaries niet belastbaar (Op 

grond van een andere bepaling, art. 86). De trustee is in principe wel belastbaar, maar deze roept het 

verdrag in. 

 

6. In casu was de Mauritius trustee aangeduid in december 2000, de verkoop vond plaats in januari 

2001, en in maart 2001 (dus vóór het einde van het belastingjaar) werden Mr Smallwood en zijn 

vrouw weer aangeduid als trustees.  

 

De vraag was echter: had de trust wel zijn woonplaats in Mauritius in Januari 2001? Zo ja, belette het 

verdrag wel de heffing? En als de trustee zijn woonplaats had zowel in de UK als in Mauritius, welke 

was dan de place of effective management van de trust? 

                                                             

3
 SC nr 18 
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7. De beslissing zet vervolgens duidelijk uiteen dat de hele zaak opgezet was met de duidelijke bedoeling 

om de belasting op de meerwaarden te vermijden: “Mr. Turbervill therefore advised on a tax planning 

exercise”. 4 Alle verrichtingen werden ook gedirigeerd door de Engelse adviseur in Bristol 5.   

 

We krijgen vervolgens een heel duidelijk en uitvoerig verhaal van de feiten, hoe alles vooraf bedacht 

wordt, wie met wie confereert, zelfs details van de emails, dat de trustee company in Mauritius 

eigendom was van dezelfde organisatie 6, enz.   

 

Belangrijk lijkt ons wel dat de verkoop op een bepaald moment niet doorgaat omdat men wacht op 

instructies van de (Mauritius) trustee: “… but instructions were needed from the trustees” 7 en nogmaals “…if 

the trustees do wish to sell any shares we will need to be instructed in writing to do so by the trustees” 8. Men 

wacht vervolgens, op advies van de tax advisors, tot de deed of indemnity getekend is (waarbij de vorige 

trustee wordt gevrijwaard voor schadeclaims, en waarna deze formeel aftreedt) vooraleer tot verkoop 

wordt overgegaan 9.  

 

Nog later, in maart 2001, worden Mr en Mrs Smallwood opnieuw aangeduid als trustees. 

 

De wetgeving meer in detail 10 

 

8. De beslissing zet vervolgens de wetgeving meer in detail uiteen. Men is belastbaar op de meerwaarden 

die men realiseert in een belastingjaar waarin men, gedurende enig moment, verblijfhouder van de 

UK is geweest (art. 2) 11.  

 

                                                             

4 SC nr 18 ev. Inz nr. 20 
5 SC nr. 21 ev. 
6
 SC nr 25 

7
 SC nr 42 

8
 SC nr 46 

9 SC nr 50 en 51 
10

 SC nr 75 ev. 
11

 Bij administratieve toegeving (concession) belast men soms maar de meerwaarden die in de period of residence 

gerealiseerd zijn, maar dat geldt niet voor trustees: zie SC nr 79 
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9. Trustees worden in verband met ‘settled property’ (dus in trust gebrachte goederen) behandeld als “a 

single and continuing body of persons” – woorden die we ook in artikel 3 van het OESO-model 

terugvinden – en die body of persons wordt behandeld als resident, tenzij: 

 

 het algemeen bestuur van de trust buiten de UK gebeurt; 

 en de trustees, of een meerderheid ervan, zijn verblijfplaats or zijn gewone verblijfplaats niet in 

de UK heeft (“are not resident or not ordinary resident”. 

 

10. Vervolgens wordt nog teruggekomen op de tekst van art. 77 § 1 en 77 § 7 (cfr. supra nr. 3), en worden 

de relevante bepalingen van het dubbelbelastingverdrag met Mauritius gegeven, met o.m. de place of 

effective management  in artikel 4, zoals in het OESO-model.  

 

De argumenten van partijen 

 

11. De wetgeving van Mauritius verwijst voor de woonplaats van een trust ook naar het bestuur ervan 

(administration) en naar de woonplaats van de meerderheid van de trustees 12, het zoals in het interne 

recht van de UK. De trust betaalde dan ook belasting in Mauritius gedurende de periode dat hij daar 

zijn woonplaats had 13.  

 

12. De eisers (belastingplichtigen) stelden dat: 
 

 Men moet kijken naar de woonplaats bij de vervreemding alleen; 

 Dat was Mauritius; 

 Dus verbiedt artikel 13 § 4 belastingheffing in de UK. 

 

13. De verweerder (fiscus) stelde dat: 
 Men moet kijken naar de hele periode dat de trust in Mauritius gevestigd was; 

 Maar dat betekent niet dat er geen belastingheffing in de UK mogelijk was. 

 

14. Beide partijen gaan dus akkoord dat men de woonplaats per periode moet bekijken, en dat, gedurende 

de Mauritius-periode, de trustee niet belastingplichtig was in de UK op grond van zijn woonplaats.  

 

                                                             

12
 SC nr 80 

13
 SC nr 81 
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15. De commissioners gaan hier echter niet meer akkoord, en stelden dat woonplaats, in de zin van het 

verdrag, dezelfde is als de woonplaats in de zin van het interne (Engelse) recht, en dat de trust dus in 

principe – volgens artikel 4 § 1 van het verdrag – zijn woonplaats (ook) in de UK had 14. 

 

De commissioners baseren zich hiervoor op art 4 § 10 van de OESO-commentaar 2000, waar een 

natuurlijk persoon die verhuist ook als inwoner van twee staten wordt beschouwd: in de eerste omdat 

hij er echt woonde, in de tweede omdat hij er in de rest van het jaar meer dan 183 dagen woonde.  

 

Redenen voor de beslissing 15 

 

16. De commissioners bekijken vervolgens – en dit is een interessant stukje rechtsleer – de correcte 

methode om een verdrag te interpreteren, waarover ook geen betwisting bestond. 

 

17. Eerst moet men kijken naar de duidelijke betekenis van de woorden, waarbij de bedoeling ervan altijd 

in acht genomen moet worden. Bij een verdrag is een letterlijke interpretatie niet gepast: men moet bij 

twijfel altijd kijken naar de bedoeling van het verdrag als geheel.  

 

Men men er ook rekening mee houden dat de taal niet die is van een Engelse “parliamentary 

draftsman”: het is gericht naar een veel ruimer publiek, en moet dus geïnterpreteerd worden, los van de 

Engelse precedenten, maar op basis van algemeen aanvaarde principes 16.  

 

Bij die principes horen de regels van de conventie van Wenen, dat interpretatie te goede trouw 

voorschrijft , en in het licht van de bedoeling van de tekst: men moet zoeken wat de echte bedoeling 

van partijen was in het licht van de woorden die ze gebruikten 17.  

 

18. Leidt dit niet tot een duidelijke oplossing, of leidt het tot een absurd of onredelijk resultaat, dan kan 
men de voorbereidende werken erbij nemen.  

 

                                                             

14 SC nr 88 
15

 SC nr 93 ev. 
16

 SC nr 94 (2) 
17

 SC nr 94 (3) 
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Latere commentaren hebben alleen overtuigingskracht op grond van de logica van de redenering. 

Hetzelfde geldt voor beslissingen van buitenlandse rechtbanken, en voor rechtsleer. Het enige wat 

bindend is, is de tekst van de tekst van het verdrag 18. 

 

19. Het verdrag UK-Mauritius is gebaseerd op het OESO-model van 1977, en we verwachten, aldus de 

commissioners, dan ook dat de onderhandelaars de commentaar op dat model bij zich hebben tijdens 

de onderhandelingen, ook al is Mauritius geen lid van de OESO. Latere commentaren gebruiken is 

problematischer, maar men kan toch ook de ogen niet sluiten voor de vooruitging in het 

internationale belastingdenken, vinden zij 19. 

 

20. De commissioners stellen vervolgens – en dit een cruciaal punt in de beslissing – dat het onderscheid 

tussen woonplaats en belastbaarheid – waarbij men belastbaar wordt voor het hele jaar als men 

gedurende een deel van het jaar zijn woonplaats had – te subtiel is om een verdrag te interpreteren 20 

(het is op dat punt dat de High Court anders zal oordelen, trouwens). 

 

Artikel 4 van het verdrag stelt beide gelijk: wie belastbaar is op zijn wereldinkomen, heeft zijn 

woonplaats. Gedurende de Mauritius-periode was er dus dual residence 21 

 

21. Wat artikel 13 § 4 betreft: meerwaarden zijn alleen belastbaar in de woonstaat, dat is duidelijk, en 

behoeft geen interpretatie. Heeft men dus zijn woonplaats in twee staten, dan moet de tie breaker een 

oplossing brengen 22, en die vinden we in artikel 4 § 3 van het verdrag, de place of effective management, 

de zetel van werkelijke leiding. 

 

22. De beslissing onderzoekt vervolgens wat de definitie is van dit begrip – in tegenstelling tot de High 

Court dat beslist op basis van art. 4 § 1, zoals we hierna zullen zien. De beslissing van de Special 

Commissioners is in die zin, als precedent voor ons, interessanter dan het vonnis van de High Court. 

 

De commissioners aanvaarden de definitie van de huidige OESO-commentaar dat de zetel van 

werkelijke leiding de plaats is waar de belangrijkste bestuurs- en commerciële beslissingen worden 

                                                             

18
 Sc nr 94 (4) ev. 

19 SC nr. 99 
20

 SC nr. 100 
21

 SC nr 107 
22

 SC nr 103 
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genomen die nodig zijn voor het voeren van de business van de gehele entiteit, en dat dit meestal de 

plaats zal zijn de belangrijkste personen, bv. de board of directors, hun beslissingen nemen 23.  

 

Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen (i) bestuurders die gedicteerd worden door een 

derde, en (ii) bestuurders die een beslissing nemen op basis van een plan tot besparing van belasting, 

dat door een derde werd opgemaakt, en dat de raad van bestuur beinvloedt 24. 

 

23. Zij gaan vervolgens in op het onderscheid tussen het begrip “zetel van werkelijke leiding’, dat een 
internationaal begrip is, en “central management and control’, het Engelse begrip.  

 

Een onderneming kan rustig twee plaatsen hebben waar er ‘central management and control’ is, 

niettegenstaande het woord ‘central’ naar één plaats schijnt te wijzen. In de beroemde “de Beers”-case 25 

was het hoofdhuis volgens de statuten in Zuid-Afrika, 9 van de 16 bestuurders waren daar, de 

technische leiding van de mijnen geeurde in Zuid-Afrika, en de locale bestuurders konden belangrijke 

uitgaven doen. Niettemin oordeelde het House of Lords dat er een ‘central management and control’ 

(CMC) in de UK was! 

 

                                                             

23 SC nr 109 
24 SC nr 109 
25

 Te vinden op internet op een Australische website: 

http://law.ato.gov.au/atolaw/view.htm?dbwidetocone=05%3ALRP%3AUnited%20Kingdom%3A1906%3ADe%20Bee

rs%20Consolidated%20Mines%20Ltd%20v.%20Howe%3A%2301%23Judgment%20by%20LORD%20LOREBURN

%20L.C.%3B . Een uittreksel:  

 

“The case stated by the Commissioners gives an elaborate explanation of the way in which this company carried on its 

business. The head office is formally at Kimberley, and the general meetings have always been held there. Also the 

profits have been made out of diamonds raised in South Africa and sold under annual contracts to a syndicate for 

delivery in South Africa upon terms of division of profits realised on resale between the company and the syndicate. 

And the annual contracts contain provisions for regulating the market in order to realise the best profits on resale. 

Further, some of the directors and life governors live in South Africa, and there are directors' meetings at Kimberley as 

well as in London. But it is clearly established that the majority of directors and life governors live in England, that the 

directors' meetings in London are the meetings where the real control is always exercised in practically all the important 

business of the company except the mining operations. London has always controlled the negotiation of the contracts 

with the diamond syndicates, has determined policy in the disposal of diamonds and other assets, the working and 

development of mines, the application of profits, and the appointment of directors. London has also always controlled 

matters that require to be determined by the majority of all the directors, which include all questions of expenditure 

except wages, materials, and such-like at the mines, and a limited sum which may be spent by the directors at 

Kimberley.” 
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24. De “place of effective management” daarentegen is een kwestie van afweging tussen twee landen. De term 

“effective” 26 is hier “odd use of English”, aldus de beslissing, en moet begrepen worden in de Franse 

betekenis van “echt” 27. Men kan ook zeggen het moet gaan om “realistic, positive management” 28. 

 

25. De Special Commissioners geven ook hun visie op de Indofood case 29, maar vinden dat er niet veel 

lering uit getrokken kan worden: het hof stond daar voor de onmogelijke taak om te weten wat een 

Indonesische rechter zou beslissen over hypothetische feiten 30.  

 

26. De OESO commentaar van 1977 verwees voor de definitie van “place of effective management” naar het 

Engelse begrip “center of management and control”. Dit was een vergissing, en de passage werd in 2002 

dan ook geschrapt, want het eerste begrip is een tie breaker, het tweede een begrip uit het intern recht 

(cfr. supra, nr. 23) 31. De rechters sluiten zich dan ook aan bij de huidige definitie van het begrip in de 

OESO-commentaar van 2002, nl. “the place where key management and commercial decisions that are 

necessary for the conduct of the entity’s business are in substance made”. Deze plaats zal meestal gevestigd zijn 

“where the most senior person or group of persons (for example a board of directors) makes its decision, the place 

where the actions to be taken by the entity as a whole are determined”.32 Maar de zaak is niet vrij van 

discussie, zelfs binnen de OESO, zoals blijkt uit een public discussion draft van 2003, dat aan de 

beslissing wordt gehecht 33.  

 

In die draft staat o.m. dat als plaats waar een beslissing genomen wordt, in tegenstelling tot de plaats 

waar ze alleen maar goedgekeurd wordt, men moet letten op de plaats waar advies over aanbevelingen 

of opties wordt overwogen, en waar de beslissingen uiteindelijk ontwikkeld werden 34: “the place where 

advice on recommendations or options relating to the decision were considered and where the decisions were 

ultimately developed”. 

 

                                                             

26 Betekent eigenlijk “successful”, volgens de Cambridge Learner’s dictionary. In de Franse spreektaal wordt 

‘effectivement’ dikwijls als stopwoord gebruikt, en het betekent dan eigenlijk niets. 
27

 SC nr 112 
28

 SC nr 113, verwijzend naar een precedent 
29 Besproken door Luc De Broe en Niels Bammens in “De interpretatie van het begrip "beneficial ownership" onder 

het OESO-Modelverdrag: ondanks meer internationale rechtspraak blijft de onduidelijkheid”, TFR nr 352, p. 1047, 

randnummer 20 ev.  
30 SC nr 117 en 118 

31 John Avery Jones, een van de twee special commissioners, schreef in het Bulletin for International taxation van juni 

2009, p. 183 e.v., een overzicht van de totstandkoming van het artikel, waarin hij uitvoeriger ingaat op dit punt. Het 

begrip ‘place of effective management’ werd blijkbaar overgenomen uit de scheepvaartverdragen door ‘Working Party 

5’ van de Oeso, waar ook België en Zweden in zetelden. De UK delegate zag toen blijkbaar geen groot verschil tussen 

de twee begrippen.  
32

 SC nr 123 en 124. Oeso-commentaar van 2000 op art 4, § 24. 
33

 SC nr 126 ev. en bijlage bij de beslissing. 
34
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Ook al zegt de beslissing herhaaldelijk dat dit maar een ontwerp is, en dat het dus met veel 

voorzichtigheid behandeld moet worden, maar lijkt het toch min of meer goed te keuren. 

 

27. Na het recht, de feiten. Waar lag hier in concrete de zetel van werkelijke leiding voor toepassing van 

het verdrag?  

 

De handelingen die in Mauritius gesteld werden, werden correct en goed gedocumenteerd uitgevoerd. 

De nodige vergaderingen werden gehouden, de nodige beslissingen werden genomen, de trust werd 

geregistreerd, er kwam een bankrekening, er werd een certificaat van fiscale woonplaats aangevraagd en 

bekomen, en inkomstenbelasting werd betaald. Alle administratieve zaken werden goed behartigd 35.  

 

28. Niettemin was de invloed van Mr Smallwood, die als enige de trustees kon vervangen, toch 

doorslaggevend, ook tijdens de Mauritius-periode 36. De belastingadviseur in Bristol werd regelmatig 

gecontacteerd, maar alleen om te zien of alles paste binnen het schema om belasting te sparen 37.  

 

29. Er was enkel een verwachting dat de trustees de aandelen zouden verkopen, en als ze dat niet zouden 
doen kon niemand hen daartoe juridisch verplichten. De commissioners aanvaardden ook dat de tax 

advisors hun rol zagen als enkel advies-gevend 38.  

 

Uit de feiten blijkt echter dat het eigenlijke management van de trust in de UK gebleven is. De 

verkoop van de aandelen door de Mauritius trustee was immers zorgvuldig tevoren gepland. De 

commissioners aanvaardden wel dat de juiste datum wanneer er verkocht werd, een beslissing van de 

trustees was, en ook dat ze niet meer verkocht zouden hebben als de prijs van de aandelen zodanig 

gedaald zou zijn dat er geen meerwaarde meer was 39. Maar dit was uitvoering, geen ‘key decision’: die 

bestond er in dat alle aandelen verkocht zouden worden, en was tevoren genomen in de UK. 

 

30. Dat betekent dus dat belastingplichtige ongelijk krijgt, en dat de belasting op de meerwaarde 

verschuldigd is.  

 

                                                             

35
 SC nr 132 

36 SC nr 133 
37

 ‘to make sure that what was going on fitted within the tax planning exercise” SC nr. 134 
38

 SC nr 136 
39

 SC nr 143 
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31. De beslissing wordt echter hervormd in beroep in de High court of Justice, Chancery division, op 8 

april 2009, door Mr Justice Mann. 

 

32. Het vonnis herhaalt de feiten en de belangrijkste regels van de Engelse wetgeving, onder meer dat 

trustees worden beschouwd als een “body of persons” 40, en dat het verdrag tussen de UK en Mauritius  

een “body of persons’ als een “persoon” beschouwt in de zin van artikel 3 41.  

 

33. De belastingplichtige had aangevoerd dat het verdrag met Mauritius precies gewijzigd was (art. 13 § 5 

was vervangen), na de feiten, om ‘round the world-schemes’ zoals hier gebruikt tegen te gaan. De High 

Court hecht hier echter geen belang aan: we moeten de betekenis van de vroegere woorden vinden, en 

latere amendementen helpen daar niet echt aan 42. 

 

34. De belastingplichtige stelt dat het geheel van verrichtingen, tot besparing van belasting, gelukt is: de 
(UK) settlor kan niet belast worden omdat de trustees gedurende een deel van het jaar in de UK 

woonden, en de (Mauritius) trustee kan niet belast worden, want hij kan het verdrag inroepen 43. 

Daarvoor, aldus de rechtbank, is wel essentieel dat de woonplaats van de trustee in Mauritius gevestigd 

was. 

 

35. De special commissioners hebben beslist dat de trust een dual residence had in de tijd dat er 

Mauritius’ trustees waren aangesteld (cfr. supra nr. 15). Partijen gingen hiermee niet akkoord (ook de 

fiscus niet, die er nochtans voordeel bij had 44), maar de commissioners vonden dus dat artikel 4 tot 

gevolg kon hebben dat men een vorm van ‘notional residence’ kon hebben op twee plaatsen 

terzelfdertijd 45.  

 

36. De rechtbank volgt de special commissioners niet in hun redenering. De Engelse belastingwet zegt 

nergens dat de trustees (of beneficiaries) geacht worden hun woonplaats gedurende het hele jaar gehad 

te hebben in Engeland, indien dat gedurende een deel van het jaar het geval was. De wet zegt enkel dat 

ze, in dat geval, belastbaar zijn op de meerwaarden die gedurende het hele belastbaar tijdperk 

gerealiseerd zijn, en dat is iets anders. Het onderscheid is niet ‘te subtiel’, zoals de Commissioners 

gezegd hadden, aldus de rechtbank 46. 

 

                                                             

40
 High Court (hierna HC) nr 5 

41
 HC nr 9 

42
 HC nr 12 

43 HC nr 14 
44

 HC nr 22 
45

 HC nr 24 
46

 HC nr 31 
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37. Welnu, artikel 13 § 4 van het verdrag geeft de mogelijkheid tot belastingheffing op meerwaarden aan 

de woonstaat. De vraag is dus op welk moment we de woonstaat moeten bekijken, en er is maar één 

serieuze mogelijkheid, dat is de datum waarop de meerwaarde ontstond, of de datum van 

vervreemding, wat in dit geval wellicht hetzelfde is, aldus het vonnis 47. 

 

38. Bijgevolg 48: 
 

 Er waren drie perioden van successieve woonplaats voor de trust: Jersey, Mauritius, UK 

 Artikel 13 § 4 geeft de belastingheffing aan de woonstaat bij de realisatie van de meerwaarde; 

 Die staat was, op dat ogenblik, Mauritius; 

 De UK kon dus niet heffen. 

 

39. De vraag naar de ‘place of effective management’, als tie breaker, stelt zich dus niet meer. Zij stelt zich 

enkel als er competitie is tussen twee staten, en dat is hier niet het geval 49. 

 

40. De belastingplichtige wordt dus in het gelijk gesteld, en de belasting wordt ontheven. 
 

Bedenkingen. 

 

41. Het is bijzonder leerrijk te zien hoe men hier tewerk gaat. De tekst van de beslissing van de Special 

Commissioners is 34 bladzijden lang, die van de rechtbank 20 bladzijden. Men gaat erg diep op de 

feiten in, en beschrijft het recht in extenso. De Special Commissioners geven zelfs in bijlage ontwerp-

teksten van de OESO. Zij geven een hele uitleg over de wijze van interpretatie van de verdragen, bijna 

zoals een doctrine-artikel. Onze vonnissen en arresten zijn meestal korter, en vooral die van het Hof 

van Cassatie zijn bijzonder puntig 50, en zijn daardoor wat cryptischer om te lezen, maar de bondigheid 

heeft toch ook haar voordeel. De overwegingen van ons hof van Cassatie zouden wellicht niet veel 

langer geweest zijn dan wat hierboven in nr. 38 staat. 

 

42. Een tweede punt is te zien hoe het recht hier met scherpe categorieën werkt: je bent belastbaar (Special 

Commissioners), en betaalt 2,7 miljoen £ belasting, of je haalt gelijk (High court), en je betaalt niets. 

Een tussenweg is er niet, bv. “er zijn toch wel aanwijzingen die in de richting gaan dat …”, dus je 

betaalt 20% van de belasting of zo. Het is alles of niets, in het recht. We zijn dat gewoon, maar dit zou 

                                                             

47 HC nr 36 
48

 HC nr 44 
49

 HC nr 45 en 46. 
50

 Nog net geen haiku’s.  
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wel eens in vraag gesteld kunnen worden. Het werkelijke leven is immers zelden wit of zwart, eerder 

grijs. 

 

43.  Er wordt klaar en duidelijk toegegeven dat de hele opzet van de constructie een ‘tax scheme” was, een 

geheel van verrichtingen om de belasting niet te moeten betalen. Dit wekt geen enkele vorm van 

ergernis op bij de special commissioners, noch bij de Rechtbank. Er is ook nergens sprake van boeten 

of wat dan ook, en zeker niet van strafrechtelijke vervolging. Het gaat om een intellectuele discussie, 

waarbij op grond van zeer juridische argumenten tot een conclusie wordt gekomen. En door de 

rechtbank wordt de belasting uiteindelijk ontheven.  

 

Wij laten aan het oordeel van de lezer over wat er gebeurd zij zijn in België… 

 

44.  De beslissing van de Special Commissioners is interessant waar zij het begrip “zetel van werkelijke 

leiding” van een trust probeert te definiëren. In de Engelse wetgeving is blijkbaar de woonplaats van 

de trustees, of van de meerderheid van hen, belangrijk 51. Voor het OESO-model is dit niet belangrijk: 

daar let men erop waar de beslissingen genomen worden, en het is heel interessant de afweging in casu 

te zien, tussen de rol van de adviseurs, de settlor, en de trustees. Uiteindelijk kwamen de 

commissioners tot het besluit dat de trustee alleen maar de vroegere genomen ‘key’ beslissing 

uitvoerde, zij het dat hij dat zeer goed en nauwgezet en correct gedaan heeft. 

 

45. De rechtbank komt daarentegen tot het besluit dat de trustee in Mauritius gevestigd was toen de 

vervreemding gebeurde. Belangrijk hierbij is dat de aandelen op de beurs verkocht werden. Zelfs als er 

dus al een principiële beslissing genomen was om ze te verkopen, door de settlor, op het ogenblik dat 

hijzelf nog een van de trustees was, endat de trustee nog in de UK gevestigd was, toch kan men niet 

zeggen dat de verkoop al gesloten was, want de koper was zelfs nog niet gekend.  

 

46. Interessant in de beslissing van de High Court is dat latere amendementen niet helpen om de 

betekenis van een vroegere tekst te interpreteren (cfr. supra nr. 33).  

 

Men zou ook anders kunnen redeneren. De wetgever zelf kan een wet authentiek interpreteren. Een 

wettekst moet geïnterpreteerd worden zodat hij zin heeft. Welnu, als de nieuwe tekst hetzelfde 

betekent als de vorige, heeft hij geen zin. Men moet dus aan de oudere tekst een andere betekenis 

geven. Bij ons staat daar wel tegenover dat een wet niet retroactief mag zijn, volgens het 

Grondwettelijk hof, tenzij binnen bepaalde grenzen. In Engeland redeneert men dus blijkbaar niet zo. 

 

                                                             

51
 Cfr. supra nr. 9. 
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47. De woonplaats van een trust (or beter: van een trustee) kan ook voor de Belgische praktijk belangrijk 
zijn, bv. bij uitkeringen door een Belgische vennootschap aan trustee, gevestigd in een land met een 

dubbelbelastingverdrag.  

 

Aangezien wij hiervoor geen bijzondere bepalingen hebben, kunnen daarbij inspiratie zoeken bij het 

Engelse recht, dat let op de woonplaats van de trustee, of van de meerderheid van de trustees. Leidt dit 

tot een dubbele woonplaats (bv. omdat de helft van de trustees in België gevestigd is), dan moet men 

nagaan waar de belangrijkste beslissingen, de key decisions, genomen worden.  

 

48. Het artikel van Avery Jones, een van beide Special commissioners, over de interpretatie van het begrip 

“zetel van werkelijke leiding” in de loop van de geschiedenis van de OESO 52, besluit dat de 

geschiedenis aantoont dat het begrip altijd een onzekere inhoud gehad heeft, en dat men zich dus kan 

afvragen of de laatste wijziging aan de OESO-commentaar wel de laatste is geweest. 

 

In het artikel van Debroe en Bammens kwamen de auteurs tot dezelfde conclusie: “Solum ut inter ista 

vel certum sit nihil esse certi", zo schreef Plinius de Oudere in zijn Naturalis Historiae” 53besluiten zij i.v.m. 

het begrip “beneficial ownership”54. Hetzelfde kan blijkbaar gezegd worden over de zetel van werkelijke 

leiding: het enige wat zeker is, is dat niets zeker is.  

 

49. Het is daarbij zelfs niet zeker dat de fiscus dit een slechte conclusie vindt. Men kan kan zich immers 

afvragen of de onzekerheid in de fiscale wetgeving niet gewild is: hoe onduidelijker immers de termen, 

hoe meer vrijheid van interpretatie voor de administratie. En toch is het de taak van de fiscus om de 

belasting te heffen die verschuldigd is, volgens de wetten die goedgekeurd zijn door het Belgische of 

regionale parlementen, niet om zich in de plaats te stellen van de wetgevende macht.  55 

 

 

Rik Deblauwe 

Tiberghien advocaten 

                                                             

52
 Cfr. supra, noot 31 

53
 Plinius de oudere ging trouwens verder: “Solum ut inter ista vel certum sit nihil esse certi nec quicquam miserius 

homine aut superbius”: Among these things but one thing seems certain- that nothing certain exists, and that nothing 

is more pitiable or more presumptuous than man. 

54 Cfr. supra, noot 29 
55

 Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, e gli chiesero: «Maestro, che dobbiamo fare?». Ed egli disse 

loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 

 


