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Essentie

Belanghebbende bemiddelt in consumptieve kredieten. Hij ontvangt de provisie verdeeld over de looptijd van de kredieten.
De nog te ontvangen provisie is een vordering onder tijdsbepaling, die geactiveerd dient te worden, onder aftrek van de
daarvoor nog te maken kosten.

Uitspraak

Het geschil betrof de aanslag vennootschapsbelasting 1982.
Vaststaat:
1. Belanghebbende bemiddelt als tussenpersoon bij het afsluiten van leningen tussen particulieren en
financieringsmaatschappijen.
2. Daartoe worden door bemiddeling van belanghebbende kredietovereenkomsten gesloten bestaande uit kontinu-kredieten
en persoonlijke leningen met een gemiddelde looptijd van respectievelijk 5-10 jaar en 4 jaar.
3. Belanghebbende ontvangt per kredietovereenkomst provisie van de financieringsmaatschappijen; de verhouding tussen
de provisie op kontinu-kredieten en persoonlijke leningen is 1:1.
4. De provisie wordt door belanghebbende als winst verantwoord in het jaar van ontvangst.
5. Tot 1 januari 1981 werd de per kredietovereenkomst te genieten provisie door de financieringsmaatschappijen in een
bedrag bij het afsluiten van de kredietovereenkomst uitgekeerd.
6. Met ingang van 1 januari 1981 is de wijze van uitbetaling van provisie gewijzigd; de wijziging komt er in hoofdzaak op
neer, dat de provisie voortaan zal worden uitbetaald gespreid over de looptijd van de kredietovereenkomst en wordt
beeindigd bij tussentijdse beeindiging daarvan; de nieuwe regeling wordt via een overgangsregeling gefaseerd ingevoerd.
7. De nieuwe provisieregeling is neergelegd in een 'Overeenkomst provisieuitbetalingsstructuur van 3 december 1980',
gesloten tussen de leden van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland. De daaruit van belang zijnde
bepalingen luiden:
'Inleidende bepalingen:
Onder 'consumptief krediet' in de zin van deze overeenkomst wordt verstaan iedere overeenkomst van kredietverlening,
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ongeacht of daarop de bepalingen van de Wet op het consumptief geldkrediet of de Wet op het afbetalingsstelsel 1961 al
dan niet van toepassing zijn, door of namens een financier aangegaan met een particulier, tenzij uit de overeenkomst van
kredietverlening en/of het eventueel daarop betrekking hebbende aanhangsel duidelijk blijkt dat op de overeenkomst een
van de uitzonderingsbepalingen zoals genoemd onder a, b of c van art. 4, eerste lid van de Wet op het afbetalingsstelsel
1961 van toepassing is.
Onder consumptief krediet in de zin van deze overeenkomst worden evenwel niet verstaan hypothecaire
kredietovereenkomsten waarbij afsluitprovisie aan de kredietnemer in rekening wordt gebracht; voor deze
kredietovereenkomsten mogen aan de tussenpersoon geen hogere provisies worden toegerekend dan 2% van het
verstrekte krediet.
Als 'tussenpersoon' in de zin van deze overeenkomst wordt aangemerkt iedere natuurlijke of rechtspersoon, die, onder
welke benaming ook, zijn bemiddeling verleent bij het tot stand komen van kredietovereenkomsten en ter zake hiervan
provisie ontvangt. Als tussenpersoon in de zin van deze overeenkomst worden evenwel niet aangemerkt:
- natuurlijke personen die voor hun volledige werktijd een arbeidsovereenkomst naar het burgerlijk recht hebben met de
financier of met de rechtspersoon die volledig eigenaar is van de financier.
- rechtspersonen waarvan de aandelen voor 100% eigendom zijn van de financier of van de rechtspersoon die volledig
eigenaar is van de financier;
de rechtsverhouding tussen financier en tussenpersoon dient bovendien zodanig te zijn, dat de tussenpersoon ten aanzien
van kredietovereenkomsten uitsluitend zijn bemiddeling mag verlenen voor tussen de financier en/of de rechtspersoon die
volledig eigenaar is van de financier, en derden te sluiten overeenkomsten, welke rechtsverhouding schriftelijk dient te zijn
vastgelegd.
Onder 'provisie' in de zin van deze overeenkomst wordt verstaan het bedrag in geld, dat aan de tussenpersoon rechtstreeks
of indirect wordt uitbetaald, in contanten of door overschrijving op een rekening, ter zake van een of meer door diens
bemiddeling en/of onder diens eigen naam tot stand gekomen en overgedragen kredietovereenkomsten. Provisie is steeds
een percentage van het netto kredietbedrag of van de aan de kredietnemer in rekening gebrachte kredietvergoeding.
enzovoorts.
Voor alle vormen van consumptief krediet, onder welke benaming ook, evenwel vooralsnog met uitzondering van
driepartijenhuurkoopovereenkomsten, zal provisie aan tussenpersonen uitsluitend op de volgende wijze worden uitgekeerd:
1. De per tot stand gekomen kredietovereenkomst door partijen aan tussenpersonen verschuldigde provisie wordt gelijkelijk
verdeeld over het met de kredietnemer bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen aantal termijnen waarin de
lening moet worden terugbetaald. Bij het doorlopend krediet wordt de provisie eveneens uitsluitend achteraf betaald, en wel
als een percentage van de berekende rente.
2. De overeenkomstig de in het vorige artikel omschreven wijze berekende provisie per termijn wordt niet uitgekeerd voordat
de door de kredietnemer verschuldigde termijnen vervallen.
3. De provisieuitbetaling wordt gestaakt zodra een dusdanige achterstand in de door de kredietnemer verschuldigde
termijnen is ontstaan dat, overeenkomstig het 'Algemeen Reglement van de Stichting Bureau Krediet Registratie' daarvan
melding moet worden gedaan aan het Bureau van de Stichting.
De provisieuitbetaling wordt niet hervat voordat de kredietnemer de opgelopen achterstand, inclusief de vertragingsrente,
geheel heeft ingehaald en de termijnbetalingen volgens het oorspronkelijk overeengekomen aflossingsschema heeft hervat.
Over de termijnen welke de kredietnemer achterstallig is geweest, behoudens die zoals omschreven in de eerste alinea van
dit artikel (waarover reeds provisie werd uitbetaald), wordt in geen geval provisie uitgekeerd.
4. In geval van een vervroegde algehele aflossing door of namens de kredietnemer, zal geen provisie worden uitgekeerd
over die termijnen waarop de vervroegde aflossing betrekking heeft.
Onder vervroegde algehele aflossing dient voor de toepassing van deze overeenkomst tevens te worden verstaan die
situatie waarin weliswaar formeel niet is voldaan aan het criterium 'saldo nihil' of 'saldo credit', doch waarbij een intentie van
de kredietnemer tot algehele aflossing redelijkerwijze kan worden verondersteld.
5. Per 1 januari 1981 zullen provisies op geen andere wijze dan hiervoor omschreven worden uitgekeerd, met dien
verstande dat
- van 1 januari 1981 tot en met 31 december 1981 drievierde van het provisiebedrag bij vooruitbetaling aan de
tussenpersoon mag worden uitgekeerd,
- van 1 januari 1982 tot en met 31 december 1982 de helft van het provisiebedrag bij vooruitbetaling aan de tussenpersoon
mag worden uitgekeerd,
- van 1 januari 1983 tot en met 31 december 1983 eenvierde van het provisiebedrag bij vooruitbetaling aan de
tussenpersoon mag worden uitgekeerd,
zodat vanaf 1 januari 1984 provisies nog slechts volgens de hiervoor omschreven wijze worden uitgekeerd.
6. Het is partijen niet toegestaan aan tussenpersonen andere beloningen of vergoedingen, in welke vorm of op welke wijze
ook, daaronder begrepen beloningen in natura, behoudens de in het maatschappelijk verkeer gangbare, niet bovenmatige
geschenken in natura bij jubilea, zaakopening enz., uit te keren of te doen toekomen dan provisie en eventueel
kostenvergoeding. Voorschotten op provisie en kostenvergoeding zijn, in welke vorm ook, en ongeacht of deze al dan niet
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rentedragend zijn, niet toegestaan.'
8. De inspecteur heeft zich bij het opleggen van de onderhavige aanslag op het standpunt gesteld, dat provisie behoort tot
de winst van het jaar waarin de desbetreffende kredietovereenkomst is afgesloten, en dat die provisie voor zover nog niet
door belanghebbende ontvangen, op de balans per 31 december 1982 dient te worden geactiveerd.
Hij heeft deswege, naast andere niet in geschil zijnde correcties, het aangegeven belastbare bedrag verhoogd met f 60 000.
Bij de bestreden uitspraak heeft hij voornoemd standpunt gehandhaafd.
Het geschil betrof de vraag of bij de berekening van de winst over het jaar 1982 rekening moet worden gehouden met
provisies op kredietovereenkomsten welke door bemiddeling van belanghebbende voor 31 december 1982 zijn gesloten
doch welke na die datum zijn ontvangen, en zo ja, tot welk bedrag.
Het Hof (Leeuwarden) overwoog omtrent het geschil:
Gelet op het ter zitting nader door de inspecteur ingenomen standpunt, beperkt het geschil zich tot de provisie op
kredietovereenkomsten in de vorm van persoonlijke leningen (hierna: PL-contracten).
In de Overeenkomst provisieuitbetalingsstructuur, zoals deze door het hof wordt verstaan, is met betrekking tot PL-
contracten niet vastgelegd onder welke omstandigheden het recht van provisie ontstaat, doch slechts de tijdstippen waarop
provisie wordt uitbetaald en de omstandigheden waaronder de provisiebetalingen zullen worden gestaakt.
Het hof grondt dit oordeel in het bijzonder op de navolgende passage in de inleidende bepalingen van genoemde
Overeenkomst: 'Provisie is steeds een percentage van het netto kredietbedrag of van de aan de kredietnemer in rekening
gebrachte kredietvergoeding', alsmede op art. 1, 2, 5 en 6, tweede volzin van die Overeenkomst.
De inspecteur heeft gesteld dat de provisievordering van belanghebbende ontstaat op het moment dat het PL-contract wordt
gesloten;
belanghebbende heeft deze stelling bestreden door te stellen dat op dat moment - voor zover de provisie niet door
belanghebbende is ontvangen - slechts sprake is van een voorwaardelijk recht op provisie, terwijl die provisie dan niet
vorderbaar is en ook niet onder tijdsbepaling opeisbaar.
Tussen partijen staat derhalve vast dat voor belanghebbende het recht op provisie bij PL-contracten ontstaat bij het sluiten
van het contract, terwijl in geschil is of dit een voorwaardelijk recht is dan wel een recht onder tijdsbepaling.
Nu belanghebbende zich voor haar stelling slechts beroept op de nieuwe provisieregeling, waarmee kennelijk bedoeld is de
onder de feiten omschreven Overeenkomst, en die Overeenkomst wel regelt de tijdstippen waarop de provisie wordt
uitbetaald, maar niet wanneer het recht op provisie ontstaat, is het hof van oordeel dat bij het sluiten van een PL-contract
belanghebbende een provisievordering krijgt welke niet direct opeisbaar is, derhalve onder tijdsbepaling, en niet een
vordering onder opschortende voorwaarde.
Aan dit oordeel doet niet af, dat in geval van betalingsachterstand of vervroegde aflossing zijdens de kredietnemer of bij
diens overlijden, blijkens art. 3 en 4 van de Overeenkomst provisieuitbetalingsstructuur de provisieuitbetaling wordt
gestaakt, omdat hieruit voor belanghebbende slechts voortvloeit een voorwaardelijke verplichting tot restitutie van te
vorderen provisie.
Evenmin doet aan het hiervoor weergegeven oordeel af, dat belanghebbende gedurende de looptijd van een PL-contract
nog werkzaamheden moet verrichten of kosten moet maken in geval van betalingsachterstand van of vervroegde aflossing
door de kredietnemer. Uit de hiervoor geciteerde passage is af te leiden, dat noch het recht op provisie, noch de hoogte
ervan afhankelijk is of samenhangt met de omvang en/of intensiteit van die werkzaamheden of kosten, doch uitsluitend van
het netto kredietbedrag of de kredietvergoeding, welke beide laatste grootheden in een PL-contract plegen te worden
vastgelegd en dus reeds bij de totstandkoming van dat contract vaststaan.
Goed koopmansgebruik laat niet toe hetgeen bij het einde van het jaar als provisie ter zake van reeds verrichte
werkzaamheden is ontvangen of onder een tijdsbepaling is te vorderen, bij de berekening van de winst van dat jaar buiten
aanmerking te laten.
Wel kan bij de bepaling van de hoogte van een vordering onder tijdsbepaling rekening worden gehouden met de contante
waarde ervan; beide partijen hebben dit terecht gesteld.
Tevens laat goed koopmansgebruik toe om bij de bepaling van de in een jaar genoten winst rekening te houden met de
voorwaardelijke verplichting door de waarde van het - met inachtneming van de kans op vervulling van de voorwaarde te
schatten - bedrag dat te dier zake verschuldigd zal worden in een passiefpost tot uitdrukking te brengen. Nu aannemelijk is
dat deze voorwaardelijke verplichting stoelt op de door het sluiten van een PL-contract in het jaar ontstane,
rechtsverhouding tussen belanghebbende en de financieringsmaatschappij en tevens aannemelijk is dat er een behoorlijke
kans bestaat op het ontstaan van die verplichting, gaan partijen in hun wederzijdse stellingnamen daar dan ook terecht van
uit. Partijen verschillen slechts van mening over de waardering van genoemd bedrag.
Partijen gaan er in hun wederzijdse stellingnamen van uit, dat de provisie verbonden aan het tot stand brengen van een PL-
contract voor belanghebbende mede een beloning vormt voor de door belanghebbende te verrichten werkzaamheden en te
maken kosten tijdens de looptijd van het contract. Mede gelet op hetgeen is overwogen staat goed koopmansgebruik alsdan
toe - gelijk belanghebbende stelt en de inspecteur erkent - om de provisievergoeding in zoverre als nog niet ten volle
verdiend te beschouwen.
De maatstaf ter bepaling van het niet verdiende deel van de provisievordering is de verhouding tussen de bij het afsluiten
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van een PL-contract en de later verrichte werkzaamheden. Partijen verschillen van mening over die verhouding.
Uit het overwogene volgt, dat het hof het primaire standpunt van belanghebbende verwerpt.
Het subsidiaire standpunt van belanghebbende is in beginsel juist; belanghebbende heeft weliswaar de berekeningen van
de inspecteur bestreden, doch nagelaten aan te geven tot welke cijfermatige resultaat haar standpunt leidt.
Daartegenover heeft de inspecteur gesteld, dat hij bij zijn gemotiveerde schatting van de winstcorrectie ad f 60 000 in
voldoende mate met de in het subsidiaire standpunt van belanghebbende aangevoerde factoren heeft rekening gehouden.
De inspecteur heeft echter verzuimd aan te geven, welke cijfermatige gevolgen zijn verbonden aan zijn ter zitting verwoorde
gewijzigde standpunt met betrekking tot de provisie op kredietovereenkomsten van kontinu-krediet.
Het hof kan daarom de winstcorrectie slechts bij wijze van schatting bepalen, nu partijen voor de bepaling daarvan
onvoldoende concreet cijfermateriaal hebben aangevoerd. Het hof schat bedoelde winstcorrectie, mede gelet op de onder
de feiten vermelde verhouding en hetgeen overigens door partijen is gesteld, ex aequo et bono op f 20 000.
Het belastbare bedrag dient derhalve met f 40 000 te worden verlaagd. (Volgt vernietiging en vermindering.)
Niet bekend of beroep in cassatie is ingesteld.

Noot

Aantekening
1. In zijn arrest d.d. 23 oktober 1957, 57/315, overwoog de Hoge Raad omtrent de verantwoording van provisies, waarvoor
nog werkzaamheden moesten worden verricht: '(...) deze provisie als nog niet ten volle verdiend te beschouwen, maar dat
de maatstaf niet kan zijn de verhouding tussen de reeds verstreken en nog niet verstreken duur der verzekering (...) doch
enkel de verhouding tussen de reeds verrichte en de nog te verrichten werkzaamheden, welke verhouding mede bepaald
wordt door de soort der verzekering en de soort der provisie'.
Winstverantwoording in beginsel derhalve niet 'pro rata temporis', maar naar rato van verrichte arbeid.
2. In zijn uitspraak d.d. 5 september 1980 nr. 612/78 overwoog het Hof te Leeuwarden omtrent de verantwoording van
provisie die werd gegeven voor het beheer van een assurantie-portefeuille: 'dat (...) provisie werd ontvangen, als uitvloeisel
waarvan de noodzaak bestaat gedurende het daarop volgende premiejaar werkzaamheden te verrichten en het de
omstandigheid is, dat op balansdatum een gedeelte van de werkzaamheden nog onverricht is, welke de rechtvaardiging
oplevert een overeenkomstig gedeelte van die provisie als onverdiend aan te merken; dat vorenbedoelde rechtvaardiging tot
het op de winst bepalende balans opnemen van een transitorische passiefpost niet slechts aanwezig is voor het geval
sprake is van een juridische verplichting tot het verrichten van werkzaamheden, doch mede voor het geval, zoals te dezen,
dat, gelijk voren overwogen, bij een als normaal aan te merken bedrijfsvoering de noodzaak daartoe bestaat'.
Het hof aanvaardde als transitoire post het gedeelte van de ontvangen provisie, dat geacht werd een beloning te zijn voor
nog door de tussenpersoon voor het beheer van de portefeuille te verrichten werkzaamheden, overeenkomstig de uitkomst
van de breuk (nog te verrichten werkzaamheden op balansdatum : totaal te verrichten werkzaamheden) x provisie.
Deze uitspraak volgt de lijn van het arrest van de HR van 23 oktober 1957. Wij vinden in punt 12 van de overwegingen van
het hof in het onderhavige geschil dit beginsel terug.
3. Het geschil, dat onderwerp vormde van de onderhavige uitspraak van het hof, betrof de verantwoording van
afsluitprovisie; de belanghebbende ontving deze provisie als beloning voor zijn bemiddeling bij het afsluiten van persoonlijke
leningen (p.l.) en continu-credieten (c.c.). De betaling van deze afsluitprovisie vond gespreid over de looptijd van de
leningen plaats. Uit de uiteenzetting van de inhoud van de overeenkomst citeer ik:
'De overeenkomstig (...) omschreven wijze berekende provisie per termijn wordt niet uitgekeerd voordat de door de
kredietnemer verschuldigde termijnen vervallen. De provisie-uitbetaling wordt gestaakt zodra een dusdanige achterstand in
de door de kredietnemer verschuldigde termijnen is ontstaan, dat (...) daarvan melding moet worden gedaan aan het bureau
van de stichting. De provisie-uitbetaling wordt niet hervat voordat de kredietnemer de opgelopen achterstand, inclusief de
vertragingsrente, geheel heeft ingehaald en de termijnbetalingen volgens het oorspronkelijk overeengekomen
aflossingsschema heeft hervat. Over de termijnen welke de kredietnemer achterstallig is geweest, behoudens die waarover
reeds provisie werd uitbetaald, wordt in geen geval provisie uitgekeerd'.
De inspecteur stelde dat de provisievordering van belanghebbende ontstaat op het moment dat het pl-contract wordt
afgesloten, terwijl de belanghebbende zich op het standpunt stelde, dat op dat moment nog slechts sprake is van een
voorwaardelijk recht op provisie; de provisie is dan nog niet vorderbaar en ook niet onder tijdsbepaling opeisbaar. In geschil
was derhalve of een voorwaardelijk recht was ontstaan dan wel een recht onder tijdsbepaling. Het hof besliste dat bij het
sluiten van een pl-contract belanghebbende een provisievordering krijgt onder tijdsbepaling, en niet een vordering onder
opschortende voorwaarde.
Ik betwijfelde of het hof wel de juiste conclusie had getrokken. Om deze reden heb ik mij gewend tot de Vereniging van
Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), welke vereniging het contract had ontworpen. Met toestemming van de
VFN citeer ik uit het ontvangen antwoord: 'Met U ben ik van mening dat zowel het standpunt van de inspecteur als dat van
het hof niet correct is.
Op het moment van het sluiten van de PL door bemiddeling van de tussenpersoon (t.p.) wordt - puur rekenkundig - diens
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totale provisie bepaald. Dit is nodig om te kunnen uitrekenen welk bedrag ineens kan worden uitgekeerd (nl. 25% van het
totale provisiebedrag). Het berekenen van de totale provisie vindt dan ook niet plaats bij het doorlopende krediet, waar
immers uitsluitend als een promillage per maand wordt uitbetaald.
Zowel bij PL als bij DK geldt dat slechts provisie wordt uitgekeerd zolang de overeenkomst door de kredietnemer normaal
wordt nagekomen. Op het betalingsgedrag van de kredietnemer heeft de t.p. nauwelijks of geen invloed. Het is dan ook
onjuist om, zoals het hof dat doet, te stellen dat de provisie zuiver afhankelijk is van een tijdsbepaling; de provisie is eerder
afhankelijk van een toekomstige onzekere gebeurtenis, nl. of de kredietnemer zijn overeenkomst nakomt.
Ter toelichting mag ik U erop wijzen dat een belangrijk deel van de leningen met een vaste looptijd (w.o. de PL) bij lange na
niet de contractueel overeengekomen looptijd 'uitdienen'. Veel overeenkomsten worden voortijdig overgesloten in een
nieuwe; bij een kleiner deel komt de kredietnemer zijn verplichtingen niet na. Hoewel geen exacte cijfers bekend zijn, kan bij
benadering worden gesteld dat tussen de 25 en 50% van alle kredieten met een vaste looptijd voortijdig worden beeindigd,
waardoor ook de provisie-uitbetaling wordt gestaakt.
Bij staking van de provisie-uitbetaling wegens beeindiging van het contract met de kredietnemer (door oversluiten, overlijden
van de kredietnemer of welke andere reden ook) of bij niet in te lopen achterstand, bestaat er voor de t.p. geen enkel recht
op verdere provisiebetaling'. Tot zover V.F.N.
Mede op deze grond meen ik, dat wij verder kunnen uitgaan van de vraag hoe een - onder opschortende voorwaarde te
genieten - bate mag worden verantwoord.
4. De kans, dat de voorwaarde niet wordt vervuld, is in de bedrijfstak niet te verwaarlozen. De vervulling van de voorwaarde
is afhankelijk van het gedrag van derden, welk gedrag niet of nauwelijks door de tussenpersoon kan worden beinvloed. Op
het moment, dat de voorwaarde wordt vervuld, krijgt de tussenpersoon een onvoorwaardelijke vordering. Op dat moment
heeft hij m.i. een deel van zijn bate gerealiseerd. Onder punt 9 van zijn uitspraak overwoog het hof:
'G.k.g. laat niet toe hetgeen bij het einde van het jaar als provisie t.z.v. reeds verrichte werkzaamheden is ontvangen of
onder tijdsbepaling is te vorderen, bij de berekening van de winst van dat jaar buiten aanmerking te laten'.
Zou - in de opvatting van het hof - een vordering onder opschortende voorwaarde volgens g.k.g. buiten aanmerking mogen
worden gelaten zolang de voorwaarde niet is vervuld?
Mijn conclusie: het gelijk in deze zaak was aan de kant van de belanghebbende.
J. HOOGENDOORN
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