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Voorwoord

Vaak is mij tijdens het verrichtten van mijn onderzoek gevraagd, of ik terugkijkend 
wederom de keuze zou maken om te promoveren. Lang niet altijd wist ik dan het ant-
woord, maar nu het proefschrift in gedrukte vorm voor mij ligt, kan ik deze vraag zonder 
twijfel bevestigend beantwoorden. Ondanks het feit dat tijdens mijn onderzoek af en toe 
spreekwoorden in mijn hoofd zijn opgekomen als 'geduld is een schone zaak', 'men krijgt 
het niet cadeau' en 'de laatste loodjes wegen het zwaarst', heb ik het wetenschappelijke 
onderzoek als zeer verrijkend ervaren en altijd met heel veel plezier gedaan. Het schrijven 
van een proefschrift heeft mij vooral geleerd hoe leuk, afwisselend en uitdagend de fiscale 
wetenschap kan zijn.

Promoveren is in essentie een eenzame bezigheid, maar dit onderzoek zou toch zeker niet 
tot stand zijn gekomen zonder de hulp, interesse en het geduld van verschillende perso-
nen die ik hierbij allen bedank. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar mijn promotor 
Rob Cornelisse, onder meer omdat hij mij altijd heeft aangespoord mijn eigen ideeën ver-
der uit te diepen en aan het papier toe te vertrouwen. Ook gaat mijn dank uit naar Huub 
Dijstelbloem, die gedurende het hele onderzoeksproces altijd de tijd heeft genomen om 
mijn concepten door te lezen en te voorzien van uitdagend commentaar.

Met dit onderzoek heb ik beoogd aan te tonen dat neutraliteit in de belastingheffing van 
ondernemingswinsten naar mijn mening een positieve impuls voor het ondernemerskli-
maat kan betekenen. In de praktijk zijn verschillende alternatieven voor een dergelijke 
rechtsvormneutrale winstbelasting uitgewerkt, waaronder de ondernemingswinstbelas-
ting. In dit proefschrift wordt onder meer een mogelijke uitwerking van een dergelijke 
rechtsvormneutrale winstbelasting gegeven toegespitst op de huidige stand van de fiscale 
regelgeving. Gelet op de globalisering van de samenleving is tevens aandacht besteed aan 
de internationale gevolgen van de invoering van een ondernemingswinstbelasting.

Ik besluit dit voorwoord met het uitspreken van de wens dat bij de continuerende zoek-
tocht naar een optimale wijze van winstbelasting ook aandacht zal uitgaan naar de moge-
lijke invulling, haalbaarheid en effectiviteit van een rechtsvormneutrale belasting als de 
ondernemingswinstbelasting.

Manuscript afgesloten op 15 oktober 2007
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Definities: 
invulling van een aantal begrippen en afkortingen

AB Aanmerkelijk belang
BB Bedrijfsbelasting 
Bron(land)beginsel Belasting dient daar te worden geheven waar de winst / 

rendement wordt gegenereerd
DGA Directeur Groot Aandeelhouder
Echte ondernemer Ondernemer in de zin van artikel 3.4 Wet IB 2001
EStG Einkommenssteuer
EV Eigen vermogen
GewStG Gewerbesteuer
IB Inkomstenbelasting
HvJ EG Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
KEN Kapitaal Export Neutraliteit
KIN Kapitaal Import Neutraliteit
KStG Körpergeschaftssteuer
KVWV Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen
MKB-winstvrijstelling Vrijstelling als bedoeld in artikel 3.79a Wet IB 2001
NSV Nederlands Standaard Verdrag
OR Oudedagsreserve
OWB Ondernemingswinstbelasting
OWB-stelsel Een stelsel bestaande uit een winstbelasting geheven bij de 

onderneming en uit een aanvullende heffing bij de achter-
liggende aandeelhouders

Particuliere onderneming(er) Een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid welke 
thans binnen de heffingssfeer van box I Wet IB 2001 valt.

Pseudo-ondernemer Ondernemer in de zin van artikel 3.3. Wet IB 2001
RMK Raad voor het Midden en Kleinbedrijf
RZO Raad voor het Zelfstandig ondernemerschap
Rechtsvormneutraliteit Bij de belastingheffing van winst uit onderneming wordt 

iedere onderneming gelijk behandeld en is de fiscale be-
handeling niet afhankelijk van de rechtsvorm waarin de 
onderneming wordt gedreven.

Quasi-ondernemer Ondernemer in de zin van artikel 3.90 e.v. Wet IB 2001
TBS-regelingen Terbeschikkingstellingsregelingen in de zin van artikel 

3.91 Wet IB 2001 e.v.
VV Vreemd vermogen
Vpb Vennootschapsbelasting
Wet VPB 1969 Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Wet IB 2001 Wet Inkomstenbelasting 2001
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1 Inleiding

1.1 INLEIDING

Dat het huidige Nederlandse winstbelastingstelsel wordt gekenmerkt door een gebrek 
aan rechtsvormneutraliteit, wordt door mij als uitgangspunt genomen.
De belangrijkste oorzaak voor het bestaande gebrek aan rechtsvormneutraliteit is gelegen 
in het naast elkaar bestaan van een tweetal heffingsystemen voor ondernemingswinsten. 
Enerzijds worden ondernemingswinsten belast op grond van de Wet IB 2001 en anderzijds 
op grond van de Wet VPB 1969.
De concrete regelgeving opgenomen in deze wetten is verschillend. Zo hebben beide wet-
ten hun eigen tariefstructuur en grondslagbepaling. Daar komt bij dat deze heffingswet-
ten zelf ook verschillen kennen met betrekking tot de toepassing van een aantal speci-
fieke winstbelastingregels die in de desbetreffende wet zijn opgenomen. Het huidige 
gebrek aan rechtsvormneutraliteit vindt uitdrukking in het feit dat het antwoord op de 
vraag welke fiscale behandeling in een concreet geval zal worden toegepast, ten princi-
pale afhankelijk is van de rechtsvorm waarin de onderneming gedreven wordt.

Dat het stelsel van winstbelastingen een gebrek aan rechtsvormneutraliteit kent, is al 
gedurende lange tijd bekend binnen de Nederlandse fiscaliteit. Dit heeft in de loop der tijd 
geleid tot het naar voren brengen van vele mogelijke oplossingen, die alle het bereiken 
van een rechtsvormneutrale wijze van belastingheffing van ondernemingswinsten als uit-
gangspunt hebben. Tot op heden heeft geen van deze alternatieven echter geleid tot het 
invoeren van een (volledig) rechtsvormneutraal winstbelastingstelsel. Wel zijn er enkele 
concrete wetsaanpassingen doorgevoerd die op een bepaald punt het bereiken van meer 
rechtsvormneutraliteit tot doel hadden.

Gelet op het in de doctrine steeds terugkerende pleidooi voor meer rechtsvormneutrali-
teit in samenhang met de inmiddels doorgevoerde wijzigingen in de fiscale regelgeving, 
de Wet IB 2001 in het bijzonder, is bij mij de vraag gerezen of het invoeren van een rechts-
vormneutrale wijze van winstbelasting niet aan een (her)overweging toe is. Immers, sinds 
het verschijnen van een van de laatste uitgebreide ontwerpen op dit gebied, hebben zich 
zowel in de fiscale regelgeving als in de maatschappij wijzigingen voorgedaan die deze 
heroverweging ondersteunen en mogelijk de oude argumenten die pleiten tegen de voor-
stellen tot invoering van een rechtsvormneutrale winstbelasting, doen vervallen c.q. aan 
kracht doen inboeten.

1.2 PROBLEEMSTELLING

De ontbrekende rechtsvormneutraliteit van het huidige winstbelastingstelsel wordt in dit 
proefschrift als uitgangspunt genomen. Centrale vraag van dit proefschrift is echter of dit 
gebrek aan rechtsvormneutraliteit negatieve consequenties heeft en of deze zodanig zijn 
dat aanpassing van de bestaande wijze van heffing van ondernemingswinsten wenselijk 
is. Een voorbeeld van een mogelijk ongewenst gevolg veroorzaakt door het gebrek aan 
rechtsvormneutraliteit is de fiscale beïnvloeding van de rechtsvormkeuze, als gevolg 
waarvan de door de wetgever gewenste flexibiliteit met betrekking tot de rechtsvorm-
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keuze onder druk komt te staan.1 Vragen als – het wel of niet aantrekken van personeel, 
het uitsluiten van de aansprakelijkheid, de mogelijkheid tot het aantrekken van externe 
financiering, het doel van de onderneming – behoren doorslaggevend te zijn bij de rechts-
vormkeuze en niet de mate van belastingbesparing die met een bepaalde keuze kan wor-
den gerealiseerd.
Dat de huidige winstbelastingsystematiek niet rechtsvormneutraal is, is mijns inziens dus 
een constatering. Over de (negatieve) gevolgen van dit gebrek aan rechtsvormneutraliteit 
bestaat mijns inziens echter veel minder duidelijkheid. Deze consequenties zijn echter 
wel van belang bij de vraag of een wijziging van het bestaande winstbelastingstelsel in de 
richting van meer rechtsvormneutraliteit, wenselijk is. Deze gevolgen maken dientenge-
volge deel uit van de probleemstelling die aan dit proefschrift ten grondslag ligt, welke als 
volgt kan worden weergegeven:

In dit proefschrift zal worden onderzocht of het huidige gemis aan rechtsvormneutraliteit onwenselijke 
gevolgen veroorzaakt. Indien van het bestaan van dergelijke nadelige gevolgen blijkt, wordt vervolgens 
onderzocht of er mogelijkheden bestaan om deze onwenselijke gevolgen op te heffen en of deze effectief 
en haalbaar zijn.

Kortom, de in de inleiding beschreven vraag inzake de (her)overweging met betrekking 
tot de invoering van een rechtsvormneutraal winstbelastingsysteem, wordt geconcreti-
seerd in de vraag of de gevolgen van het gebrek aan rechtsvormneutraliteit thans zodanig 
zijn dat – in het licht van de mogelijkheden tot verlichting van dit gebrek aan rechtsvorm-
neutraliteit – daadwerkelijke aanpassing wenselijk is en daarnaast ook effectief en haal-
baar.
Het plan van aanpak met betrekking tot het uitwerken van de probleemstelling en het 
beantwoorden van de daarbij komende vragen, wordt in de navolgende paragraaf 
geschetst.

1.3 PLAN VAN AANPAK

Centraal onderwerp van dit proefschrift is het onderzoeken van de omvang van het 
bestaande gebrek aan rechtsvormneutraliteit evenals de daaruit voortvloeiende onge-
wenste consequenties, alsmede het zoeken naar een mogelijke effectieve en haalbare 
oplossing daarvoor. Het onderzoek zal langs de volgende lijnen lopen.

Het gemis aan rechtsvormneutraliteit, evenals de (voorlopige) assumptie dat daaruit nega-
tieve gevolgen ontstaan, zal in eerste instantie worden toegelicht door een schetsmatige 
bespreking van de belangrijkste bijdragen die in het verleden in de literatuur zijn versche-
nen omtrent mogelijke vormen van een rechtsvormneutrale winstbelastingsystematiek.
Deze beschrijving zal gevolgd worden door mijn keuze uit een van deze alternatieven, 
welke keuze aan de hand van een aantal principiële overwegingen zal worden onder-
bouwd. Vervolgens zal nader worden ingegaan op de geschiedenis en inhoud van het door 
mij gekozen alternatief en op de pro- en contra-argumenten die in het licht van de huidige 
belastingwetgeving met betrekking tot het door mij gekozen alternatief aangevoerd kun-
nen worden. Voorts zullen deze argumenten tegen elkaar worden afgewogen. Het resul-
taat van deze toets zal dienen als mogelijke onderbouwing van de stelling dat een rechts-
vormneutrale winstbelasting niet op zwaarwegende bezwaren hoeft te stuiten.
Na deze bespreking zal door mij geïnventariseerd worden in hoeverre het huidige winst-
belastingstelsel onvolkomenheden kent die zijn terug te voeren op een gebrek aan rechts-
vormneutraliteit evenals de daaraan verbonden (nadelige) maatschappelijke consequen-
ties. Een dergelijke inventarisatie is van belang voor het onderbouwen van de assumptie 

1 Zie onder meer de nota Modernisering ondernemings- en vennootschapsrecht die minister Donner op 
8 september 2004 aan de Tweede Kamer aanbood.
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dat een gebrek aan rechtsvormneutraliteit tot ongewenste gevolgen leidt en waarmee de 
wenselijkheid van een rechtsvormneutraal winstbelastingstelsel wordt aangetoond.
In aansluiting hierop zal na weging van de eventueel geïnventariseerde negatieve gevol-
gen een concreet voorstel worden geformuleerd voor een mogelijke uitwerking van een 
rechtsvormneutraal winstbelastingstelsel. Deze concrete uitwerking zal vooraf worden 
gegaan door een uiteenzetting van de elementen die door mij bij het ontwerp als uitgangs-
punten zijn genomen.
Tot slot zal de effectiviteit en haalbaarheid van deze concrete uitwerking van een rechts-
vormneutrale wijze van winstbelasting getoetst worden. Hierbij zal onder meer aandacht 
worden besteed aan de (inter)nationale invoeringsproblematiek, de Europeesrechtelijke 
verenigbaarheid en maatschappelijke aanvaarding.
Het onderzoek zal worden afgerond met een conclusie waarin een antwoord op de eerder 
genoemde probleemstelling zal worden geformuleerd.

1.4 HET BELANG VAN DIT ONDERZOEK

Er is al veel geschreven met betrekking tot de fiscale behandeling van de particuliere 
ondernemer in de inkomstenbelasting in vergelijking met de fiscale behandeling van de 
rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Ook is in de literatuur al meer-
dere malen aandacht geschonken aan de verschillende verschijningsvormen van de 
onderneming en het gebrek aan rechtsvormneutraliteit in de fiscale wetgeving.
Niet alleen in de literatuur maar ook van regeringszijde is hieraan aandacht besteed. Zo 
zijn er verschillende aanpassingen in de fiscale wetgeving doorgevoerd die in het teken 
staan van het streven naar (meer) fiscale rechtsvormneutraliteit. Bijvoorbeeld de wijziging 
van het aanmerkelijkbelangregime op 1 januari 1997, het verlagen van de hoogste schijf 
van box 1 zodat dit globaal op gelijke hoogte kwam met het gecombineerde tarief voor de 
aanmerkelijkbelanghouder, maar ook het invoeren van de zogenoemde terbeschikking-
stellingsregelingen (art. 3.91 e.v. Wet IB 2001).
Mijns inziens is echter tot op heden weinig aandacht besteed aan de vraag of er daadwer-
kelijk een noodzaak is tot het invoeren van een rechtsvormneutrale wijze van winstbelas-
ting. Met het onderhavige onderzoek hoop ik argumenten aan te kunnen voeren die meer 
duidelijkheid omtrent dit vraagstuk geven.
Voorts hebben er inmiddels ontwikkelingen plaatsgevonden die een onderzoek naar de 
wenselijkheid, noodzakelijkheid en mogelijkheid van een rechtsvormneutrale winstbe-
lastingsystematiek ondersteunen en tot op heden nog niet in de beschouwingen over 
rechtsvormneutraliteit zijn meegenomen. Als belangrijkste noem ik hier de systematiek 
van de Wet IB 2001, de op handen zijnde invoering van de mogelijkheid tot het kiezen 
voor rechtspersoonlijkheid voor transparante vennootschappen (in het wetsvoorstel de 
zogenoemde ‘openbare vennootschappen’) en de wens om de bestaande vennootschaps-
belasting aan te passen en de internationale concurrentiepositie daarvan te versterken.
De tariefsverlaging(en) van de vennootschapsbelasting als onderdeel van laatstgenoemde 
ontwikkeling zal(zullen) naar mijn mening het bestaande gebrek aan rechtsvormneutra-
liteit versterken. Kwam de gecombineerde druk van de vennootschapsbelasting en de 
inkomstenbelasting over de aanmerkelijkbelangvoordelen voorheen nog uit op 50,875%, 
inmiddels is deze gedaald naar maximaal 44,13% (2007). In vergelijking met het toptarief 
van de inkomstenbelasting van 52% is de gecombineerde vennootschapsbelasting/aanmer-
kelijkbelangheffing dus aantrekkelijker. De invoering van de MKB-winstvrijstelling in de 
Wet IB 2001 neutraliseert deze verhouding overigens wel weer voor een deel, aangezien 
het toptarief in de inkomstenbelasting met toepassing van de MKB-winstvrijstelling onge-
veer uitkomt op 46,8% (2007). Feit blijft echter dat de tarieven verschillen wat een incen-
tive kan vormen voor taxplanning met betrekking tot de rechtsvorm van de onderne-
ming.
Voorts kan niet worden uitgesloten dat de fiscaal verschillende behandeling van de BV ten 
opzichte van de particuliere ondernemingen door de herziening van de Wet VPB 1969, 
ook op een ander punt is versterkt. Namelijk met betrekking tot de grondslagbepaling. 
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Het doel van de herziening is immers geweest; het versterken van de (internationale) con-
currentiepositie van de vennootschapsbelasting, hetgeen impliceert dat er gunstige maat-
regelen in de grondslag van de vennootschapsbelasting zullen worden opgenomen. In dit 
verband kunnen genoemd worden de zogenoemde rente- en kennisbox die geen toepas-
sing kunnen vinden in de heffing van de inkomstenbelasting.
Mede in het licht van de hiervoor geschetste recente en toekomstige ontwikkelingen is 
een hernieuwd onderzoek naar de noodzaak van een rechtsvormneutrale heffing van 
ondernemingswinsten mijns inziens op zijn plaats. In dit proefschrift beoog ik daarin te 
voorzien en zal ik tevens een concrete uitwerking van een rechtsvormneutraal winstbe-
lastingstelsel maken, toegespitst op de huidige fiscale regelingen en maatschappelijke 
ontwikkelingen.
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2 Rechtsvormneutrale winstbelasting; voorstellen 
door de jaren heen

2.1 INLEIDING

Ongeveer in het midden van de vorige eeuw stak het fenomeen rechtsvormneutrale winst-
belastingheffing voor het eerst de kop op in de vorm van een concreet voorstel. Binnen de 
belastingdoctrine groeide het besef dat de destijds geldende wijze van winstbelasting, 
waarbij onderscheid werd gemaakt naar de rechtsvorm van de onderneming, het onder-
nemersklimaat op een negatieve manier zou kunnen beïnvloeden. In het bijzonder ging 
daarbij de aandacht uit naar de fiscaal gedicteerde rechtsvormkeuze. Economische en 
civielrechtelijke overwegingen werden wellicht zelfs naar de achtergrond gedreven door 
de fiscale gevolgen, met als consequentie dat niet de meest optimale beslissing (vanuit 
economisch en ondernemingsrechtelijk opzicht) werd genomen.
Dit groeiende besef resulteerde rond 1960 in een ontwerp voor een rechtsvormneutrale 
winstbelastingheffing, de zogenoemde Bedrijfsbelasting (hierna: BB). Een voorstel dat zijn 
ontwerpstatus nimmer is ontstegen, maar toch van groot belang is geweest voor de ont-
wikkeling van het gedachtegoed rond het fenomeen rechtsvormneutrale winstbelasting-
heffing. Sinds de verschijning van dit ontwerp zijn verschillende oplossingen van een 
rechtsvormneutrale winstbelasting verschenen die kortweg als volgt kunnen worden 
ingedeeld. Enerzijds wordt de oplossing gezocht op het niveau van de inkomstenbelasting 
– dat wil zeggen bij de genieter van de winst, anderzijds wordt de oplossing beproefd op 
het niveau van de vennootschapsbelasting – dat wil zeggen op het niveau van de onderne-
ming.

De geschiedenis van het gedachtegoed omtrent de rechtsvormneutrale winstbelasting 
zoals deze zich vanaf de verschijning van het ontwerp voor de BB heeft ontwikkeld, staat 
in dit hoofdstuk centraal. Een dergelijke beschrijving is mijns inziens noodzakelijk om 
een beter inzicht te verkrijgen in de huidige mogelijkheden van een rechtsvormneutrale 
winstbelasting. Bezwaren uit het verleden kunnen bijvoorbeeld zijn verdwenen met als 
gevolg dat een oud voorstel mogelijk weer nieuwe waarde heeft verkregen.

2.2 GESCHIEDENIS VAN HET FENOMEEN; RECHTSVORMNEUTRALE 
BELASTINGHEFFING

2.2.1 Bedrijfsbelasting

In 1960 onderzocht een studiegroep ingesteld door het Katholiek Verbond van Werkge-
versvakverenigingen de vraag, in hoeverre de structuur van de belastingheffing van 
ondernemingswinsten destijds bevredigend was.2 Het eindoordeel van de studiegroep 
hield in dat de wijze waarop de ondernemingswinst destijds werd belast, allerminst de 
schoonheidsprijs verdiende.
Deze studiegroep signaleerde de volgende distorsies:
– groei van een onderneming leidt altijd tot afrekening waarbij onder meer wordt 

gedacht aan overdracht aan kinderen of de omzetting in een NV;

2 Rapport van de belastingstudiegroep van het Katholieke Verbond van Werkgeversvakvereniging, 
Hervorming van de belastingheffing van ondernemingen, Den Haag 1960.
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– de fiscale wetgeving blijkt in hoge mate doorslaggevend voor de rechtsvormkeuze;
– de fiscale wetgeving blijkt een belangrijke invloed op een groot aantal concrete onder-

nemershandelingen als investeringsbeslissingen, financieringsvormen en dergelijke te 
hebben.

Het destijds geldende winstbelastingsysteem werd afgewezen omdat het volgens de stu-
diegroep geen eer deed aan het bijzondere karakter dat winst heeft ten opzichte van 
andere inkomensbronnen. Dientengevolge achtte de studiegroep het onjuist om winst als 
factor voor draagkrachtmeting te nemen.
Voorts achtte de studiegroep een aparte afwijkende heffing van rechtspersonen onge-
wenst. De fiscus dient een neutrale houding aan te nemen met betrekking tot de rechts-
vorm.
Het onderzoek is door de studiegroep afgerond met de volgende uitwerking van een 
rechtsvormneutrale winstbelasting die de bestaande distorsies zou opheffen.
De winst die de onderneming behaalt, dient te worden onderworpen aan een proportio-
nele BB die wordt gevolgd door een progressieve IB-heffing over het aan de ondernemer 
toevloeiende deel van de winst. De BB fungeert feitelijk als voorheffing op deze IB. Als 
belastingsubject kwalificeert iedere hier te lande wonende persoon die een beroep of 
bedrijf uitoefent, en iedere in het buitenland woonachtige persoon die hier te lande een 
bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent (in de vorm van een vaste inrichting). De rechts-
vorm speelt hierbij geen rol. De totale winst van de onderneming verdeeld in jaarwinsten 
vormt het belastingobject.3

De wijze waarop dit belastingobject wordt vastgesteld, dient ook voor iedere onderne-
ming gelijk te zijn. De studiegroep onderkent evenwel dat volledige gelijkheid door fiscale 
wetsbepalingen alleen, niet gerealiseerd kan worden. Verschillen in winstberekening 
worden, naast de specifieke fiscale wetgeving, veroorzaakt door de juridische verschillen 
die aan de rechtsvorm gekoppeld zijn. Bij het ontwerp van de BB heeft de studiegroep met 
deze verschillen en de nadere regelgeving die daarvoor was vereist, stilgestaan. De vol-
gende zijn daarvan de belangrijkste.
Allereerst de aftrekbaarheid van kapitaalrente. Een rechtspersoon zal de betaalde rente in 
aftrek brengen op zijn belastbare winst. De crediteur zal voor de ontvangen rentebaten in 
de IB worden betrokken. Een particuliere ondernemer heeft evenwel juridisch gezien niet 
de mogelijkheid om een overeenkomst met zijn onderneming als debiteur aan te gaan. 
Dit betekent dat de vergoeding voor het ter beschikking stellen van vermogen geen aftrek-
bare last is voor de BB. Het is daarentegen ook geen belastbare bate voor de IB zolang deze 
bate niet daadwerkelijk aan het ondernemingsvermogen is onttrokken. Hierin schuilt vol-
gens de studiegroep een (mogelijk) voordelig verschil voor de particuliere ondernemer. 
Tevens vestigt de studiegroep de aandacht op het mogelijk verdwijnen van het discrimi-
nerende effect dat de belastingheffing heeft op financiering met eigen vermogen dan wel 
met vreemd vermogen.
Een ander aandachtspunt vormen de kleine ondernemingen. Invoering van een verreken-
bare BB zal voor hen nadelig zijn, aangezien het tarief van de BB4 hoger ligt dan de IB die 
zij voor invoering van het voorgestelde regime gewend waren te betalen. Oplossing vormt 
een uitdelingsfictie. Ondernemingen die jaarlijks winst behalen tot een bepaalde grens, 
worden geacht deze winst te hebben uitgedeeld waarover inkomstenbelasting zou wor-
den geheven onder volledige verrekening van de BB. 

3 Saillant detail is het voorstel van de studiegroep om de ondernemingsvermogenfictie zoals in de 
huidige VPB is vastgelegd in art. 2, lid 5, Wet VPB 1969, te laten vervallen.

4 De hoogte van het tarief wordt veroorzaakt door de hoogte van de IB waarmee de BB verrekend 
zal worden. Omwille van een eenvoudige verrekening van de BB met de nadien verschuldigde IB 
zal het tarief van de BB hoog zijn.
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Teneinde het bijzondere karakter van de winst te waarborgen, werd voorgesteld om deze 
ondernemingen een onbelaste winstreserve te laten vormen voor de helft van de gereser-
veerde winst tot een maximum van 10% van de jaarwinst.5

Voorts eisen de gevolgen van liquidatie, doorschuiving en overlijden nadere regelgeving. 
Een objectieve benadering zou geruisloze doorschuiving in de visie van de studiegroep 
mogelijk maken. De claim die rust op de stille reserves van een particuliere onderneming 
gaat dan bij verkoop niet verloren, aangezien de onderneming zelf niet wordt beëindigd. 
De nieuwe ondernemer kan op dezelfde voet doorgaan.
Naast de vorenstaande problemen, is ook de verhouding IB-BB door de studiegroep nader 
uitgewerkt. Hoofdregel is de integrale verrekening van BB met IB op het moment van 
winstuitdeling dan wel onttrekking. IB wordt geheven over het gebruteerde genoten 
winstdeel. Op praktische of conjuncturele gronden zijn uitzonderingen in de zin van een 
vervroeging of een vertraging van verrekening mogelijk, aldus de studiegroep. Voor de 
heffing van dividendbelasting zou geen reden meer bestaan.
Tot slot heeft de studiegroep aandacht geschonken aan de verhouding van de BB met het 
buitenland. Uitgangspunt is dat de bedrijfswinst belast zal zijn in het land van vestiging 
en dat de subjectieve belasting van de winstgerechtigden toekomt aan het woonland van 
deze winstgerechtigden onder verrekening van de reeds in het buitenland (fictief) gehe-
ven bedrijfsbelasting. Bij een in Nederland gevestigde onderneming met in het buitenland 
woonachtige winstgerechtigden zou Nederland kunnen volstaan met de enkele heffing 
van BB. Deze zou aan de grens ook niet worden teruggegeven. In de omgekeerde situatie 
zou de Nederlandse fiscus de in het buitenland (fictief) geheven winstbelasting verreke-
nen met de IB verschuldigd over het ontvangen winstdeel ongeacht hetgeen feitelijk in 
het buitenland zou zijn geheven. Mogelijke nadelige gevolgen voor de Nederlandse schat-
kist wuift de studiegroep weg.6

Het ontwerp voor een BB gecombineerd met een IB zoals uitgewerkt door de studiegroep 
heeft nimmer een wettelijke status bereikt. Wel heeft het een belangrijke bijdrage gele-
verd aan de discussie die zich nadien in de fiscale literatuur ontvouwde.

2.2.2 Stelsel van volledige integratie in de vorm van fiscale transparantie

Een andere uitwerking van een rechtsvormneutrale winstbelasting, vormt het stelsel van 
volledige integratie uitgewerkt in fiscale transparantie. Vertrekpunt van deze uitwerking 
is de volledige integratie van de vennootschapsbelasting in de inkomstenbelasting op 
grond van de verlengstukgedachte. Deze gedachte, die de basis van het stelsel vormt, 
houdt in dat de rechtsvorm niet meer is dan een verlengstuk van de achterliggende aan-
deelhouders. Dientengevolge dient de belastingheffing te verlopen volgens de fiscale 
transparantiegedachte.
De fiscale transparantiegedachte is binnen ons belastingstelsel geen vreemde. Voor perso-
nenassociaties met een besloten karakter is dit sinds jaar en dag de regel. Zwemmer en 
Cornelisse zijn als voorstanders voor de fiscale transparantie van (bepaalde) rechtsperso-
nen aan te merken.7 Van Brunschot heeft de mogelijkheid van een facultatieve fiscale 
transparantie geopperd.8

5 Dit percentage van 10% ontleende de studiegroep aan de onbelaste reserve voor niet-uitgedeelde 
winsten zoals deze tijdens de belastingherziening in de jaren 1946-1949 gevormd kon worden. 
Destijds werd een percentage van 15 gehanteerd, doch de studiegroep meende dat dit te hoog was 
gezien de invoering van een aantal ondernemersfaciliteiten na 1949.

6 Rapport van de belastingstudiegroep van het Katholieke Verbond van Werkgeversvakvereniging, 
Hervorming van de belastingheffing van ondernemingen, Den Haag 1960, p. 36.

7 R.P.C. Cornelisse, De toekomst van de Vennootschapsbelasting, inaugurele rede, UVA, Vossiuspers, 
Amsterdam 2001, p. 9 e.v. en J. W. Zwemmer, ‘De fiscale positie van de aandeelhouder’, WFR 1978/
1037.

8 F.W.G.M van Brunschot. Oude aandeelhouders aan nieuwe banden, Openbare les 10 maart 1970, p. 20.
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Als tegenstander van de fiscale transparantie kan Rijkels worden genoemd.9 In 1996 
behandelt hij de vraag of fiscale transparantie voor de winstbelasting nieuwe aandacht 
verdient. In zijn optiek spitst de beantwoording van deze vraag zich toe tot de volgende 
twee subvragen:
1. Is de inkomstenbelasting voor ondernemingswinst meer aanvaardbaar dan de gecom-

bineerde IB/VPB van het bestaande belastingstelsel?
2. In hoeverre dient de rechtsvorm als tax-shelter?

Na enige overwegingen concludeert hij dat fiscale transparantie geen reëel alternatief is. 
Hij signaleert praktische problemen en acht het neutraliteitsbeginsel in het geding inge-
val de transparantie slechts van toepassing is op BV's met een beperkt aantal aandeelhou-
ders.

2.2.3 Ondernemingswinstbelasting van Van Dijck

In 1984 bracht Van Dijck zijn voorstel voor een ondernemingswinstbelasting (OWB) naar 
voren tijdens een voordracht gehouden op de Belastingconsulentendag.10 Hij ging uit van 
een gelijke opzet als de BB zoals door de studiegroep van het KVWV – waarin Van Dijck 
zelf zitting had – was uitgewerkt.
De argumenten die destijds aanleiding waren voor het onderzoek, zijn in de visie van Van 
Dijck niet komen te vervallen. Sterker nog, hij stelt dat deze argumenten in belang zijn 
toegenomen.
De uitwerking van Van Dijck berust op de volgende drie pijlers:
– de heffing van winstbelasting dient onverschillig de rechtsvorm plaats te vinden;11

– de behaalde winst maakt nog geen deel uit van het particuliere inkomen;
– de dubbele heffing over winstuitdelingen is onjuist.12

Een OWB grotendeels gebaseerd op de BB die door KVWV was voorgesteld, is volgens Van 
Dijck de beste mogelijkheid om aan deze drie uitgangspunten te voldoen. Wel is hij zich 
bewust dat de juridische verschillen tussen de diverse rechtsvormen nadere regelgeving 
vereisen met betrekking tot de gelijkheid van het belastingobject. Een greep uit zijn aan-
bevelingen:

a. De vermogensetiketteringsproblematiek
Een particuliere ondernemer kan geen rechtshandelingen met zijn eigen onderneming 
aangaan in tegenstelling tot een aandeelhouder die wel een overeenkomst kan aangaan 
met de vennootschap. Een mogelijk oplossing is om de aandeelhouder te belasten voor de 
verkoopwinst van vermogensbestanddelen die door zijn onderneming worden gebruikt, 
maar waarvan de eigendom bij de aandeelhouder in privé berust.

b. De kleine ondernemer
Mogelijk nadeel veroorzaakt door de hoogte van de OWB kan verlicht worden door een 
verlaagd tarief voor de OWB in te voeren. Ook de aandeelhouder die doorgaans zijn voor-
delen tegen een laag tarief ontvangt, zou hierbij gebaat zijn. De in 1960 voorgestelde onbe-

9 J.S. Rijkels, ‘Belastingheffing van ondernemingswinsten tussen norm en rechtsvorm’, TVVS 1996/
6, p. 2422.

10 J.E.A.M. van Dijck, Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm, Belastingconsulenten-
dag 1984, nr. 29, FED b.v., Deventer 1984.

11 Van Dijck constateert dat van een ‘globaal evenwicht' geen sprake is doch van een dubbel ontbre-
kend evenwicht in de winstbelasting, namelijk de onevenwichtigheid tussen particuliere onder-
nemers en rechtspersoon ondernemers enerzijds en tussen rechtspersonen onderling anderzijds.

12 Het ontwerpen van een algemeen verrekenbare OWB waarbij recht wordt gedaan aan de drie 
gekozen uitgangspunten, kent meerdere mogelijke uitwerkingen. De door Van Dijck ontworpen 
algemene OWB pretendeerde dan ook niet de enige juiste te zijn. Het was meer een poging de 
discussie aan te zwengelen.
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laste reserve voor een deel van de ingehouden winst, wordt door Van Dijck evenwel niet 
afgewezen.

c. Verhouding tussen OWB en IB
Op het moment van de winstuitdeling dan wel de onttrekking, zal dit voordeel bij de 
begunstigde in de IB worden betrokken onder verrekening van de reeds ingehouden OWB. 
Voor kwalificatie van uitdelingen c.q. onttrekkingen staat Van Dijck een meer economi-
sche benadering voor. Al hetgeen de onderneming verlaat, vormt een uitdeling en alles 
wat wordt uitgedeeld wordt primair geacht winst te zijn. Volledige gelijkheid tussen de 
particuliere ondernemer en de rechtspersoon-ondernemer wordt desondanks niet gerea-
liseerd. Voor de particuliere ondernemer ontbreekt de mogelijkheid om een geldlening 
aan te gaan met de onderneming hetgeen voor de aandeelhouder in een vennootschap wel 
mogelijk is. Een oplossing lijkt echter meer problemen te scheppen dan op te lossen, 
zodat Van Dijck deze consequentie van zijn ontwerp aanvaardt.

d. Verhouding met het buitenland
Zowel in het voorstel van Van Dijck als in de discussie naar aanleiding daarvan, is in de 
uitwerking meer aandacht besteed aan de buitenlandproblematiek dan door KVWV in 
zijn rapport was gedaan. Voor buitenlandse winstuitkeringen die een binnenlands belas-
tingplichtige geniet, dient de Nederlandse fiscus volgens Van Dijck verrekening te geven 
in de inkomstenbelasting. Zelfs ingeval de (ondernemings)belasting over de door deze bui-
tenlandse onderneming behaalde winst niet in de Nederlandse schatkist is gevloeid, aan-
gezien de onderneming zich buiten het bereik van de Nederlandse rechtsmacht bevond.
De heffing van winstbelasting zou volgens hem dus moeten toekomen aan de oorsprong-
staat terwijl het woonland de in de oorsprongstaat geheven winstbelasting dient te verre-
kenen met de inkomstenbelasting. Grondslag voor verrekening vormt de nationale OWB 
ongeacht de daadwerkelijke heffing in de oorsprongstaat.13 Overigens stelt Van Dijck dat 
deze oplossing ook werkbaar is zonder invoering van een algemene OWB.

e. De gevolgen van overdracht en liquidatie
Bij overdracht van een door een particulier gedreven onderneming dreigt een tweetal 
claims verloren te gaan. Ten eerste de OWB-claim op de stille reserves en ten tweede de 
IB-claim op de winstreserves. Geruisloze doorschuiving zoals het KVWV voorstond, is een 
werkbare optie. Gezien de in 1984 geldende tarieven ziet Van Dijck afrekening als moge-
lijkheid gevolgd door afschrijvingen bij de overnemer. Ook de aandeelhouder die zijn 
belang verkoopt, zou kunnen afrekenen. Een claim op de stille reserves van een vennoot-
schap gaat uiteraard niet verloren.

Uit de discussie naar aanleiding van het voorstel van Van Dijck volgt mijns inziens dat 
vorenstaande drie uitgangspunten en de noodzaak tot heroverweging van het winstbelas-
tingregime, in de literatuur op instemming konden rekenen.14

13 Van Dijck verdedigde zijn uitgangspunt met de volgende argumenten. Oorsprongstaten zijn vaak 
de armere landen. Voorts treedt de dubbele druk op in het woonland van de winstbegunstigde. 
Deze Staat zal dan ook voor een oplossing dienen te zorgen. Gunstige bijkomstigheid is het ver-
vallen van de noodzaak van de dividendbelasting.

14 Dit blijkt onder meer uit de voorstellen van een OWB zoals door Rijkers en Koudijs geponeerd die 
alle hun basis vonden in het door van Dijck ontworpen systeem. P.H.J. Essers, Knelpunten bij de her-
vorming van belastingheffing van ondernemingen, inaugurele rede Katholieke Universiteit Brabant 
1992, Kluwer, Deventer 1992, Y. Koudijs, Ondernemingswinstbelasting, een rechtsvormneutrale belasting-
heffing naar de winst uit onderneming, proefschrift d.d. 30 november 1993, UVA, Amsterdam 1993.
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2.2.4 Ondernemingswinstbelasting uitgebreid met een loonsomheffing

Van Soest heeft zich achter het systeem voor een OWB zoals Van Dijck dit in 1984 had uit-
gewerkt, geschaard.15 Zijn standpunt wijkt ten opzichte van dit voorstel op de volgende 
punten af.
Van Soest stelt uitbreiding van het werkingsterrein van de huidige vennootschapsbelas-
ting voor in plaats van het creëren van een nieuwe belasting. Tevens oppert hij de moge-
lijkheid om de heffingsgrondslag van de winstbelasting uit te breiden tot de loonsom als 
heffingsmaatstaf naast de winst. Dit impliceert in zijn optiek een nog grotere vereenvou-
diging van de inkomstenbelasting.
In publicaties van latere datum is vorenstaande gedachte door Grapperhaus nader uitge-
werkt in zijn voorstel voor een loonsom- en bedrijfsvermogensbelasting (hierna: ‘LBB’).16 
Deze LBB is een zakelijke belasting die niet aanhaakt bij het resultaat van het productie-
proces maar reeds op een eerder moment binnen het productieproces wordt geheven. 
Aanknopingspunt voor de heffing vormt het gebruik dat de ondernemer maakt van de 
schaarse productiefactoren, arbeid en kapitaal. Afhankelijk van de mate waarin de onder-
nemer beslag legt op deze productiefactoren zal er belasting worden geheven.
Een hindernis bij de invoering van een LBB vormen de particuliere ondernemers. Als 
oplossing formuleert Grapperhaus de mogelijkheid om aan deze ondernemers een fictief 
eigen vermogen en een fictieve loonsom toe te kennen, waarover vervolgens de LBB kan 
worden geheven.

2.2.5 Een objectief winstbegrip gevolgd door een bronbelasting

Reuvers behandelt in zijn Fiscaal Scenario 2000 een aantal mogelijke manieren waarop in 
de toekomst de ondernemingswinst belast zou kunnen worden.17 Een van deze voorstel-
len is een verregaande objectivering van het winstbegrip. Is er winst behaald dan dient er 
ook belasting over geheven te worden, mits de winst aan het Nederlandse territoir is toe 
te rekenen, aldus Reuvers. Vervolgens zullen de uitgedeelde winsten met een bronbelas-
ting geconfronteerd worden. Voorwaarde is dat het synthetische stelsel – dat op dat 
moment de bakermat van de inkomstenbelasting vormde – wordt verlaten.
De toekomstvoorspelling van Reuvers is dat alle EG-lidstaten een gelijke winstbelasting 
zullen hanteren die zowel geheven wordt van particuliere ondernemers als van rechtsper-
sonen. Het tarief zal proportioneel zijn. Gelieerde lichamen zullen transparant zijn. De 
opbrengst van deze winstbelasting zal afzonderlijk over de lidstaten verdeeld worden.

2.2.6 De ondernemingswinstbelasting zoals behandeld door de Commissie-
Stevens in 1990

Aan de in de literatuur terugkerende opvatting dat heroverweging van het winstbelasting-
regime wenselijk is, is de wetgever niet onopgemerkt voorbij gegaan. Op 4 april 1990 is 
door de bewindslieden van Financiën, de Commissie voor de belastingherziening onder 
leiding van de heer Stevens (hierna: de Commissie-Stevens) ingesteld. Een van haar 
opdrachten is het onderzoeken van een mogelijke invoering van een OWB.

15 A.J. van Soest, Concentratie bij de belastingheffing van ondernemingen, Opstellen aangeboden aan prof. 
D.A.M. Meeles, Kluwer, Deventer 1985, p. 149 e.v.

16 F.H.M. Grapperhaus. ‘Belasting op productiefactoren’, WFR 1995/1525.
17 M.R. Reuvers, Fiscaal scenario 2000, Kluwer, Deventer 1988, hoofdstuk 18.
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De Commissie-Stevens die op 3 juli 1991 haar rapport uitbrengt18, heeft twee uitwerkin-
gen van een OWB onderzocht; de BB zoals uitgewerkt door het KVWV en een in 1990 door 
het Koninklijke Nederlandse Ondernemersverbond gepresenteerde schets van een 
OWB.19 De Commissie-Stevens concludeert dat invoering van een OWB in 1990 geen werk-
bare optie is. Deze afwijzing is gebaseerd op de gedachte dat een OWB alleen mogelijk is 
ingeval zowel het klassieke als het synthetische stelsel verlaten wordt. De tendens rich-
ting een meer analytische gestructureerde inkomstenbelasting, die zich tijdens het onder-
zoek van de Commissie-Stevens aftekende, acht zij daartoe onvoldoende.
Overigens erkent de Commissie-Stevens wel de problemen veroorzaakt door het ontbre-
ken van rechtsvormneutraliteit in de winstbelasting en de nadelige gevolgen van het klas-
sieke stelsel. Zij acht het echter niet zinvol om dit klassieke stelsel te verlaten uitsluitend 
om een rechtsvormneutrale winstbelasting te realiseren. Invoering van een winstbelas-
ting zonder verrekeningsmogelijkheid binnen de IB wordt evenmin als optie gezien.
De Commissie-Stevens wijst een OWB overigens niet geheel af. In haar beschrijving van 
een toekomstvisie voorziet zij een omslag richting een analytisch stelsel gevolgd door de 
mogelijke invoering van een OWB voor ondernemingswinsten.

2.2.7 De ondernemingswinstbelasting zoals door Essers voorgesteld

In reactie op het rapport van de Commissie-Stevens, behandelt Essers20 de problemen die 
zich op dat moment voordoen in het belastingstelsel met betrekking tot ondernemings-
winsten. De resultaten van het door de Commissie-Stevens verrichtte onderzoek zijn in de 
optiek van Essers teleurstellend. Met name de onderbouwing van de afwijzing van een 
OWB acht hij te summier.
Na een bespreking van de destijds geldende onvolkomenheden van het belastingstelsel 
voor ondernemers, bespreekt Essers de argumenten die telkens tot een afwijzing van een 
OWB leiden. Opvallend is mijns inziens dat het veelgehoorde argument dat invoering van 
een OWB niet past binnen het synthetische stelsel van inkomstenbelasting door Essers ter 
zijde wordt geschoven. Hij stelt dat er andere knelpunten zijn die aan een structurele 
oplossing van de problematiek van de belastingheffing van ondernemingen in de weg 
staan.
Naast de bespreking van deze factoren en een verklaring voor de afwijzende houding van 
de wetgever ten opzichte van een OWB, geeft Essers een mogelijke OWB-uitwerking geba-
seerd op de verlengstukgedachte. Hij pleit voor het belasten van iedere onderneming met 
een ondernemingsbelasting tegen een vast tarief van 35%. De ondernemersfaciliteiten ver-
vallen, uitgezonderd de FOR die omgebouwd wordt tot een reële oudedagsvoorziening.
Een verdere invulling van de OWB laat Essers buiten beschouwing. Zijn pleidooi richt zich 
voornamelijk op de verhouding tussen de OWB en de IB. Natuurlijke personen die winst-
uitkeringen c.q. onttrekkingen ontvangen, hebben – op grond van de verlengstukge-
dachte – recht op verrekening van de OWB. In een publicatie van latere datum stelt hij 
voor de verrekening op indirecte wijze te laten plaatsvinden, namelijk op een wijze zoals 
de aanmerkelijkbelanghouders thans in de heffing worden betrokken.21 Bruteringspro-
blemen zouden bij een dergelijk verlaagd tarief uitblijven. Voor dit verlaagde inkomsten-
belastingtarief komen particuliere ondernemers en de aanmerkelijkbelanghouders in 
aanmerking. Deze laatste categorie zal kwalificeren afhankelijk van de omvang van hun 
gerechtigdheid tot de winstreserves.22 Voor die kleine ondernemers die mogelijk nadeel 

18 Rapport van de Commissie voor de Belastingherziening, Graag of niet, Sdu Juridische en Fiscale Uit-
geverij, Den Haag 1991.

19 Rapport van de Commissie voor de Belastingherziening, Graag of niet, Sdu Juridische en Fiscale Uit-
geverij, Den Haag 1991, p. 198.

20 P.H.J. Essers, Knelpunten bij de hervorming van belastingheffing van ondernemingen, inaugurele rede 
Katholieke Universiteit Brabant 1992, Kluwer, Deventer 1992.

21 P.H.J. Essers, ‘Het ondernemingsbegrip in de inkomstenbelasting ter discussie’, TFO 1997/134.
22 De omvang van de zeggenschap in het lichaam speelt derhalve geen enkele rol bij deze kwalifica-

tie.
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zouden ondervinden van de invoering van een OWB, kan een oplossing worden gevonden 
in het laten voortbestaan van een zelfstandigenaftrek ofwel een vrijstelling in de OWB in 
geval van lage winst.
Voor aandeelhouders-lichamen zou de deelnemingsvrijstelling blijven gelden, aldus 
Essers.
Slechts de aandeelhouders-natuurlijke personen die een kleiner belang bezitten dan voor 
de kwalificatie van aanmerkelijkbelanghouder vereist is, zouden geen recht hebben op 
het verlaagde inkomstenbelastingtarief. Als tegemoetkoming wordt voorgesteld om voor 
hen de dividendvrijstelling te continueren. Essers schreef in deze zin al eerder, maar 
pleitte op de langere termijn voor een andere oplossing voor deze niet-aanmerkelijkbe-
langhouders23, waarbij hij met name denkt aan aandeelhouders in beursvennootschap-
pen. Bij de aandeelhouder in een beursvennootschap gaat de verlengstukgedachte (i.e. de 
vennootschap is het verlengde van de achterliggende aandeelhouder) namelijk niet 
geheel op aangezien bij een dergelijke meer geïnstitutioneerde vennootschap meer ‘eco-
nomische’ eigenaren betrokken zijn dan de aandeelhouders alleen.
Het ontbreken van de verlengstukgedachte bij beursaandeelhouders komt bijvoorbeeld 
tot uiting in het belang dat deze aandeelhouder hecht aan de heffing van vennootschaps-
belasting bij de vennootschap zelf. De beursaandeelhouder ondervindt feitelijk weinig 
last van deze heffing. Hij is immers enkel geïnteresseerd in het rendement dat met zijn 
belegging kan worden behaald. Dit rendement mag niet afwijken van andere soorten 
beleggingen, zoals bijvoorbeeld obligaties. Het afwentelen van de vennootschapsbelas-
tingdruk op de aandeelhouders is voor een beursvennootschap dus niet mogelijk. De ven-
nootschap blijft in deze situatie met een verzwaarde belastingdruk zitten, die naar de 
mening van Essers op de lange termijn zou kunnen worden opgelost door het invoeren 
van de aftrek van primair rendement. Hiermee worden de kosten van het verstrekken van 
eigen vermogen en vreemd vermogen geconfronteerd met eenzelfde fiscale druk en is 
tevens de fiscaal verschillende behandeling tussen beide financieringssoorten van tafel.
Deze kortetermijn- (dividendvrijstelling) en langtermijnoplossing (aftrek van primair ren-
dement) die Essers geeft voor aandeelhouders die niet kwalificeren als aanmerkelijkbe-
langhouders, zal naar ik begrijp zelfs kunnen bestaan naast het stelsel van de gecombi-
neerde ondernemingswinst- en inkomstenbelasting, die hij bepleit voor de aanmerkelijk-
belanghouders.

2.2.8 Het Ruding Comité

Essers is in 1992 niet de enige die aandacht besteedt aan de noodzaak tot meer rechts-
vormneutraliteit in de wijze van winstbelasting. Een Comité onder leiding van de heer 
Ruding, ingesteld door de Europese Commissie24, heeft in 1992 eveneens enige woorden 
geuit ten faveure van een OWB als harmonisatie-instrument voor Europa. Volgens dit 
‘Ruding Comité’ dient de belastingheffing neutraal te zijn ten opzichte van de juridische 
structuren. Een uitgangspunt dat op dat moment in de nationale fiscale wetgevingen van 
de EU-lidstaten ver was te zoeken.
Het Ruding Comité heeft onder meer het volgende voorgesteld:
– uitbreiding van de Moeder-dochterrichtlijn naar iedere onderneming ongeacht de 

rechtsvorm;
– een overeenkomstige uitbreiding van de Fusierichtlijn;
– invoering van een mogelijkheid voor niet rechtspersoonlijkheid bezittende (kleine) 

ondernemingen om te opteren voor een belastingheffing op basis van de vennoot-
schapsbelasting.

23 P.H.J. Essers, De aandeelhouder onder schot, Belastingadviseurdag van de Nederlandse Federatie van Belas-
tingadviseurs, FED en G.J.M.E de Bont, ‘De aandeelhouder onder schot, Verslag van de belastingad-
viseurdag 1995’, WFR 1995/603, p. 48-51.

24 Report of the Ruding Committee of independent Experts on company taxation, European Com-
mission.

FWR_mol.book  Page 28  Monday, February 18, 2008  3:06 PM



Rechtsvormneutrale winstbelasting; voorstellen door de jaren heen 29

Zowel het Economisch en Sociaal Comité van de EU als de Europese Commissie hebben 
instemmend op deze voorstellen van het Ruding Comité gereageerd.25

2.2.9 De ondernemingswinstbelasting zoals ontworpen door Koudijs

In 1993 verschijnt het proefschrift van Koudijs met als onderwerp de OWB.26 Het bevat 
onder andere een inventarisatie van de in de literatuur opgenomen standpunten met 
betrekking tot een rechtsvormneutrale belastingheffing in de vorm van een OWB.
Koudijs baseert zich op de al bestaande ideeën voor een rechtsvormneutrale winstbelas-
ting, in het bijzonder op de uitwerking van de studiegroep van het KVWV en de uitwer-
king van Van Dijck. Belangrijk verschil met deze voorstellen is dat Koudijs voor wat 
betreft het belastingsubject van de OWB aanknoopt bij de onderneming zelf. Het subjec-
tieve uitgangspunt dat Van Dijck verdedigde, vervangt zij door een objectieve benadering 
van het ondernemingsbegrip. De onderneming kwalificeert als belastingplichtige en is 
tevens de drager van de fiscale lasten. De achterliggende natuurlijke personen en rechts-
personen zouden overigens wel aansprakelijk kunnen worden gesteld ingeval de onder-
neming haar belastingschuld(en) niet voldoet.
Als onderneming kwalificeert iedere organisatie van arbeid en kapitaal waarmee beoogd 
wordt door deelname aan het maatschappelijk verkeer winst te behalen. Om concurren-
tieverstoringen tussen de ondernemingen te voorkomen, dient dit ondernemingsbegrip 
aangevuld te worden met een concurrentiebepaling, zoals thans wettelijk is verankerd in 
art. 4 Wet VPB 1969, aldus Koudijs.
Wat betreft de invulling van het belastingobject voor de OWB kan volgens Koudijs het hui-
dige belastingobject nagenoeg worden overgenomen. De wijze van winstvaststelling zal 
wel enige aanpassing behoeven om het rechtsvormneutrale doel te bereiken. Koudijs 
geeft achtereenvolgens de volgende oplossingen voor knelpunten veroorzaakt door de 
juridische verschillen tussen de diverse rechtsvormen27:

a. De arbeidsbeloning
Koudijs stelt voor om zowel de arbeidsbeloning van de directeur/enig aandeelhouder als 
de arbeidsbeloning van de persoonlijke ondernemer als aftrekbare ondernemingskosten 
aan te merken. Het loon zal bij de ontvanger (progressief) belast worden met inkomsten-
belasting. De objectieve invulling van het belastingsubject voor de OWB maakt het moge-
lijk dat een persoonlijke ondernemer een arbeidsovereenkomst met zijn onderneming 
sluit.

b. De oudedagsvoorziening
Met betrekking tot de oudedagsvoorziening stelt zij voor om fiscaal pas rekening te hou-
den met de pensioenverplichting jegens de participant indien daarvoor uitgaven zijn 
gedaan. Daarnaast wordt voorgesteld om de pensioenverplichting in eigen beheer te kun-
nen opbouwen.

25 Advies van het Economisch en Sociaal Comité van de EU over de conclusies en aanbevelingen van 
het Comité van onafhankelijke deskundigen onder voorzitterschap van de heer Ruding over 
belastingen op onderneming.
CES 1332/92F/SG/ef/ls, p. 2 en 9. Mededeling van de Commissie aan de Raad van het Europees par-
lement als gevolg van de conclusies van het studiecomité onder leiding van de heer Ruding. SEC 
(92) 1118 def, p. 13 en 24.

26 Y. Koudijs, Ondernemingswinstbelasting, een rechtsvormneutrale belastingheffing naar de winst uit onderne-
ming, proefschrift d.d. 30 november 1993, UVA, Amsterdam 1993.

27 Y. Koudijs, Ondernemingswinstbelasting, een rechtsvormneutrale belastingheffing naar de winst uit onderne-
ming, proefschrift d.d. 30 november 1993, UVA, Amsterdam 1993, hoofdstuk 5.
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c. Het in de onderneming geïnvesteerde vermogen en de vergoeding over het in de 
onderneming geïnvesteerde vermogen
Zowel de investering in risicodragend als de investering in risicomijdend kapitaal is in 
haar uitwerking fiscaal mogelijk voor iedere ondernemer. Concreet betekent dit dat ook 
een natuurlijke persoon een geldlening kan verstrekken aan zijn niet-rechtspersoonlijk-
heid bezittende onderneming. Het totaal aan geïnvesteerd vermogen behoort niet tot de 
winst en zal derhalve zonder belastingheffing kunnen worden gestort en terugbetaald. De 
vergoeding over dit geïnvesteerde vermogen behoort daarentegen wel tot het resultaat uit 
de onderneming. De ontvanger van de vergoeding over het geïnvesteerde kapitaal zal voor 
het gebruteerde voordeel in de heffing van de IB worden betrokken met volledige verre-
kening van de geheven OWB.
Vorenstaande verrekening zal ook in grensoverschrijdende situaties onverkort van toe-
passing zijn. Koudijs hanteert voor wat betreft de buitenlandproblematiek hetzelfde uit-
gangspunt als de studiegroep in 1960 en Van Dijck in 1984. De bronstaat heeft recht op 
een (objectieve) winstbelasting en de woonstaat heeft recht op een subjectieve inkomsten-
belasting onder verrekening van de geheven winstbelasting. Enig verschil is dat Koudijs 
voor de verrekening aansluit bij het daadwerkelijk in het buitenland geheven bedrag aan 
winstbelasting, terwijl Van Dijck uitging van een verrekening alsof het buitenland een 
winstbelasting had geheven vergelijkbaar met de Nederlandse OWB ongeacht de feitelijke 
situatie.

d. Het afgescheiden ondernemingsvermogen
Voorgesteld wordt dat er sprake is van een objectief ondernemingsvermogen. Vermogens-
bestanddelen die als verplicht privévermogen kwalificeren, zullen geen deel uitmaken 
van dit afgescheiden ondernemingsvermogen. Het is wel mogelijk dat een vermogensbe-
standdeel dat tot het privévermogen behoort, door de ondernemer aan zijn onderneming 
wordt verhuurd. De omgekeerde situatie is volgens Koudijs niet mogelijk. Indien een ver-
mogensbestanddeel op geen enkele wijze meer tot het ondernemingsvermogen kan wor-
den gerekend, zal dit vermogensbestanddeel geacht worden aan dit ondernemingsvermo-
gen te zijn ontrokken. Op deze wijze wordt het gevaar van winstoppotting afgeweerd, 
aldus Koudijs.

e. De verliesverrekening en enige bijzondere aspecten van de gevolgen van liquidatie en 
overdracht van de onderneming
Met het objectieve ondernemingsbegrip als uitgangspunt vertoont het voorstel van Kou-
dijs met betrekking tot de wijze van verliesverrekening en de overdrachts- en liquidatie-
problematiek een gewijzigd beeld ten opzichte van hetgeen reeds in de literatuur naar 
voren was gebracht. Zo zal het verlies aan de onderneming kleven en zal niet meer te com-
penseren zijn op het moment dat de onderneming ophoudt te bestaan. Koudijs sluit haar 
ontwerp af met een cijfermatige uitwerking.

2.2.10 Advies inzake een ondernemingswinstbelasting door Rijkers

In 1995 heeft Rijkers een rapport geschreven over de mogelijke invoering van een OWB.28 
Gezien de toenemende belangstelling in de doctrine voor een rechtsvormneutrale heffing 
en de ontwikkeling van het Europese gedachtegoed omtrent dit onderwerp, acht de Raad 
voor het Midden en Kleinbedrijf (hierna ‘RMK’) een (hernieuwd) onderzoek naar de haal-
baarheid en wenselijkheid van een OWB noodzakelijk en stelt een studiecommissie in 
onder leiding van Rijkers.
Rijkers heeft in zijn rapport twee modellen beschreven die trachten de verschillen tussen 
de progressieve inkomstenbelasting en de proportionele vennootschapsbelasting op te 
heffen. Het eerste model omvat de invoering van een proportionele OWB van circa 35% 

28 Raad voor het Midden en Kleinbedrijf, Advies inzake een ondernemingswinstbelasting, nr. 6, ’s-Graven-
hage 1995.
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waaraan iedere onderneming ongeacht de rechtsvorm onderworpen zal zijn. Het tweede 
minder vergaande model (grootaandeelhoudersmodel), heeft als achtergrond de mogelijk 
ongewenste daling van de belastingopbrengst, die invoering van een OWB kan veroorza-
ken, tegen te gaan.

2.2.10.1 De OWB zoals voorgesteld door Rijkers
Het OWB-voorstel gaat uit van een eenmalige proportionele heffing over de onderne-
mingswinst ongeacht de rechtsvorm. De progressieve inkomstenbelasting zal worden 
geheven bij uitdeling of onttrekking onder volledige verrekening van de reeds geheven 
OWB. Als belastingsubject voor de OWB kwalificeert de subjectieve onderneming van de 
niet-rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen.29 Voor de lichamen die thans 
onder de Wet VPB 1969 vallen, zou Rijkers willen uitgaan van de huidige situatie. Volgens 
hem is er geen reden om fiscaal verder in te grijpen in de juridische karaktertrekken van 
de onderscheidende rechtsvorm dan nodig is.
Voorgesteld wordt om kleine ondernemers die nadeel ondervinden van de hoge OWB, 
tegemoet te komen met ofwel een onbelaste reserve ofwel een keuzemodel.30

De buitenlandproblematiek wil Rijkers oplossen door invoering van een verrekenstelsel 
op basis van wederkerigheid. Voor het te verrekenen bedrag aan buitenlandse winstbelas-
ting wordt aangesloten bij het bedrag dat in een binnenlandse situatie over een dergelijk 
winstbestanddeel geheven zou worden. Het werkelijk in het buitenland geheven belas-
tingbedrag blijft buiten beschouwing. In de omgekeerde situatie – een buitenlandse winst-
genieter met een feitelijk in Nederland gelegen onderneming – zal verrekening achter-
wege blijven. Discriminatie in de zin van het EG-Verdrag is in de optiek van Rijkers niet 
aan de orde.

2.2.10.2 Het grootaandeelhoudersmodel
Het grootaandeelhoudersmodel gaat uit van een OWB, doch beperkt zijn werkingsgebied 
tot die aandeelhouders die maatschappelijk als ondernemer worden beschouwd. Een aan-
deelhouder kwalificeert als een zodanige ondernemer indien hij voldoet aan een kwanti-
tatief criterium. Rijkers acht een percentage gelegen tussen de 5 en 10% van het nominale 
aandelenkapitaal aanvaardbaar. Deze ‘aanmerkelijkbelangregeling nieuwe stijl’ wordt 
onder meer gekenmerkt door het volgende:
– uitgangspunt is de subjectieve verkrijgingprijs van het aandelenpakket ten tijde van 

het ontstaan van de aanmerkelijkbelangpositie;
– de dividenden worden afgeboekt van deze verkrijgingsprijs;
– de grens bij deze afboeking vormt het gemiddeld gestort aandelenkapitaal ten tijde 

van de verkrijging;
– de niet-afgeboekte dividenden zullen voor verrekening van OWB in aanmerking 

komen;
– de verrekening is uitgezonderd ingeval er sprake is van een verlies-BV;
– de compartimentering, indien een aandeelhouder de kwantitatieve grens behaalt, zal 

het regime van heffing over vermogenswinst en verrekening van ondernemingswinst-
belasting alleen mogen gelden voor vermogensvermeerderingen vanaf het moment 
van het bereiken van de kwaliteit.

De RMK is naar aanleiding van het rapport van Rijkers principieel van mening dat een 
OWB met volledige transparantie tussen de inkomstenbelasting en de vennootschapsbe-
lasting op termijn dient te worden ingevoerd.

29 Rijkers ziet geen reden om deze IB-ondernemingen te objectiveren, zoals Koudijs wel had voorge-
steld.

30 De ondernemer mag dan zelf beslissen of hij in aanmerking wil komen voor de OWB of voor de 
‘oude’ wijze van winstbelasting.
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2.2.11 Optionele ondernemingswinstbelasting

Onder andere Schonis heeft de mogelijkheid van een optionele ondernemingswinstbelas-
ting voorgesteld.31 Snelgroeiende en winstgevende ondernemingen dienen de mogelijk-
heid te krijgen om te opteren voor een ondernemingswinstbelasting naar een proportio-
neel tarief die als eindheffing dient. Ook het Economisch en Sociaal Comité van de EU is, 
zoals blijkt uit zijn rapport uit 1993, gecharmeerd van een dergelijk optioneel stelsel.

2.2.12 Duits wetsvoorstel tot bereiken van rechtsvormneutraliteit door middel 
van ‘optiemodel’

Hoewel in dit proefschrift de Nederlandse fiscale regelgeving centraal staat en in het bij-
zonder het eventuele gebrek aan rechtsvormneutraliteit daarvan, wordt hier kort aan-
dacht besteed aan de ontwikkelingen op dit gebied in Duitsland. Vermeldenswaardig is in 
dit verband het rapport dat de Kommission zur Reform der Unternehemensbesteuerung 
op 30 april 1999 uitbracht; in de (Duitse) literatuur ook wel aangeduid als de ‘Brühler 
Empfehlungen’.32

De commissie had als opdracht het zoeken naar mogelijke aanpassingen in de Duitse 
winstbelasting die enerzijds de internationale concurrentiepositie zouden versterken en 
anderzijds een bijdrage konden leveren aan het bestrijden van de hoge werkeloosheid in 
Duitsland.33 Ik behandel de aanbevelingen hier enkel voor zover zij betrekking hebben op 
de problematiek van de rechtsvormneutraliteit.
Een van de aanbevelingen die de commissie deed, werd gevormd door een aanzienlijke 
verlaging van de zogenoemde Körpergeschaftssteuer (KStG). Deze belasting bestond des-
tijds uit meerdere tarieven met een maximum van 40%. Voorgesteld werd de verschillende 
tarieven te vervangen door één proportioneel tarief van 25%. Dit proportionele tarief is in 
het uiteindelijke wetsvoorstel ook overgenomen.
Het voordeel van een tariefsverlaging van de KStG zou evenwel alleen toekomen aan kapi-
taalvennootschappen aangezien personenvennootschappen en eenmanszaken in Duits-
land gelijk als in Nederland fiscaal transparant zijn en dus buiten het bereik van de KStG 
vallen. In de Brühler Empfehlungen werden mede hierom de volgende drie mogelijkhe-
den voorgesteld om rechtsvormongelijkheid (feitelijk) op te heffen:
a. optiemodel waarbij personenvennootschappen en eenmanszaken de mogelijkheid 

krijgen te opteren voor een fiscale behandeling als ware zij een kapitaalvennootschap;
b. een fiscaal voordelige behandeling van ingehouden winsten;
c. een verrekening van de lokaal geheven Gewerbesteuer (GewStG) met de Einkommens-

steuer (EStG) verschuldigd over de winst.34

31 H.M.N. Schonis, ‘Het veranderende nationale fiscale landschap voor ondernemers’, WFR 1996/214.
32 Zie o.a. Hubert E. Mattausch, ‘Draft legislation on the future taxation of business enterprises in 

Germany’, Bulletin for International Taxation, Volume 54, 2000, No. 8/9, p. 389-396.
33 Raad voor het zelfstandig ondernemerschap (RZO), Bouwstenen voor een fiscale toekomstvisie voor het 

zelfstandig ondernemerschap’, nr. 5, hierin is een advies opgenomen van A.C. Rijkers en A.O. Lubbers 
inzake een ondernemingswinstbelasting, Den Haag 2002, p. 71.

34 Zie o.a. Hubert E. Mattausch, ‘Draft legislation on the future taxation of business enterprises in 
Germany’, Bulletin for International Taxation, Volume 54, 2000, No. 8/9, p. 389-396.
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Het uiteindelijke wetsvoorstel was in oorsprong een combinatie van het optiemodel 
(onder a) en de verrekening van de GewStG (onder c).35 Het optiemodel is echter op het 
laatste moment geschrapt uit het wetsvoorstel dat op 14 juli 2000 door de Bundesrat werd 
aangenomen. Uit de parlementaire geschiedenis valt omtrent de oorzaak van deze verwij-
dering eigenlijk niet meer op te maken dan dat de dreiging van vele praktische problemen 
die de optiemogelijkheid mogelijk met zich bracht, hebben geleid tot de verwijdering uit 
het wetsvoorstel.36 In de literatuur zijn met name de volgende praktische problemen naar 
voren gebracht:
a. de ongelijkheid die ontstaat tussen fiscale en civiele regelgeving;
b. mogelijke uitvoeringsproblemen aangezien de keuze voor behandeling als kapitaal-

vennootschap alleen met unanimiteit door de vennoten zou kunnen worden genomen;
c. onduidelijkheid met betrekking tot de uitwerking van deze keuze voor de toepassing 

van de internationale belastingverdragen.37

Daarnaast werd verdedigd dat de noodzaak voor het bereiken van rechtsvormneutraliteit 
feitelijk werd weggenomen doordat ten eerste het tarief van de EStG werd verlaagd en ten 
tweede doordat de GewStG kon worden verrekend met de EStG.
Naar mijn mening hadden deze praktische problemen, zoals hiervoor beschreven, niet 
direct aanleiding hoeven te zijn tot het afwijzen van het optiemodel. Eerder hadden deze 
problemen onderwerp moet zijn geweest van nader onderzoek naar mogelijke manieren 
waarop de problemen hadden kunnen worden weggenomen zodat het optiemodel wél 
kans van slagen had. Bij mij is evenwel de indruk ontstaan dat deze stap naar een meer 
rechtsvormneutrale Duitse winstbelasting onder tijdsdruk diende te worden afgewikkeld 
zodat deze poging helaas op de valreep geen doorgang heeft kunnen vinden. Dit is met 
name jammer omdat Duitsland in deze een voorbeeldfunctie had kunnen vervullen en de 
discussie naar verwachting opnieuw zal opsteken indien de KStG-tarieven verder worden 
verlaagd, bijvoorbeeld onder druk van de internationale concurrentie.

2.2.13 Ondernemingswinstbelasting ontworpen door Rijkers en Lubbers

In het voorjaar van 2002 verschijnt een advies van de Raad voor het Zelfstandig onderne-
merschap (hierna RZO)38, waar een onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van 
een OWB deel van uitmaakt. Het advies is opgesteld naar aanleiding van een rapport dat 
Rijkers en Lubbers in opdracht van het RZO hebben uitgebracht.
Het RZO-rapport neemt het rapport van Rijkers uit 1995 als uitgangspunt. Vervolgens zijn 
de veranderingen en ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds het verschijnen 
van laatstgenoemd rapport behandeld. Rijkers en Lubbers komen tot de volgende twee 
conclusies:
1. rechtsvormneutraliteit kan op relatief eenvoudige wijze gerealiseerd worden door de 

personenondernemingen onder de vennootschapsbelasting te brengen met aanpas-
sing van de bedragen van de zelfstandigenaftrek.

2. wijzigingen na 1996 hebben de noodzaak van een OWB met betrekking tot drukverde-
ling in hoge mate weggenomen (als belangrijke ontwikkeling in dit kader wordt de 
invoering van de hernieuwde aanmerkelijkbelangwetgeving per 1 januari 1997 
genoemd en het verlagen van het tarief van de hoogste schijf voor de inkomstenbelas-
ting met ingang van 1 januari 2001).

35 Het wetsvoorstel wordt onder meer besproken door E. Dötsch en A. Pung, ‘Die geplante Reform 
der unternehmensbesteuerung’, Der Betrieb 17 maart 2000, p. 1-19.

36 Zie onder meer de heer E. Teufel tijdens de zitting van de Bundesrat op 14 juli 200, p. 270 van het 
stenografische verslag.

37 Zie o.a. Hubert E. Mattausch, ‘Draft legislation on the future taxation of business enterprises in 
Germany’, Bulletin for International Taxation, Volume 54, 2000, No. 8/9, p. 389-396.

38 Raad voor het zelfstandig ondernemerschap (RZO), Bouwstenen voor een fiscale toekomstvisie voor het 
zelfstandig ondernemerschap’, nr. 5, hierin is een advies opgenomen van A.C. Rijkers en A.O. Lubbers 
inzake een ondernemingswinstbelasting, Den Haag 2002.
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Ondanks de tweede conclusie hebben Rijkers en Lubbers een OWB-ontwerp gemaakt en 
berekend in hoeverre dit ontwerp tot drukverschillen zou leiden. Zij stellen voor de per-
sonenondernemingen belastingsubject te maken voor de vennootschapsbelasting. De 
winstbepalingsartikelen zullen meeverhuizen naar de vennootschapsbelasting doch hun 
geldingsbereik blijft beperkt tot de personenondernemingen. De winst zal worden belast 
met het normale VPB-tarief. De natuurlijke persoon-ondernemer zal vervolgens in de Wet 
IB 2001 als een soort aanmerkelijkbelanghouder belast worden tegen een tarief van 20%.39 
Na het uitvoeren van enige berekeningen constateren Rijkers en Lubbers dat particuliere 
ondernemingen zonder noemenswaardige drukverschillen kunnen worden opgenomen 
in de vennootschapsbelasting.
De RZO concludeert dat invoering van een OWB op termijn zowel wenselijk als noodzake-
lijk is. De RZO moedigt de wetgever aan om bij de evaluatie van de Wet IB 2001 het rapport 
van Rijkers en Lubbers in zijn overwegingen mee te nemen.

2.2.14 De ontwikkeling van een rechtsvormneutrale winstbelasting volgens 
Heithuis

Het verzoek van staatssecretaris Wijn40 aan de fiscale wetenschap om ideeën aan te leve-
ren voor een modernisering van de vennootschapsbelasting, was voor Heithuis aanleiding 
om een pleidooi te houden voor het ontwikkelen van een rechtsvormneutrale winstbelas-
ting in de vorm van een ondernemingswinstbelasting.41

Hij stelt voor om de reikwijdte van de vennootschapsbelasting zodanig op te rekken dat 
daaronder ook de particuliere ondernemingen zullen vallen. Een en ander zal resulteren 
in een uitbreiding van art. 2, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969, zoals dat thans voor ver-
enigingen en stichtingen geldt. De bestaande fiscale regels voor het vaststellen van onder-
nemingswinst zullen vanuit de Wet IB 2001 overgebracht worden naar de Wet VPB 1969. 
Onttrekkingen aan het ondernemingsvermogen zullen in de heffing van inkomstenbelas-
ting betrokken worden ofwel in box 2 (die daartoe wordt uitgebreid voor participanten in 
andere ondernemingen dan vennootschappen) ofwel in box 3 (indien de kwantitatieve 
grens voor box 2 niet wordt gehaald).
Heithuis bespreekt vervolgens een aantal noodzakelijke aanpassingen waaronder het 
voortzetten van de gebruikelijkloonregeling doch met een uitbreiding naar de particu-
liere ondernemers, het toestaan dat een particuliere ondernemer over dezelfde pensioen-
opbouwmogelijkheden beschikt als de huidige dga en het voortbestaan van de terbeschik-
kingstellingsregelingen doch zodanig dat art. 3.91 Wet IB 2001 in art. 3.92 Wet IB 2001 
wordt geïntegreerd.
Heithuis eindigt met een bespreking van de relatie met het buitenland, waar hij geen 
onoverkomelijke invoeringsproblemen constateert.

2.2.15 Conclusie

In deze paragraaf zijn verschillende alternatieven voor een rechtsvormneutrale heffing 
aan de orde gesteld. Zoals in de navolgende paragraaf wordt onderbouwd, gaat mijn voor-
keur uit naar een rechtsvormneutrale winstbelasting vormgegeven langs de lijnen van 

39 Het inkomstenbelastingtarief wordt op 20% gesteld om aan te sluiten bij de methodiek van het 
vaste aanmerkelijkbelangtarief. Raad voor het zelfstandig ondernemerschap (RZO), Bouwstenen 
voor een fiscale toekomstvisie voor het zelfstandig ondernemerschap, nr. 5, hierin is een advies opgenomen 
van A.C. Rijkers en A.O. Lubbers inzake een ondernemingswinstbelasting, Den Haag 2002, p. 93.

40 Zie onder meer de rede van staatssecretaris Wijn gehouden op de Vrije Universiteit Amsterdam 
d.d. 19 februari 2004. Hij uitte in zijn toespraak het voornemen om de vennootschapsbelasting 
aan te passen in verband met het EU-recht en internationale concurrentieontwikkelingen.

41 E.J.W. Heithuis, ‘Hoe de vennootschapsbelasting zich kan ontwikkelen tot een rechtsvormneu-
trale ondernemingswinstbelasting’, MBB 2004/127, p. 127 e.v. en later uitgewerkt in E.J.W. 
Heithuis, Zonder aanziens des (rechts)persoons, de wet Vpb 2007, De ondernemingswinstbelasting van de 21e 
eeuw, inaugurele rede Erasmus Universiteit Rotterdam, Kluwer, Deventer 2005.
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een OWB. Met een OWB in deze zin wordt bedoeld een zelfstandige wijze van winstbelas-
ting van de onderneming gevolgd door een secundaire heffing bij de achterliggende per-
soon.
De winstbelasting (i.e. een OWB) zoals ik voorsta, is blijkens het voorgaande geen onbe-
kende in de fiscale wereld. Sinds het voorstel van het KVWV in 1960 het licht zag, is op 
geregelde tijdstippen vanuit diverse zijden van de fiscale wetenschap een uitwerking van 
een OWB geopperd. Een aantal hiervan zijn kort weergegeven. Voor een meer uitgebreide 
behandeling van deze voorstellen, kan onder meer verwezen worden naar het proefschrift 
van Koudijs.42

2.3 MIJN VOORKEUR MET BETREKKING TOT DE ALTERNATIEVEN 
VOOR EEN RECHTSVORMNEUTRALE WINSTBELASTING

2.3.1 Inleiding

De in de literatuur tot op heden geopperde alternatieven voor het bereiken van een rechts-
vormneutraal winstbelastingstelsel, kunnen in de volgende twee categorieën worden 
ingedeeld. Enerzijds zijn er de uitwerkingen gebaseerd op de fiscale transparantiege-
dachte, bijvoorbeeld het stelsel van volledige integratie. Anderzijds zijn er de uitwerkin-
gen die uitgaan van een zelfstandige heffing van winstbelasting bij de onderneming 
gevolgd door heffing van inkomstenbelasting bij de achterliggende participanten. De uit-
werkingen verschillen dan weer in de wijze waarop rekenschap wordt gegeven van de 
samenhang tussen de winstbelasting en de inkomstenbelasting bij de winstgenieter.
Mijn voorkeur gaat uit naar een alternatief uit de laatste categorie. De concrete uitwerking 
zal globaal verlopen langs de lijnen van de systematiek van de BB van het KVWV en de 
OWB van Van Dijck en Koudijs, dat wil zeggen een belasting van de onderneming zelf 
gevolgd door een belasting van de achterliggende aandeelhouder(s). In de navolgende 
onderdelen zal ik deze keuze onderbouwen aan de hand van een aantal argumenten die 
zijn ontleend aan de antwoorden op de volgende twee vragen:
– Dient de ondernemingswinst aan belastingheffing onderhevig te zijn en zo ja waarom?
– Dient deze heffing zelfstandig plaats te vinden bij de onderneming of de entiteit die de 

onderneming drijft, dan wel bij de achterliggende natuurlijke personen?

2.3.2 Dient ondernemingswinst aan belasting onderhevig te zijn?

Het antwoord op de belangrijkste vraag – waarom dient de ondernemingswinst aan belas-
ting onderhevig te zijn – ligt mijns inziens allereerst besloten in het uitgangspunt dat 
iedereen (natuurlijk persoon of entiteit) een bijdrage dient te leveren aan de financiering 
van de collectieve middelen ongeacht het karakter van de voordelen waaruit deze bijdra-
gen zullen worden voldaan. Daarnaast speelt het gelijkheidsbeginsel een rol.
Het heffen van belasting maakt sinds lange tijd deel uit van de staatstaak. Enerzijds als 
inkomstenbron en anderzijds als middel om bepaalde beleidsdoeleinden te bereiken (i.e. 
instrumentalisme).43

Op grond van het algemeen aanvaarde gelijkheidsbeginsel kan mijns inziens als uitgangs-
punt gelden dat iedere persoon/entiteit die baat heeft bij de door de staat voorziene col-
lectieve middelen, aan de financiering daarvan een steentje dient bij te dragen. Indien een 

42 Y. Koudijs, Ondernemingswinstbelasting, een rechtsvormneutrale belastingheffing naar de winst uit onderne-
ming, proefschrift d.d. 30 november 1993, UVA, Amsterdam 1993.

43 ‘Repercussies van belastingheffing zullen er altijd zijn en waarom maakt men dan van de nood 
niet een deugd,’ propageren de voorstanders van een meer instrumentalistische taak van de belas-
tingheffing. Zie o.a. W.H. van den Berge, Beginselen van belastingheffing, proefschrift, Alphen aan de 
Rijn 1949, p. 29 e.v. De tegenstanders richten zich juist op de zelfstandigheid van belastinghef-
fing. Zij baseren zich op het enige doel dat aan de heffing kan worden toegerekend, te weten het 
ontnemen van de koopkracht van de burgers ten behoeve van de staatskas. Zie onder meer A.J. 
van den Tempel, ‘Het einde van belastingbeginselen’, WFR 1979/697.
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bepaalde persoon/entiteit van deze bijdrage wordt gevrijwaard terwijl hij wel gebruik-
maakt van de door de staat met collectieve middelen gefinancierde voorzieningen, is 
mijns inziens sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel.
Dit betekent dat het ook gerechtvaardigd is om belasting te heffen over voordelen die met 
het drijven van een onderneming zijn behaald. Immers, ter zake van het genereren van 
ondernemingwinst, wordt ook gebruikgemaakt van de door de staat verzorgde voorzie-
ningen. Wordt er geen belasting geheven van ondernemingswinst dan is er in mijn per-
ceptie bovendien sprake van een ongerechtvaardigde belastingvrijdom voor onderne-
mingswinst ten opzichte van andere inkomenscategorieën zoals voordelen uit arbeid en 
kapitaal.
Bovendien vormt ondernemingswinst de resultante van een combinatie van deze beide 
factoren (i.e. arbeid en kapitaal) die ieder afzonderlijk wel worden belast. Er is mijns 
inziens, mede gelet op het gelijkheidsbeginsel, geen reden om dit ‘combinatieresultaat’ 
onbelast te laten.
Kortom, ondernemingswinst dient aan belastingheffing te worden onderworpen. De vol-
gende vraag is dan of de onderneming zélf als opbrengstgenererende entiteit met deze 
heffing geconfronteerd dient te worden dan wel de achterliggende natuurlijke personen.

2.3.3 Dient de onderneming zelfstandig in de heffing te worden betrokken voor 
de winst?

Het eerste belangrijke argument ten faveure van de zelfstandige belastingplicht van de 
onderneming is mijns inziens dat de onderneming zelf de opbrengstgenererende entiteit 
is en niet de achterliggende natuurlijke personen. Het is de onderneming, in de vorm van 
een organisatie van de factoren arbeid en kapitaal, die de winst behaalt door deze factoren 
in de vorm van een duurzame organisatie te combineren teneinde winstgevende (of ver-
liesgevende) activiteiten te ontplooien. Juist de aanwezigheid van deze organisatie kan het 
voordeel tot een bepaalde omvang brengen. Dit voordeel kan dan meer zijn dan het voor-
deel dat bestaat uit een optelsom van de voordelen die kunnen worden behaald met de 
factor arbeid afzonderlijk en de factor kapitaal afzonderlijk.
Als uitvloeisel van deze redenering dient de belastingheffing van ondernemingswinst 
plaats te vinden op het niveau van de winstgenererende bron. De onderneming zelf zal 
dan de belastingplichtige zijn.44

Een tweede argument om zelfstandig belasting te heffen van de onderneming, vormt 
mijns inziens het bijzondere karakter dat winst heeft ten opzichte van andere inko-
menscategorieën. Ten eerste staat de winst op het moment dat het door de onderneming 
is gegenereerd niet ter vrije beschikking van de ondernemer. Daarvoor is vereist dat een 
winstuitkering/onttrekking plaatsheeft. Pas op dat moment zal de ondernemer gelijk als 
bijvoorbeeld een werknemer, de vrije beschikking over de gelden hebben en deze voor 
consumptieve doeleinden kunnen aanwenden, zoals bijvoorbeeld een werknemer die 
loon ontvangt.
Ten tweede heeft winst, zolang het binnen de onderneming blijft en niet wordt uitge-
keerd, een bijzondere functie voor de onderneming. Enerzijds fungeert de winst als finan-
cieringsbron van (toekomstige) investeringen en anderzijds als buffer voor eventuele 
tegenvallende resultaten.
Als derde argument noem ik hier de maatschappelijk visie op de onderneming. In de prak-
tijk wordt namelijk aan ondernemingen al een bepaalde mate van zelfstandigheid toege-
dicht. Dit vloeit logischerwijs, vanuit fiscale optiek, ook voort uit de invulling van het 
begrip onderneming zijnde de duurzame organisatie van arbeid en kapitaal die in het eco-
nomische verkeer handelt om als zodanig winst te behalen.

44 Uitvloeisel van deze zelfstandige belastingheffing zou zijn om het aanslagbiljet op te leggen aan 
de onderneming als belastingsubject. De uitvoering van deze aanslag, d.w.z. de betaling of even-
tueel het bezwaar, zal dan in handen zijn van de achterliggende persoon als vertegenwoordiger 
van deze onderneming.
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Als vierde argument noem ik het voordeel dat deze heffingssystematiek aansluit bij het 
bestaande winstbelastingsysteem voor rechtspersonen. Dit zou de invoering kunnen ver-
gemakkelijken en voorts de in het verleden opgedane ervaringen kunnen behouden.
Tot slot kan het volgende argument worden genoemd ten gunste van een zelfstandige 
belastingheffing van de onderneming, dat ik ontleen aan het proefschrift van Van Kem-
pen.45 Zij heeft daarin onderzocht of de fiscale wetgeving zoals deze thans toepassing 
vindt, wel zou moeten aansluiten bij het huidige onderscheid in de ondernemingsrechte-
lijke wetgeving tussen transparante vennootschappen enerzijds en niet-transparante ven-
nootschappen anderzijds. Belangrijkste reden voor de fiscale wetgever om dit onderscheid 
in te voeren, is volgens Van Kempen dat de wetgever een duidelijk onderscheid tussen de 
kapitaalverschaffer en de onderneming zag bij vennootschappen met rechtspersoonlijk-
heid welk onderscheid bij de transparante vennootschappen ontbrak. Van Kempen heeft 
deze argumentatie van de wetgever nader onderzocht en getoetst of dit inderdaad het 
onderscheid tussen transparante (i.e. VPB-plichtig) en niet-transparante personen vennoot-
schappen (i.e. niet-VPB-plichtig) kan verklaren.
In het bijzonder is onder meer aandacht besteed aan de volgende drie veronderstellingen:
1. het vennootschapsresultaat valt rechtstreeks toe aan vennoten in een transparante 

vennootschap, terwijl bij deelnemers in een zelfstandige belastingplichtige vennoot-
schap daarvoor eerst een uitdrukkelijke handeling is vereist;

2. zelfstandige belastingplichtige vennootschappen zijn in het algemeen een verschij-
ning los van de persoon van de individuele deelnemers wat niet het geval is bij trans-
parante vennootschappen;

3. bij zelfstandige belastingplichtige vennootschappen bestaat een duidelijke scheiding 
tussen de onderneming en de deelnemers. De deelnemers zijn namelijk slechts kapi-
taalverschaffers terwijl de ondernemers en de kapitaalverschaffers bij een transpa-
rante onderneming samenvallen.

Het onderzoek van Van Kempen wijst vervolgens uit dat deze drie kenmerken van de zelf-
standige niet-transparante vennootschappen in de praktijk tevens gelden voor de ven-
nootschappen, die thans als fiscaal transparant worden aangemerkt. Ook bij deze trans-
parante vennootschappen is sprake van vermogensscheiding tussen ondernemingsvermo-
gen en privévermogen, en van een uitdelingsbesluit voor eventuele winstuitdelingen. 
Daarnaast kan volgens Van Kempen verdedigd worden dat voor niet-transparante en 
transparante vennootschappen feitelijk dezelfde aansprakelijkheidsbepalingen gelden en 
dat bij beide type vennootschappen overdracht van de onderneming mogelijk is.
Deze bevindingen brachten haar vervolgens tot de conclusie dat er geen reden is voor een 
fiscaal verschillende behandeling tussen transparante en niet-transparante vennootschap-
pen en dat voorts, gelet op de zelfstandigheid van de ondernemingen ten opzichte van de 
kapitaalverschaffers, alle vennootschappen ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van 
rechtspersoonlijkheid in aanmerking komen voor zelfstandige belastingplicht.46

In het kader van de centrale vraag van dit onderdeel (dient te onderneming zelfstandig in 
de heffing te worden betrokken?) sluit ik mij bij deze bevindingen en conclusies van Van 
Kempen aan. Daar komt bij dat het mijns inziens strookt met het eerder al genoemde 
gelijkheidsbeginsel om dit onderscheid te laten vallen en de onderneming zelf te belasten 
zonder onderscheid te maken tussen rechtspersoonlijkheid of niet. Immers, het blijft in 
de kern hetzelfde voordeel, namelijk de behaalde winst die een bijzondere functie heeft.
Deze door Van Kempen aangehaalde argumenten zien echter alle op samenwerkingsver-
banden en niet zozeer op de eenmanszaak. Mijns inziens dient echter vanuit het oogpunt 
van een fiscaal (concurrentie)neutrale behandeling, hetzelfde te gelden voor de eenmans-

45 M.L.M van Kempen, Rechtspersoonlijkheid en de belastingplicht van vennootschappen, proefschrift d.d. 24 
september 1999, W.E.J Tjeenk Willink, Deventer 1999.

46 M.L.M van Kempen, Rechtspersoonlijkheid en de belastingplicht van vennootschappen, proefschrift d.d. 24 
september 1999, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 1999, p. 137-138.
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zaak. Bovendien gelden alle overige door mij genoemde argumenten ten faveure van een 
zelfstandige belastingheffing van de onderneming, zoals de bijzondere functie van winst, 
mijns inziens eveneens voor de eenmanszaak.
Ook de nadelen verbonden aan een stelsel van volledige integratie ondersteunen naar 
mijn mening de invoering van een zelfstandige belastingheffing van de onderneming. In 
dit kader noem ik de volgende nadelen van het stelsel van volledige integratie die ik ont-
leen aan Cnossen en Heithuis. Ten eerste zal het effectieve tarief op ingehouden winst stij-
gen hetgeen gelet op de bijzondere functie van winst onwenselijk is. Ten tweede leidt een 
verhoging van het tarief, dat mede het rendement op kapitaal treft, tot een kapitaal-
vlucht.47 Ten derde ontstaan er allerlei min of meer onoplosbare problemen met betrek-
king tot o.a. beursgenoteerde ondernemingen, de veel voorkomende niet om fiscale rede-
nen bestaande holdingstructuren en de buitenlandse dimensie.48

Een volgend aspect van de principiële overweging(en) met betrekking tot de vormgeving 
van een rechtsvormneutrale wijze van winstbelasting, is dat deze zelfstandige heffing bij 
de onderneming zodanig wordt ingericht dat sprake is van een rechtvaardige heffing. 
Mijns inziens kan het volgende rechtvaardigheidsargument daarbij een rol spelen.

2.3.4 Het gelijkheidsbeginsel

Onder het gelijkheidsbeginsel versta ik in dit verband het beginsel dat gelijke gevallen 
gelijk en ongelijke gevallen ongelijk behandeld dienen te worden in evenredigheid naar 
de mate van ongelijkheid. Voor de belastingheffing zal dit mijns inziens betekenen dat 
gelijke voordelen neutraal in de heffing betrokken dienen te worden en ongelijke voorde-
len ongelijk.
Het gelijkheidsbeginsel kan in deze zin een zelfstandige winstbelasting met een eigen 
regime bij de onderneming rechtvaardigen. Daarbij gelden de volgende twee uitgangs-
punten. Winst is ongelijk in vergelijking tot overige inkomstenbronnen, zoals bijvoor-
beeld loon. In dit verband is het rechtvaardig om de winst overeenkomstig deze ongelijk-
heid te belasten. Echter, de bron ondernemingswinst is gelijk ongeacht de rechtsvorm 
waarbinnen deze ondernemingswinst wordt behaald. Anders gezegd, winst is winst en 
dient dus op gelijke wijze te worden belast. Hierna worden deze beide uitgangspunten 
nader uitgediept.

De ongelijkheid ten opzichte van andere inkomensbronnen
Winst vervult een bijzondere functie binnen de onderneming zolang deze winst zich bin-
nen de onderneming bevindt. Dit geheel eigen karakter maakt dat deze winst ten opzichte 
van andere inkomensbronnen, zoals bijvoorbeeld loon, als ongelijk kwalificeert. Op 
grond van het gelijkheidsbeginsel moeten ongelijke gevallen ongelijk worden behandeld 
naar de mate van ongelijkheid. Dit kan voor wat betreft ondernemingswinst worden gere-
aliseerd door een zelfstandige winstbelasting te ontwikkelen, toegespitst op het bijzon-
dere karakter van dit voordeel.
Op het moment dat de onderneming overgaat tot winstuitkering verdwijnt het bijzondere 
karakter echter en daarmee ook de ongelijkheid in vergelijking tot andere inkomenscate-
gorieën. Belangrijkste element van de gelijkheid die dan ontstaat, is dat alle voordelen in 
de consumptieve bestedingssfeer terecht zijn gekomen. De belastingheffing zal dan zoda-
nig moeten verlopen dat deze gelijkheid uiteindelijk wel wordt gehonoreerd. Anders 
gezegd gelet op het gelijkheidsbeginsel dient ná winstuitkering de uiteindelijke fiscale 
behandeling van dit voordeel gelijk te zijn aan de fiscale behandeling van andere soorten 
voordelen. Een secundaire heffing als onderdeel van de inkomstenbelasting zal deze 

47 Zie S. Cnossen, ‘Om de toekomst van de vennootschapsbelasting in de Europese Unie’, WFR 1996/
871.

48 Zie E.J.W. Heithuis, ‘Hoe de vennootschapsbelasting zich kan ontwikkelen tot een rechtsvorm-
neutrale ondernemingswinstbelasting’, MBB 2004/127, p. 127 e.v.
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gelijke behandeling kunnen bewerkstelligen (bijvoorbeeld in de vorm van de volledige 
verrekening zoals in het ontwerp van Van Dijck). De totale belastingdruk komt dan uit-
eindelijk op (vrijwel) gelijke hoogte met bijvoorbeeld de belastingdruk bij een genieter 
van loon.49 De uiteindelijke belastingheffing is dan gelijk, waarmee recht wordt gedaan 
aan het gelijkheidsbeginsel.

De gelijkheid van winst ongeacht de rechtsvorm van de onderneming
Het tweede uitgangspunt betreft de gelijkheid van het voordeel ‘winst’ ongeacht de 
rechtsvorm waarin deze is behaald. Gelet op deze gelijkheid dient, in navolging van het 
gelijkheidsbeginsel, iedere winst onderworpen te zijn aan dezelfde fiscale behandeling. 
Winst verandert niet van karakter doordat het behaald wordt door een entiteit gedreven 
in een andere rechtsvorm. In die opvatting kan het gelijkheidsbeginsel mijns inziens als 
een rechtvaardigingsgrond fungeren voor het invoeren van een rechtsvormneutrale vorm 
van winstbelasting. Het zou zelfs in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel om winst 
behaald door een rechtspersoon en winst behaald door bijvoorbeeld een eenmanszaak, 
verschillend te behandelen. De belastingheffing dient mijns inziens neutraliteit te waar-
borgen voor eenzelfde inkomenssoort zoals de winst, ongeacht wie dit voordeel heeft 
gerealiseerd.

2.3.5 Conclusie

Concluderend merk ik op dat ondernemingswinst een bron is waaruit dient te worden bij-
gedragen aan de collectieve middelen. Belangrijke reden is dat de ondernemingswinst een 
resultante is van de combinatie arbeid en kapitaal, welke factoren afzonderlijk ook aan 
belastingheffing onderhevig zijn.
Voor wat betreft de vraag op welk niveau deze belastingheffing van ondernemingswinst 
dient plaats te vinden, ben ik van mening dat dit primair bij de onderneming zelf dient 
plaats te vinden en niet bij de achterliggende gerechtigden. Voornaamste argumenten 
voor mijn stelling zijn:
– de onderneming die een opbrengstgenererende bron vormt in samenhang met de 

maatschappelijke visie dat de ondernemingen veelal als zelfstandige entiteiten kun-
nen worden aangemerkt;

– het gelijkheidsbeginsel in samenhang met de bijzonder functie die ondernemings-
winst heeft zolang het binnen het ondernemingsvermogen blijft. Deze ongelijke func-
tie van winst in vergelijking met andere inkomenscategorieën rechtvaardigt een afwij-
kende ‘eigen’ belastingheffing. Pas op het moment dat de winst wordt uitgekeerd, is er 
geen verschil meer met andere inkomenscategorieën in de inkomstenbelasting en 
dient de uiteindelijke fiscale behandeling van de winstgenieter in vergelijking met ove-
rige natuurlijke personen die voordelen genieten, gelijk te zijn.

Dit alles brengt mij tot de keuze voor een vorm van een OWB-stelsel ter realisatie van een 
rechtsvormneutrale wijze van winstbelasting. Een alternatief gebaseerd op een stelsel van 
fiscale transparantie wijs ik dientengevolge van de hand.

2.4 SAMENVATTING

In dit hoofdstuk is een aantal mogelijke uitwerkingen van een rechtsvormneutraal winst-
belastingstelsel de revue gepasseerd. Grofweg laten zich daarbij de volgende twee uitwer-
kingen onderscheiden. Enerzijds een zelfstandige winstbelasting gevolgd door een aan-
vullende heffing op het niveau van de achterliggende participant. Anderzijds de fiscale 
transparantie.
Door mij is een keuze gemaakt voor het eerste alternatief (i.e. een zelfstandige winstbelas-
ting gevolgd door een secundaire heffing op het niveau van de achterliggende participan-

49 Deze gelijkstelling is dan gebaseerd op het toptarief van box 1.
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ten). Met name de zelfstandigheid van de onderneming als opbrengstgenererende entiteit 
en het gelijkheidsbeginsel vormen de basis van deze keuze.
Van de behandelde ontwerpen komt het ontwerp van het KVWV mij als de beste optie 
voor, waarbij ik tevens de ontwerpen van Van Dijck en Koudijs als basis zal meenemen. 
Het voorstel van Van Dijck omdat het voortborduurt op het ontwerp van het KVWV en het 
systeem van Koudijs omdat zij de objectivering van het belastingsubject van de OWB voor-
stelde.
Tot op heden heeft echter geen van de behandelde voorstellen voor een rechtsvormneu-
trale vorm van winstbelasting op enige wijze deel uitgemaakt van een wetgevingsproces. 
Belangrijkste oorzaak voor het feit dat de rechtsvormneutrale winstbelasting en in het bij-
zonder de OWB in ons belastingstelsel op geen enkele wijze voet aan de grond lijkt te krij-
gen, vormen de diverse tegenargumenten die met name van regeringszijde worden opge-
worpen.
De tijd staat echter niet stil en het is de vraag of deze tegenargumenten (doch evenzeer de 
argumenten vóór een OWB) in het huidige fiscale tijdsgewricht nog geldingskracht heb-
ben. In het hiernavolgende hoofdstuk zullen deze argumenten besproken worden, als-
mede de vraag in hoeverre deze in de huidige (fiscale) maatschappelijke verhoudingen 
nog geldingskracht hebben.
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3 De pro’s en contra’s van een rechtsvormneutrale 
belastingheffing in het huidige fiscale tijdsgewricht

3.1 INLEIDING

Ondanks het feit dat de OWB zich, zoals uit het voorgaande hoofdstuk bleek, al meer dan 
vijftig jaar op wetenschappelijke belangstelling mag verheugen, zijn de reacties vanuit 
wetgevend Den Haag telkenmale negatief geweest. Zowel tijdens de algemene belasting-
herziening eind jaren zestig van de vorige eeuw als bij de belastingherziening(en) aan het 
begin van de 21e eeuw, heeft de wetgever afwijzend gereageerd met betrekking tot de 
wenselijkheid van een rechtsvormneutrale heffing (en een OWB in het bijzonder).

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste argumenten tegen de invoering van een vorm van 
een OWB op een rijtje worden gezet, gevolgd door een bespreking van de argumenten die 
mogelijk in het voordeel van een rechtsvormneutrale OWB zijn.
De argumenten zijn op verschillende momenten onder verschillende belastingregimes 
geuit. Het is dus van belang om te bepalen of deze argumenten in het huidige fiscale tijds-
gewricht nog valide zijn. Ook dit aspect zal in dit hoofdstuk aan de orde komen.

Doel is het in kaart brengen van de pro- en contra-argumenten die op dit moment met 
betrekking tot een rechtsvormneutrale winstbelasting als de OWB opgeld kunnen doen. 
Dientengevolge zal na het verzamelen van de ‘oude’ argumenten, getoetst worden of deze 
nog bestaan. Indien deze toetsing aangeeft dat de argumenten vóór een rechtsvormneu-
trale winstbelasting nog wél bestaan en dat tevens de tegenargumenten geen of weinig 
gewicht (meer) in de schaal leggen, zal een heroverweging met betrekking tot de invoe-
ring van de OWB mijns inziens gerechtvaardigd zijn.

3.2 DE (CONTRA)  ARGUMENTEN DIE INVOERING VAN EEN OWB 
VERHINDERD HEBBEN

3.2.1 Draagkrachtbeginsel door de jaren heen

Voorafgaand aan het eigenlijke onderwerp van deze paragraaf behandel ik hier de invul-
ling(en) die door de jaren heen aan het draagkrachtbeginsel zijn gegeven. Oorspronkelijk 
werd onder het draagkrachtbeginsel verstaan ‘Leave them as you find them’. Dit impliceert 
gelijkheid van offers zodat na belastingheffing de inkomensverdeling ongewijzigd is.50 
Inkomensherverdeling viel in dit opzicht dus buiten het draagkrachtbeginsel.

50 Zie o.a L.G.M. Stevens, Belasting naar draagkracht, Kluwer, Deventer 1980, in het bijzonder hoofd-
stuk 7 v.a. p. 151. S.R.A. van Eijck, Het vermogen te dragen, proefschrift d.d. 8 maart 2005, Kluwer, 
Deventer 2005.
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Nadien is de invulling van het draagkrachtbeginsel veranderd in het volgende thans gel-
dende uitgangspunt: ‘gelijke gevallen gelijk en verschillende gevallen verschillend behandelen, zulks 
naar evenredigheid van het verschil’. Inkomensherverdeling kan in dit uitgangspunt wél onder 
het draagkrachtbeginsel worden gevat. Achtergrond van deze karakterwijziging wordt 
wel gevonden in de wijziging van het karakter van de staat. De Nederlandse rechtsstaat 
wordt thans gekenmerkt als verzorgingsstaat gericht op sociale rechtvaardigheid. De 
invulling van het draagkrachtbeginsel is hierop mede gebaseerd.51

Het draagkrachtbeginsel is derhalve wat betreft de inhoud aan verandering onderhevig 
maar ook wat betreft de uitvoering. Voor Hofstra vormde de verandering van inhoud van 
het draagkrachtbeginsel alsmede de steeds wijzigende maatschappelijke normen, zelfs 
een reden om in 1939 reeds te spreken over het einde van de draagkrachttheorie.52 Hij 
relativeerde deze theorie en betoogde dat de draagkrachttheorie steunde op veronderstel-
lingen die door maatschappelijke ontwikkelingen onjuist werden en dat de theorie als 
verouderd moest worden verworpen.
Een radicale breuk met de draagkrachttheorie was echter niet wat Hofstra voor ogen had. 
De regels die waren verwezenlijkt onder invloed van de draagkrachttheorie konden naar 
zijn mening blijven bestaan. Echter, bij de ontwikkeling van nieuwe regelgeving diende 
de wetgever het draagkrachtbeginsel, naar zijn mening, niet meer als leidraad te nemen.
Ondanks dat Hofstra in 1939 de kracht van de draagkrachttheorie al relativeerde, heeft 
het draagkrachtbeginsel tot op heden zijn stempel gedrukt op de invoering en inhoud van 
vele fiscale maatregelen.53 De vraag doet zich dan voor welke betekenis op dit moment 
aan het draagkrachtbeginsel kan worden toegedicht.
Mijns inziens kan het draagkrachtbeginsel, in de huidige vorm, worden herleid tot het 
gelijkheidsbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel houdt immers voor de belastingheffing in, 
dat belastingplichtigen in gelijke posities fiscaal gelijk dienen te worden behandeld en in 
ongelijke posities fiscaal ongelijk dienen te worden behandeld. Het verschil in inkomen 
vormt op grond van de huidige invulling van het draagkrachtbeginsel het aangrijpings-
punt om tot een verschil in belastingheffing te concluderen. Deze gedachte verklaarde 
onder meer de lichte progressie in de tarieven. Van den Tempel verwoordde dit als volgt: 
‘De term draagkrachttheorie of draagkrachtbeginsel, (....), duidt een opvatting aangaande het draag-
krachtcriterium aan, namelijk het gelijke evenredige genotsoffer. De ruimere term draagkrachtleer of 
draagkrachtgedachte (ability-to- pay-approach) omvat alle opleggen van belasting naar de maatstaf 
van de draagkracht; zij omvat ook vormen van belastingheffing die de welvaartsverschillen verminde-
ren, zoals het gelijke marginale genotsoffer (minimum sacrifice principle).54

Op grond van het gelijkheidsbeginsel zullen de burgers een gelijke bijdrage aan de Staats-
kas dienen te geven. Voor de bepaling van deze gelijke mate van bijdrage is de draagkracht 
van de belastingplichtigen van belang. In deze zin is het draagkrachtbeginsel derhalve een 
op de belastingheffing toegespitste uitwerking van het gelijkheidsbeginsel.
Wanneer hierna wordt gesproken over het draagkrachtbeginsel, doel ik op de huidige 
inhoud, dat wil zeggen het beginsel gelijke gevallen gelijk behandelen en ongelijke geval-
len ongelijk naar de mate van ongelijkheid.

3.2.2 Afwijzing tijdens de algemene herziening in de jaren zestig van de vorige 
eeuw vanuit wetgevende hoek

In een aanvullende nota bij de belastingherziening van de jaren zestig van de vorige eeuw 
reageerden de bewindslieden van Financiën afwijzend op het eerder genoemde rapport 

51 Zie o.a. D.V. Schipper AA, ‘Rechtsbeginselen in het belastingrecht toegespitst op de heffing van 
inkomstenbelasting’, MBB 2001/79.

52 H.J. Hofstra, ‘Het einde van de draagkrachttheorie’, Weekblad der directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen, 68e jaargang. nos. 3495-3497.

53 In het bijzonder bij de inkomstenbelasting.
54 A. J. van den Tempel, ‘Het einde van de belastingbeginselen’, WFR 1979/697.
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van de studiegroep van het KVWV.55 Hun afwijzing was gestoeld op de volgende argumen-
ten.56

Ten eerste achtten de bewindslieden inkomen een goede maatstaf voor de draagkracht-
meting. Zij maakten geen onderscheid tussen de mate van inspanning en risico waarmee 
het inkomen verkregen was en welke bestemming daaraan werd gegeven. Ondernemings-
winst maakte volgens hen, net als bijvoorbeeld loon, deel uit van dit inkomensbegrip. Het 
synthetische stelsel van de Wet IB 1964 was op dit uitgangspunt gegrond. Een aparte belas-
tingheffing voor ondernemingswinsten zou daarmee strijdig zijn.
Voorts voorzagen de bewindslieden dat een radicale wijziging door invoering van een 
OWB een negatieve uitstraling zou hebben op het overheidsbudget. De versmalling van 
de belastinggrondslag veroorzaakt door het verrekenen van de inkomstenbelasting over 
de winstuitdelingen met de daarover geheven OWB, zou ofwel leiden tot hoge tarieven 
ofwel tot een aanzienlijke daling van het overheidsbudget.
Verder voorzagen zij een verzwaring van de administratieve plichten voor de IB-onderne-
mer. Hij zou immers zijn privé- en ondernemingsvermogen strikt gescheiden dienen te 
houden. Ook de verzwaring in belastingdruk voor de kleine ondernemers achtten de 
bewindslieden ongewenst.
Tenslotte werden in hun optiek het zelfstandige karakter van de NV en het globale even-
wicht aangetast.
Naast vorenstaande problemen van nationale aard signaleerden de bewindslieden tevens 
de volgende grensoverschrijdende problemen:
1. De belasting die betrekking heeft op in het buitenland behaalde en aldaar belaste winst 

die in de vorm van dividend naar Nederland zou stromen, zou verrekend moeten wor-
den met Nederlandse inkomstenbelasting maar onduidelijk was tegen welk bedrag.

2. Dividenden die naar het buitenland stromen zouden vrij van dividendbelasting zijn 
aangezien deze belasting onder het voorgestelde systeem niet meer nodig werd geacht. 
Dit betekende een verzwakking van de Nederlandse positie bij verdragsonderhandelin-
gen. Voorts zal dit vervallen van de dividendbelasting uiteindelijk ten goede komen 
aan de schatkist van het land waarin de dividendgerechtigde woonachtig is.

3. Nederland zou zich binnen de EG in een aparte positie plaatsen aangezien geen enkele 
lidstaat zich van een dergelijk stelsel bediende.

3.2.3 Tegenargumenten in de literatuur

Met de afwijzing door de bewindslieden van Financiën was de OWB in de doctrine nog niet 
van het toneel verdwenen en evenmin de wenselijkheid van een politiek debat inzake de 
wenselijke vorm van een winstbelasting57, getuige bijvoorbeeld het (hernieuwde) pleidooi 
van Van Dijck voor een OWB in 1984.58 Van Dijck is zelfs van mening dat, na de afwijzing 
door de bewindslieden van Financiën, de argumenten vóór een OWB alleen maar zijn toe-
genomen.

55 Zie par. 2.2.1 van het vorige hoofdstuk voor een beschrijving van de inhoud van dit rapport.
56 Zie o.a. Nota van 27 juli 1960, Kamerstuk 5380, nr. 9, p. 15-18.
57 Cnossen dicht het uitblijven van een dergelijk debat onder meer toe aan een aantal bewindslie-

den, die het plan wilde uitstellen totdat binnen de EG een standpunt met betrekking tot de har-
monisatie was genomen. S. Cnossen, ‘Grondslagen en stelsel van vennootschapsbelasting in de 
EG’, MBB 1979/281.

58 Voor de inhoud van dit rapport wordt verwezen naar par. 2.2.3 van het voorgaande hoofdstuk.
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L.G.M Stevens, die tijdens de Belastingconsulentendag reageerde op het voorstel van Van 
Dijck, kon zich met een aantal van de door Van Dijck geponeerde uitgangpunten vereni-
gen.59 De invoering van een OWB achtte Stevens evenwel een te rigoureus middel om de 
beoogde doelstellingen te bereiken. Hij voorzag mogelijke oplossingen binnen het 
bestaande systeem van winstbelastingheffing. Ook Meeles zag het nut van de door Van 
Dijck geponeerde uitgangspunten in. Een spoedige inwerkingtreding leek hem evenwel 
onmogelijk.60

Grapperhaus lijkt zich in mindere mate te kunnen verenigen met de uitgangspunten en 
uitwerking van Van Dijck.61 Een van zijn bezwaren is dat invoering van een OWB bepaalde 
problemen wel oplost, maar dat tegelijkertijd nieuwe problemen worden gecreëerd. Als 
voorbeeld haalt hij de toename van de keuzevrijheid van de ondernemer aan in plaats van 
de beoogde afname. Niet alleen de winstuitdelingen maar iedere onttrekking zal belast 
worden met inkomstenbelasting, met als gevolg dat de ondernemer zich voornamelijk 
door de fiscale gevolgen zal laten leiden62 c.q. heeft laten leiden bij de keuze voor een ont-
trekking.

De discussie in de literatuur en de vaak herhaalde wens voor een debat over de juiste vorm 
van een winstbelasting, liet de bewindslieden van Financiën evenwel niet onberoerd en 
zij stelden de eerder al genoemde Commissie-Stevens in.63

De reacties op de afwijzing van de Commissie-Stevens van een OWB zijn verdeeld. Zo kan 
Van Laar64 daarvoor begrip opbrengen, gezien de strijdigheid met het synthetische hef-
fingstelsel. Desondanks is Van Laar van mening dat een discussie over een OWB niet uit 
de weg gegaan kan worden, in het bijzonder binnen Europees verband. Iedere poging tot 
een – bepaalde mate van – harmonisatie wordt tenietgedaan door de fiscaal verschillende 
behandeling van de rechtsvormen, die binnen Europa gelden, en de statische houding van 
de lidstaten in deze.
Ook Essers reageert op het rapport van de Commissie-Stevens.65 Hij betoogt echter dat het 
niet zozeer het ontbreken van een analytische inkomstenbelasting is die aan de invoering 
van een OWB in de weg staat, maar de volgende vier factoren.
Als eerste noemt Essers de buitenlandproblematiek. Hij constateert dat het Nederlandse 
bedrijfsleven in sterke mate afhankelijk is van het buitenland. Elk voorstel voor een 
nieuwe vorm van winstbelasting zal dit belang moeten dienen. Het probleem van de voor-
stellen voor een nieuwe vorm van winstbelasting die door de jaren heen zijn gedaan, is 
dat zij alle in meer of mindere mate mogelijk schade zouden toebrengen aan de Neder-
landse internationale concurrentiepositie.
Vervolgens noemt Essers de onvoldoende gedifferentieerde behandeling van de onderne-
mer-natuurlijk persoon en de aanmerkelijkbelanghouder ten opzichte van andere inkom-
stenbelastingplichtigen. Zolang geen bereidheid bestaat om de bijzondere positie van de 
ondernemer te erkennen (en in zijn kielzog de bijzondere positie van de grootaandeelhou-
der die vergelijkbaar is aan een ondernemer), zal invoering van een speciale vorm van 
winstbelasting onmogelijk zijn.
Als derde factor noemt hij het ontbreken van een rechtsgrond van de Wet VPB 1969. 
Essers is van mening dat de rechtsgrond van de winstbelasting dient te worden vastge-

59 Met name de noodzaak van de herziening van de winstbelasting had zijn instemming.
60 D.A.M. Meeles, ‘De verstorende werking van de vennootschapsbelasting’, De NV, januari/februari 

1986, p. 8.
61 Grapperhaus gaf zelfs toe dat het principe van het globale evenwicht (vrijwel) niet bestaat.
62 F.H.M. Grapperhaus, ‘De ondernemingswinstbelasting opnieuw van stal gehaald’, TVVS 1985/4, 

p. 92-97.
63 Voor een behandeling van de inhoud van dit rapport verwijs ik naar het voorgaande hoofdstuk.
64 O.G. van Laar, ‘Stevens en de (ondernemings)winst; ook winst voor vermogende ondernemers?’, 

MBB 1991/274.
65 P.H.J. Essers, Knelpunten bij de hervorming van belastingheffing van ondernemingen, inaugurele rede 

Katholieke Universiteit Brabant, Kluwer, Deventer 1992.
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steld. Pas dan is er ruimte om vraagstukken als de vaststelling van de belastbare grondslag 
te kunnen beantwoorden.
Tot slot het budgettaire aspect. Essers is van mening dat bij het afwijzen van alle alterna-
tieven te veel aandacht is besteed aan het budgettaire bezwaar. Voorafgaand aan de vraag 
wat een bepaalde maatregel kost, dient zijns inziens de vraag te worden gesteld welk stel-
sel rechtvaardig en wenselijk is. De sterke focus op het budgettaire aspect zal derhalve ver-
laten dienen te worden, wil een mogelijk alternatief kans van slagen hebben.
Alleen wanneer er voldoende politieke bereidheid is om deze factoren op te lossen c.q. 
weg te nemen, zou invoering van OWB mogelijk worden.
Doornebal66 wijst tijdens de Belastingadviseurdag van 1995 invoering van een OWB van 
de hand met onder meer de volgende argumenten:
– een aparte OWB staat op gespannen voet met het draagkrachtbeginsel en past derhalve 

niet binnen het synthetische inkomensbegrip en de progressieve heffingstructuur;
– een OWB heeft tot gevolg dat alle inkomsten uit aandelen tegen een tarief van 50% 

belast zouden worden in tegenstelling tot andere inkomsten uit vermogen die met een 
toptarief van 60% geconfronteerd worden (destijds het IB-tarief). Dit zou kunnen leiden 
tot een explosieve toename van de rentegroeifondsen;.

– de OWB kent aanzienlijke uitvoeringsproblemen;
– de voordelen van een OWB worden overschat. De noodzaak voor een rechtsvormneu-

trale winstbelasting leeft niet op een dusdanige wijze binnen de maatschappij.

In een reactie op het eerder genoemde proefschrift van Koudijs poneert L.G.M. Stevens de 
stelling dat een vorm van een (subjectieve) OWB reeds binnen ons belastingstelsel aanwe-
zig is. Iedere ondernemer kon zichzelf immers vrijelijk toegang verschaffen tot de ven-
nootschapsbelastingsfeer. De ondernemer zal slechts de rechtsvorm van zijn onderne-
ming dienen aan te passen.67 Stevens erkent dat er economische dubbele heffing68 op uit-
gedeelde vennootschapswinsten bestaat, doch hij voorziet voor de eliminatie daarvan 
andere oplossingen dan de verregaande invoering van een OWB.

Tot slot Rijkels.69 Hij zag wel het belang in van meer rechtsvormneutraliteit binnen de 
belastingheffing van ondernemingswinsten. Indien het nieuwe aanmerkelijkbelangre-
gime zou worden ingevoerd (hetgeen inderdaad op 1 januari 1997 is gebeurd) zou de 
noodzaak voor een OWB in zijn optiek echter verdwijnen. De aandacht dient zich dan te 
concentreren op de particuliere ondernemers. Zij zouden wel eens in hun concurrentie-
positie verstoord kunnen worden door de invoering van het nieuwe aanmerkelijkbelang-
regime. Een facultatieve OWB vormt naar zijn mening wellicht een oplossing.

3.2.4 De meer recente afwijzing van OWB door de wetgever

Tijdens de belastingherziening die het begin van de 21e eeuw inluidde, heeft de wetgever 
in de Verkenning enkele woorden gewijd aan de wenselijkheid en noodzakelijkheid van 
meer rechtsvormneutraliteit binnen het bestaande winstbelastingsysteem. De faculta-
tieve OWB waarmee het voorgaande onderdeel werd beëindigd, vormde een van de twee 
varianten, die in de Verkenning aan een nadere beschouwing zijn onderworpen.70 Op 
grond van de internationale problemen die een facultatieve OWB zou veroorzaken, zijn 

66 G.J.M.E de Bont, ‘De aandeelhouder onder schot. Verslag van de belastingadviseurdag 1995’, WFR 
1995/603.

67 L.G.M. Stevens, ‘Boekbespreking: Ondernemingswinstbelasting een rechtsvormneutrale belas-
tingheffing naar de winst uit onderneming’, WFR 1994/79.

68 In dit verband versta ik onder juridische dubbele heffing de heffing over hetzelfde voordeel bij 
dezelfde persoon. Onder economische dubbele heffing versta ik in dit verband een heffing over 
hetzelfde voordeel bij twee verschillende belastingplichtigen.

69 J.S. Rijkels, ‘Belastingheffing van ondernemingswinsten tussen norm en rechtsvorm’, TVVS 1996/
6, p. 2422.

70 Belastingen in de 21e eeuw, een Verkenning, Kamerstukken II, 1997-1998, 25 810, nr. 2, p. 187 e.v.
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de conclusies afwijzend. De bewindslieden van Financiën verwoorden een en ander als 
volgt:

(...)
Hoewel een dergelijk stelsel op het eerste gezicht misschien aantrekkelijk lijkt – zonder wij-
ziging van rechtsvorm kan een ander heffingsstelsel worden opgezocht indien dit voor 
betrokkenen voordelen heeft – kleven er ook nadelen aan. Zo vormt een belangrijk nadeel de 
lastige kwalificatie van deze vennootschappen in internationaal verband. De keuze voor een 
ander heffingsstelsel wordt over het algemeen niet gevolgd door andere landen en dit geeft 
problemen op het terrein van de internationale dubbele belastingheffing; er kunnen situa-
ties ontstaan van dubbele belastingheffing maar ook situaties waarbij sprake is van een hef-
fingsvacuüm. Voor België waren deze ervaringen onder meer reden om zijn optiestelsel een 
aantal jaren geleden af te schaffen. 
(...).

Naast de dubbele belastingheffing vonden de bewindslieden van Financiën tegenargu-
menten in de verhouding met de industrielanden die geen OWB kennen en ook niet het 
voornemen hebben om tot invoering van zo’n stelsel over te gaan.
De Verkenning omvat voor het overige veel interessante stellingen en resultaten doch 
weinig daarvan heeft betrekking op de meest wenselijke vorm van winstbelastinghef-
fing.71 Een verdere behandeling blijft hier buiten beschouwing.

De Verkenning wordt gevolgd door een vijftal rapporten72 met als sluitstuk het wetsvoor-
stel Wet IB 2001.73 Met deze wet werd beoogd een robuust belastingstelsel met brede 
grondslagen en lagere tarieven te creëren dat bestand zou zijn tegen de dynamiek van de 
21e eeuw.74

Tijdens de parlementaire behandeling die gekenmerkt werd door een aanzienlijke hoe-
veelheid parlementaire stukken, is meerdere malen aandacht besteed aan de ontbrekende 
rechtsvormneutraliteit van de belastingheffing van ondernemingswinsten. Naar aanlei-
ding van een vraag betreffende de mogelijke toepassing van een duale inkomstenbelas-
ting volgens Scandinavisch model, merkt de staatssecretaris op dat de analytische duale 
Scandinavische belastingstelsels een inspiratiebron zijn geweest bij het opstellen van het 
wetsvoorstel, doch dat voor een gehele doorvoering daarvan niet is gekozen.
Reden voor deze afwijzing was gelegen in het onderscheid tussen arbeidsinkomen en 
kapitaalinkomen dat een duaal stelsel ook voor de zelfstandige ondernemer eist. Een der-
gelijk onderscheid zou tot OWB-achtige varianten leiden die niet wenselijk worden 
geacht. Oorzaak voor zijn huivering vormde de moeizame discussie uit het verleden en de 
strijd die een dusdanige fundamentele wijziging met het karakter van de herziening zou 
opleveren.
Uit deze woorden leid ik af dat de bezwaren die in het verleden zijn geuit met betrekking 
tot een rechtsvormneutraal winstbelastingstelsel, volgens de staatssecretaris nog steeds 

71 Verder dan de doelstellingen dat de belastingdruk op een rechtvaardige en evenwichtige wijze 
verdeeld diende te worden, de eenvoud diende te waarborgen en diende te passen binnen de 
kaders van de internationale verhoudingen, kwamen de bewindslieden niet; § 3.2 van de Verken-
ning.

72 In chronologische volgorde Een duwtje in de rug; Rapport van de Commissie van Oort-II (i.e. de werk-
groep evaluatie en herziening fiscale tegemoetkomingen en faciliteiten voor ondernemers), nr. 
AFP98/314M; Belastingen als beleidsinstrument, Rapport van de Algemene Rekenkamer, Kamerstuk-
ken II, 1998-1999, 26 452, nr. 1-2; Versterking en dynamiseren van het ondernemerschap; Rapport van de 
werkgroep ‘Belastingen bedrijfsleven 21e eeuw; De ondernemende samenleving meer kansen 
minder belemmeringen voor ondernemerschap’; beleidsnota van het Ministerie van economi-
sche zaken, Kamerstukken II, 1998-1999, 26 736, nr. 1-2.

73 Kamerstuk 26 727 en 26 728 (IW IB 2001) aan de Tweede Kamer gepresenteerd op 14 september 
1999; Stb. 2000, nr. 215 en 216.

74 O.a. hoofdstuk III van Advies RvS en § 1.2 MvT Wetsvoorstel IB 2001, Kamerstukken II, 1998-1999, 
26 727.

FWR_mol.book  Page 46  Monday, February 18, 2008  3:06 PM



De pro’s en contra’s van een rechtsvormneutrale belastingheffing in het huidige fiscale tijdsgewricht 47

gelding hebben, anders zou er geen reden voor hem zijn om te verwijzen naar de moei-
zame discussie uit het verleden.

In de Nota naar aanleiding van het verslag bij de Wet IB 2001 gaat de staatssecretaris nader 
in op de mogelijkheid van een facultatief transparantiestelsel, dat wil zeggen de mogelijk-
heid om als belastingplichtige te kunnen opteren voor een fiscaal transparante behande-
ling van zijn BV. Ook dit voorstel wordt evenwel door hem afgewezen. Een dergelijke 
wetswijziging zou buiten het kader van de belastingherziening treden en zou voorts tot 
aanzienlijke moeilijkheden leiden in het buitenland die wellicht geen transparantie toe-
kennen aan deze rechtsvorm. Tot slot geeft hij wel toe dat een ontwikkeling richting meer 
rechtsvormneutraliteit binnen de belastingheffing maatschappelijk breed gedragen 
wordt.75

De bewindslieden van Financiën onderkennen dus de noodzaak en wenselijkheid van 
meer rechtsvormneutraliteit binnen het bestaande winstbelastingstelsel. Zij signaleren 
zelfs een breed maatschappelijk draagvlak. Hun oplossingen beperken zich echter tot 
relatief kleine aanpassingen van de bestaande wettelijke regelingen, welke aanpassingen 
op een bepaalde manier beogen een fiscaal gelijke behandeling tussen de diverse rechts-
vormen teweeg te brengen.76 Een meer radicale aanpak door het belastingsysteem voor 
ondernemingswinsten te herzien hetzij in de vorm van een OWB hetzij in de vorm van 
fiscale transparantie van de rechtsvorm, wordt stelselmatig afgewezen.
Tot slot kan in dit verband genoemd worden de nota ‘Werken aan winst’ die op 29 april 
2005 aan de Tweede Kamer is aangeboden. In deze nota wordt kort aandacht besteed aan 
de mogelijkheid van een OWB.77 Hieruit kan worden opgemaakt dat de staatssecretaris 
wel de voordelen van een dergelijke wijze van winstbelasting inziet maar dat hij ook nade-
len ziet, die verregaande consequenties (kunnen) hebben.78 Uit de bedoelde passage kan 
naar mijn mening worden afgeleid dat met name deze consequenties (vooralsnog) tot een 
afwijzing door de wetgever van een vorm van ondernemingwinstbelasting hebben geleid.

De vorenstaande argumenten hebben niet alleen betrekking op het OWB-stelsel maar 
hebben (tevens) betrekking op andere rechtsvormneutrale winstbelastingstelsels.

3.2.5 Verzameling van de tegenargumenten

De contra-argumenten met betrekking tot de invoering van een OWB zijn telkens her-
haald en, indien nodig, eventueel aangevuld met nieuwe argumenten. Het is de vraag of 
deze argumenten in het huidige fiscaal tijdsgewricht nog valide zijn. In de navolgende 
paragraaf zullen de oude argumenten getoetst worden op hun geldingskracht in het 
bestaande belastingstelsel. Alvorens daartoe over te gaan, geef ik een samenvatting van de 
behandelde argumenten.
Allereerst wordt, niet alleen vanuit wetgevende hoek maar tevens vanuit de doctrine, aan 
de OWB tegengeworpen dat deze strijdig is met het synthetische stelsel alsmede met het 
draagkrachtbeginsel waarop dit stelsel gefundeerd is. Vervolgens wordt uit meerdere hoe-
ken aandacht gevraagd voor een negatief effect dat de invoering van een OWB op het over-

75 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer werd deze wens tot het vergroten 
van de rechtsvormneutraliteit door de staatssecretaris herhaald. Verschillen tussen de rechtsvor-
men zouden moeten worden verkleind om zodoende tegemoet te komen aan de flexibiliteit van 
de ondernemer. De bewindsman heeft daarbij voornamelijk het MKB op het oog, dat een belang-
rijke rol binnen de Nederlandse economie speelt; nota naar aanleiding van het nader verslag, 
Kamerstukken I, 1999-2000, 26 727, nr. 202c.

76 Bijvoorbeeld de TBS-regeling van art. 3.92 Wet IB 2001 dat als bestaanreden onder meer heeft de 
wens om meer neutraliteit aan te brengen in de fiscale behandeling van de particuliere onderne-
mer en de aanmerkelijkbelanghouder.

77 P. 24 van de nota.
78 Genoemd wordt de moeilijkheid om de ondernemersfaciliteiten toe te passen en de lastenverzwa-

ring die mogelijk voor de kleine ondernemers zal ontstaan.
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heidsbudget zal hebben. Daarnaast voorziet de wetgever een verzwaring van de admini-
stratieve druk en andere uitvoeringstechnische problemen, alsmede een verzwaring van 
de belastingdruk voor het MKB.
Naast tegenargumenten op nationaal niveau worden ook tegenwerpingen genoemd die 
verband houden met grensoverschrijdende situaties. In het bijzonder wordt hierbij 
gevreesd voor het ontstaan van een heffingsvacuüm dan wel een dubbele belastingheffing 
evenals de vraag op welke wijze een dergelijk winstbelastingsysteem dient te worden 
ingepast in het bestaande verdragennetwerk. Tot slot wordt door Doornebal in reactie op 
het rapport van de Commissie-Stevens naar voren gebracht dat de voordelen van een OWB 
worden overschat.

3.3 DE HUIDIGE GELDINGSKRACHT VAN DE IN HET VERLEDEN 
GEOPPERDE BEZWAREN TEGEN EEN OWB

3.3.1 OWB doorkruist het draagkrachtbeginsel en is strijdig met het 
synthetische belastingstelsel

De geldingskracht van het tegenargument ontleend aan het draagkrachtbeginsel kan 
mijns inziens worden behandeld in samenhang met de geldingskracht van het tweede 
bezwaar (i.e. strijd met het synthetische stelsel). Beide bezwaren zijn meerdere malen, 
zowel door de regering als in de literatuur, geuit en worden mijns inziens gezien als de 
belangrijkste bezwaren die pleiten tegen invoering van een OWB.
De draagkrachtgedachte79 wordt gedurende een lange periode aangemerkt als leidend 
beginsel van de inkomstenbelasting.80 Geleidelijk kwam de fiscale uitwerking van deze 
gedachte echter onder druk te staan. Belastingplichtigen manipuleerden hun vermogens-
inkomsten op een zodanige wijze dat de draagkrachtdoelstelling niet (meer) werd bereikt. 
De herziening van de inkomstenbelasting met ingang van 2001 beoogde onder meer aan 
deze negatieve maatschappelijke ontwikkeling het hoofd te bieden.81 Tegen deze achter-
grond werd als een van de belangrijkste onderdelen van de herzieningsoperatie voorge-
steld: de vervanging van het synthetische belastingstelsel in een analytisch stelsel, waarbij 
bepaalde inkomenscategorieën afzonderlijk belast worden door middel van een eigen 
tariefstructuur en grondslag.82 Volgens de bewindslieden van Financiën wordt met het 
analytische stelsel de uitwerking van het draagkrachtbeginsel in een modern jasje gesto-
ken. Door iedere inkomenssoort afzonderlijk in de heffing te betrekken, komt het doel 
van het draagkrachtbeginsel volgens hen beter tot zijn recht. Iedere belastingplichtige 
kan een bijdrage worden gevraagd aan de algemene middelen van de overheid, waarbij – 
nog beter dan voorheen – rekening kan worden gehouden met de persoonlijke draag-
kracht van de belastingplichtige.83

Vanuit de Tweede Kamer is kritiek geuit tegen deze uitwerking van het draagkrachtbegin-
sel, doch de staatssecretaris heeft voet bij stuk gehouden. In de nota naar aanleiding van 
het verslag herhaalde hij zijn standpunt.
In onderdeel 3.2.2 van de voorgaande paragraaf werd de afwijzing van een OWB-stelsel 
behandeld omdat deze, naar de mening van de tegenstanders, het draagkrachtbeginsel op 
een onwenselijke wijze zou doorkruisen. Mijns inziens is het echter nog maar de vraag of 
het OWB-stelsel inderdaad afbreuk doet aan het draagkrachtbeginsel. Temeer nu het 
draagkrachtbeginsel als gevolg van de invoering van het analytische stelsel in de inkom-
stenbelasting, volgens de bewindslieden van Financiën, in een modern jasje is gestoken. 
Mijns inziens kan tevens gesteld worden dat invoering van het OWB-stelsel juist tegemoet-

79 Met draagkrachtbeginsel/gedachte doel ik op de huidige invulling daarvan d.w.z. gelijke gevallen 
gelijk en ongelijke gevallen ongelijk naar de mate van ongelijkheid behandelen.

80 Voor een uiteenzetting omtrent dit beginsel zie onderdeel 3.2.1 van dit hoofdstuk.
81 Zie onder meer L.G.M. Stevens, ‘Synthetisch of analytisch’, WFR 1999/293.
82 De overgang naar een analytisch stelsel heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. Box 1 is nog 

steeds gebaseerd op een synthetisch stelsel.
83 § 1.3.1 MvT van het Wetsvoorstel IB 2001, Kamerstukken II, 1998-1999, 26 727, nr. 3.
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komt aan de uitvoering van het draagkrachtbeginsel zoals dat hiervoor door mij is geduid 
in de zin van gelijke gevallen gelijk en ongelijke gevallen ongelijk naar de mate van onge-
lijkheid behandelen. Deze stelling kan als volgt worden onderbouwd.
Het draagkrachtbeginsel lijkt voor wat betreft het belasten van de winst uit onderneming 
in box 1 nog steeds een leidend beginsel te zijn. Een ondernemer wordt in het bestaande 
stelsel nog steeds voor zijn totaalwinst belast naar een progressief tarief evenals een werk-
nemer voor zijn inkomsten uit arbeid. Vraag is evenwel of dit gelijke inkomenscategorieën 
zijn die op grond van het draagkrachtbeginsel als uitwerking van het gelijkheidsbeginsel, 
een gelijke behandeling verdienen.
Vooropgesteld zij dat winst een bijzondere functie heeft in vergelijking tot de andere 
inkomenscategorieën die in de heffing van box 1 worden betrokken. Ten eerste staat de 
winst deels niet ter vrije beschikking van de ondernemer in tegenstelling tot een werkne-
mer die over het algemeen over zijn loon wel de vrije beschikking heeft. Uitzondering 
geldt slechts voor die loonelementen die als een belaste aanspraak kwalificeren. Het enkel 
genereren van jaarwinst impliceert nog niet dat de verkregen financiële middelen terecht 
zijn gekomen in de consumptieve sfeer van de ondernemer. Winst blijft achter in de 
onderneming en zal pas door onttrekking aan de ondernemer zelf ten goede kunnen 
komen.
Ten tweede heeft winst binnen de onderneming een veelzijdige functie. De behaalde 
winst dient enerzijds als financieringsbron van (toekomstige) investeringen en anderzijds 
als buffer voor eventuele tegenvallende resultaten.
Gelet op deze bijzondere functie van winst en daarmee de constatering dat winst ongelijk 
is aan andere inkomenscategorieën (van box 1) vraag ik mij af of het draagkrachtbeginsel 
een valide argument is (en zelfs in het verleden is geweest) om winst binnen box 1 aan een 
gelijke progressieve heffing te onderwerpen als deze overige inkomenscategorieën.
Mijns inziens wordt op deze wijze juist een onjuiste uitvoering aan het draagkrachtbegin-
sel gegeven. Naar mijn mening dient er, gelet op de bijzondere functie van winst, juist een 
bijzondere wijze van winstbelasting ingevoerd te worden. Een OWB-stelsel kan daarvoor 
zorgdragen.
Eenzelfde conclusie kan naar mijn mening worden getrokken voor het contra-argument 
dat een OWB strijdig is met het synthetische belastingstelsel. De Wet IB 2001 heeft juist 
de introductie van een meer analytisch stelsel met zich gebracht. Dit werd door de mede-
wetgever onder meer als volgt onderbouwd:

‘(...) De keuze voor de invoering van meer analytische elementen is gemaakt op basis van een 
afweging van voors en tegens, die in de paragrafen 6.2 en volgende van de Verkenning 
nader is toegelicht. Deze keuze doet naar onze mening recht aan de doelstelling om de 
inkomstenbelasting als draagkrachtheffing zodanig te moderniseren dat van elke belasting-
plichtige – rekening houdend met de aard en de omvang van zijn inkomen en zijn persoon-
lijke omstandigheden en praktische overwegingen – een bijdrage kan worden gevraagd aan 
de algemene middelen die, meer nog dan onder de werking van de Wet op de inkomstenbe-
lasting 1964, is afgestemd op zijn feitelijke draagkracht (...)’.84 

84 Kamerstukken II, 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 4-5.
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Uit deze woorden leid ik juist af dat de medewetgever van mening is dat het afzonderlijk 
in de heffing betrekken (op basis van een analytisch stelsel) van door belastingplichtigen 
behaalde voordelen meer recht zal doen aan het draagkrachtbeginsel. In deze gedachte-
gang past het dus om de ondernemingswinst afzonderlijk te belasten (met een OWB) en 
zodoende uitvoering te geven aan de draagkrachtgedachte. Immers, deze inkomenscate-
gorie is niet gelijk aan andere inkomenscategorieën en zal op grond van het gelijkheids-
beginsel naar mate van zijn ongelijkheid belast dienen te worden. Dit impliceert een 
afzonderlijke belastingheffing.85

Overigens is de medewetgever hier mijns inziens onvolledig. De gelijkheid, die als gevolg 
van het draagkrachtbeginsel dient te worden nagestreefd, wordt namelijk niet alleen 
bereikt door de ondernemingswinst in de inkomstenbelasting afzonderlijk te behandelen 
in vergelijking met andere inkomenscategorieën. De medewetgever gaat hier mijns 
inziens voorbij aan de gelijkschakeling van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm. Hij 
merkt niets op over de ongelijke behandeling die ook na invoering van de Wet IB 2001 
blijft bestaan tussen IB-ondernemingen en VPB-plichtige ondernemingen. In die behande-
ling schuilt een ongelijkheid die naar mijn mening eveneens dient te worden opgelost. 
Anders gezegd, de invoering van het analytisch stelsel doet wel (meer) recht aan het draag-
krachtbeginsel doch gaat niet ver genoeg door de schakel met de VPB-plichtige onderne-
mingen te negeren.

Hiervoor is door mij betoogd dat invoering van een OWB-stelsel het draagkrachtbeginsel 
niet doorkruist maar daar juist op een evenwichtige wijze uitvoering aan geeft. Om die 
reden acht ik strijdigheid met het draagkrachtbeginsel geen argument dat aan de invoe-
ring van een OWB-stelsel in de weg kan staan. Integendeel, naar mijn mening kan een der-
gelijke bijzondere vorm van winstbelasting juist beter uitvoering geven aan het draag-
krachtbeginsel.
Kortom, contra-argumenten als de strijdigheid met het draagkrachtbeginsel en het syn-
thetische stelsel kunnen mijns inziens geen gewicht in de schaal leggen bij het afwijzen 
van een OWB-stelsel.

3.3.2 Budgettaire redenen

Het bezwaar dat de invoering van een OWB een mogelijk negatief effect op het overheids-
budget kan hebben, bevat mogelijk een kern van waarheid. Invoering van een OWB naar 
een proportioneel tarief dat lager ligt dan het toptarief dat thans voor particuliere onder-
nemers geldt, zou de schatkist negatief kunnen beïnvloeden (d.w.z. zolang de winst niet 
wordt uitgekeerd). Mijns inziens kunnen budgettaire bezwaren echter, om de navolgende 
redenen, niet aan de invoering van een rechtsvormneutraal winstbelastingstelsel in de 
weg staan.
Zo kan een geleidelijke en behoedzame invoering van de OWB aan de budgettaire bezwa-
ren grotendeels tegemoetkomen. Het invoeringstraject zal daarbij op een dusdanige wijze 
opgezet kunnen worden dat de budgettaire belasting voor de Staatskas zo gering mogelijk 
is. Rijkers heeft reeds een mogelijke geleidelijke invoering uitgewerkt met het grootaan-
deelhoudermodel.86 Naar zijn zeggen zou na een tijd het grootaandeelhoudermodel ver-
vangen kunnen worden door de OWB.

85 Invoering van een OWB afwijzen wegens strijd met het synthetische stelsel heeft mijns inziens 
geen gelding meer aangezien dit stelsel in de sfeer van de inkomstenbelasting simpelweg niet 
meer bestaat. Invoering van het nieuwe aanmerkelijkbelangregime met ingang van 1 januari 
1997 was al een stap in de richting van een meer analytisch stelsel welke trend door invoering 
van de boxenstructuur alleen maar is versterkt.

86 A.C. Rijkers; Rapport uitgebracht aan de Commissie Belastingen van de Raad voor het Midden- en 
Kleinbedrijf (mei 1995) opgenomen in; Raad voor het Midden en Kleinbedrijf, Advies inzake een 
ondernemingswinstbelasting, nr. 6, ’s-Gravenhage 1995.
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Inmiddels kennen wij sinds 1997 het aanmerkelijkbelangregime dat veel overeenkom-
sten vertoont met het door Rijkers verdedigde grootaandeelhoudersmodel.87 Mogelijk is 
de tijd nu dus wel rijp voor de door Rijkers verdedigde laatste stap. De overgang naar een 
OWB zal wellicht minder budgettaire consequenties met zich brengen dan wordt gedacht.
Tevens ben ik van mening dat wanneer de rechtsgelijkheid of de rechtvaardigheid door 
invoering van een belastingmaatregel wordt gediend, het budgettaire bezwaar dit nim-
mer kan tegenhouden. Een rechtvaardige en neutrale belastingheffing dient voorop te 
staan.
Concluderend merk ik op dat naar mijn mening aan de mogelijke budgettaire bezwaren 
van een OWB-stelsel niet te zwaar dienen te worden getild.

3.3.3 Grote administratieplicht en uitvoeringstechnische problemen

In het verleden hebben de bewindslieden van Financiën invoering van een OWB afgewe-
zen door onder meer te wijzen op de verzwaring van de administratieve lasten voor onder-
nemers. Als voorbeeld noemden zij het feit dat de particuliere ondernemer een strikte 
scheiding zou moeten aanbrengen tussen zijn privé- en ondernemingsvermogen.88

Mijns inziens een onbegrijpelijk argument aangezien onder het huidige recht een IB-
ondernemer eveneens een strikte scheiding dient aan te brengen tussen zijn privé en 
ondernemingsvermogen. Hiervoor is de leer van de vermogensetikettering ontwikkeld. 
Invoering van een OWB-stelsel zal op zichzelf niet een dergelijk gevolg veroorzaken, 
immers dat bestaat al.
Voorts ben ik van mening dat administratieve complicaties nauwelijks een bezwaar kun-
nen zijn. Het OWB-stelsel kan namelijk op een zodanige wijze worden vormgegeven, zoals 
in de navolgende uitwerking zal blijken, dat de eenvoud van de belastingheffing daarmee 
zo veel mogelijk wordt gediend.89

3.3.4 Verzwaring van de belastingdruk voor de kleine ondernemer

Een veel gehoord argument tegen de invoering van een OWB is de verzwaring van de 
belastingdruk voor kleine ondernemers. Mijns inziens kan evenwel ook dit argument wor-
den gepareerd.
Het belastingtarief (en de premie volksverzekeringen) van de eerste drie schijven van de 
inkomstenbelasting waar particuliere ondernemers onder de bestaande wetgeving mee 
geconfronteerd kunnen worden, komt maximaal niet uit boven de 42%. Wanneer het 
tarief van de OWB zodanig wordt gekozen dat het onder dit tariefspercentage blijft, zal 
een verzwaring van de belastingdruk op de behaalde winst zich niet voordoen. Eerder zal 
sprake zijn van een verlichting. Bij de oude uitwerkingen van een OWB werd echter van 
een (veel) hoger tarief uitgegaan en in die zin was dan inderdaad sprake van een verzwa-
ring van de belastingdruk.
Pas op het moment van uitdeling met als gevolg dat de inkomstenbelasting wordt gehe-
ven, kan het nadelig uitpakken. Voor een dergelijk nadeel kunnen evenwel oplossingen 
gevonden worden, zoals hierna zal worden betoogd.

87 Rijkers ging bijvoorbeeld uit van een volledige verrekening van de geheven vennootschapsbelas-
ting met de inkomstenbelasting over de door de grootaandeelhouder ontvangen dividenden. De 
huidige systematiek is een vorm van indirecte verrekening. De grootaandeelhouder wordt niet 
volledig in de heffing betrokken maar naar een tarief dat in samenhang met de reeds geheven 
vennootschapsbelasting per saldo in de buurt komt van het toptarief van box 1 voor echte onder-
nemers (in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001) die tevens recht hebben op toepassing van de MKB-
vrijstelling.

88 Zie par. 3.2.
89 Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de invoering van een indirect imputatiestelsel in 

plaats van een direct imputatiestelsel.
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3.3.5 Een OWB is niet nodig aangezien er al een globaal evenwicht bestaat

Het leerstuk van het globale evenwicht werd door Grapperhaus in 1966 afgeleid uit de 
wetsgeschiedenis.90 Volgens dit uitgangspunt bestond er tussen de wijze waarop de 
inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting de door de onderneming behaalde 
winst in de belastingheffing betrokken, een globaal evenwicht91 (althans dit werd in meer 
of mindere mate nagestreefd). Grapperhaus heeft in een publicatie van latere datum nog-
maals uitgelegd wat hij met het globale evenwicht bedoelde. Hij bedoelde te zeggen dat 
er een dusdanige evenwichtige situatie dient te bestaan dat het voor grote ondernemin-
gen duidelijk is dat zij een rechtsvorm dienen te kiezen die onder de vennootschapsbelas-
ting valt en dat het voor (hele) kleine ondernemingen duidelijk is dat zij voor een IB-plich-
tige rechtsvorm dienen te kiezen. Voor de middelgrote ondernemingen zou er dan sprake 
moeten zijn van een globaal evenwicht zodanig dat het niet uitmaakt welke rechtsvorm 
zij kiezen.
Het leerstuk van het globale evenwicht werd in de literatuur vaak aangehaald ter recht-
vaardiging of relativering van de problemen die veroorzaakt werden door het afwezig zijn 
van rechtsvormneutraliteit in het stelsel van winstbelasting.
Uit de ervaringen die in de afgelopen decennia met betrekking tot de belastingheffing van 
ondernemingswinsten zijn opgedaan, kan echter geconcludeerd worden dat een ‘echt’ 
globaal evenwicht tussen de beide stelsels tot op heden niet is bereikt.92 Essers heeft zelfs 
verdedigd dat de invoering van het nieuwe aanmerkelijkbelangregime op 1 januari 1997 
het streven naar een globaal evenwicht alleen maar verder heeft verstoord. Zelfstandige 
beroepsbeoefenaren die als big spenders door het leven gaan, werden als gevolg van het 
nieuwe aanmerkelijkbelangregime de rem ontnomen om een BV op te richten, aldus 
Essers. Zowel de dividenden als de koerswinsten werden in een lage proportionele belas-
tingheffing betrokken in tegenstelling tot de vóór de wetswijziging nog geldende progres-
sieve heffing over de dividenden.93

Invoering van de Wet IB 2001 heeft gezorgd voor een tariefsevenwicht maar nog steeds 
niet voor een grondslagevenwicht. Echter, inmiddels is door de verlagingen van het VPB-
tarief aan dit tariefsevenwicht weer afbreuk gedaan. Daar komt bij dat het principe van 
het globale evenwicht niet meer is dan een omslagpunt. Voorbij dit omslagpunt doet zich 
wel degelijk een ongelijke behandeling van ondernemingswinsten voor. Zelfs Grapper-
haus heeft erkend dat het globale evenwicht niet lijkt te bestaan voor zover is gebleken 
dat in de maatschappij iedere onderneming met een bepaald winstvolume kiest voor de 
rechtsvorm van de BV.94

Het voorheen wel geuite argument dat een rechtsvormneutraal winstbelastingstelsel niet 
nodig is omdat er al een globaal evenwicht zou bestaan, snijdt mijns inziens gelet op het 
voorgaande geen hout. In het bijzonder niet omdat een globaal evenwicht in het geheel 
niet blijkt te bestaan. Daar komt bij dat invoering van een OWB wel tot gevolg zal hebben 
dat de fiscale behandeling van de ondernemingen gedreven in verschillende rechtsvor-
men, evenwichtig zal verlopen.

90 F.H.M. Grapperhaus, De besloten NV fiscaal vergeleken met de persoonlijke ondernemer en de open NV, 
proefschrift d.d. 10 november 1966, FED, Amsterdam 1966.

91 Grapperhaus ging er oorspronkelijk vanuit dat een dergelijk globaal evenwicht ook daadwerke-
lijk de verhouding tussen de IB en de VPB beheerste. Ook de fiscale wetgever was van mening dat 
dit globale evenwicht bestond, zoals blijkt uit de parlementaire behandeling van de belastingher-
ziening van de jaren 60 van de vorige eeuw.

92 Wel is er een omslagpunt te berekenen waarboven een VPB-plichtig lichaam voordelig is en waar-
onder een IB-onderneming fiscaal het meest gunstig uitpakt.

93 P.H.J. Essers, ‘Pleidooi voor een nieuw globaal evenwicht in Liberale Gifte’, Vriendenbundel Ferdi-
nand Grapperhaus, Kluwer, Deventer 1999.

94 F.H.M. Grapperhaus, ‘De ondernemingswinstbelasting opnieuw van stal gehaald’, TVVS 1985/4, 
p. 95.
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3.3.6 Problemen voor de Nederlandse schatkist bij grensoverschrijdend dividend

De bezwaren die de bewindslieden van Financiën signaleerden met betrekking tot de 
invoering van een direct imputatiestelsel95, snijden mijns inziens evenmin hout.96 Met een 
direct imputatiestelsel wordt in dit verband bedoeld dat vanuit Nederlandse optiek de in 
het buitenland geheven winstbelasting direct (en voor het geheel) zal worden verrekend 
met de inkomstenbelasting, die de winstgenieter verschuldigd zal zijn over de uitgedeelde 
winst.
Volgens de bewindslieden dreigt bij een dergelijk stelsel verlies aan opbrengsten voor de 
Nederlandse schatkist. De fiscus zou verrekening geven voor een voordeel waar Nederland 
zelf nimmer belasting over heeft geheven. Gevolg is dat per saldo de Nederlandse heffing 
over de uitgedeelde winst wordt verlaagd met het bedrag dat in het buitenland aan belas-
ting is geheven over de door de onderneming betaalde winst. Van deze laatste heffing is 
er evenwel niets in de Nederlandse schatkist gevloeid, per saldo mist Nederland derhalve 
een bedrag aan belastingopbrengst die overeenkomt met de buitenlandse winstbelasting-
heffing.
Echter, wanneer dit stelsel wordt vergeleken met de huidige vrijstelling (met progressie-
voorbehoud) die Nederland verleent bij grensoverschrijdend ondernemen, is er helemaal 
geen sprake van een achteruitgang. Immers, in het geval van een in het buitenland gele-
gen onderneming van een in Nederland woonachtige winstgenieter, past Nederland een 
vrijstelling (met progressievoorbehoud) toe bij het belasten van deze winst. Per saldo heft 
Nederland dus – afgezien van het progressievoorbehoud – niets ter zake van de in het bui-
tenland behaalde winst. Indien de tarieven proportioneel en gelijk zouden zijn, komt de 
verrekeningsmethode feitelijk op hetzelfde neer als de vrijstellingsmethode. Het door de 
bewindslieden naar voren gebrachte bezwaar speelt dus niet. Sterker nog, invoering van 
een direct imputatiestelsel zou zelfs een verbetering kunnen betekenen indien het buiten-
landse winstbelastingtarief lager is dan het Nederlandse en de Nederlandse fiscus nog kan 
‘bijheffen’.
Tot slot wordt opgemerkt dat dit bezwaar tevens kan worden ondervangen door een indi-
rect imputatiestelsel (zoals het huidige AB-regime) in te voeren.

3.3.7 De internationale onbekendheid van het stelsel

De internationale onbekendheid van een OWB-stelsel is een argument dat mijns inziens 
nog steeds geldt. Het is een belangrijke vraag wat het buitenland doet met de geheven 
OWB, in het kader van de voorkoming van dubbele belasting. Voorts is het de vraag op 
welke wijze een dergelijk systeem kan worden ingepast in het huidige verdragennetwerk. 
In hoofdstuk 9 zal nader worden stilgestaan bij de internationale problematiek.

3.3.8 Spoedige inwerkingtreding onmogelijk97

De onmogelijkheid van spoedige inwerkingtreding is een bezwaar dat mijns inziens 
geheel geen belang heeft. Immers, het is niet noodzakelijk dat het snel wordt ingevoerd. 
Om die reden was het mijns inziens in het verleden al geen argument.

95 Ik spreek in dit verband van imputatiestelsel in plaats van verrekeningstelsel. De term verreke-
ningstelsel (of beter verrekeningsmethode) reserveer ik voor het voorkomen van dubbele belas-
ting in grensoverschrijdende situaties, waarbij de voorkoming op twee manieren kan worden 
vormgegeven; de vrijstellingmethode en de verrekeningsmethode.

96 De belasting die betrekking heeft op in het buitenland behaalde en belaste winst die in de vorm 
van dividend naar Nederland zou stromen, zou verrekend moeten worden met Nederlandse 
inkomstenbelasting maar onduidelijk was voor welk bedrag.

97 Onder meer naar voren gebracht door Meeles, zie onderdeel 3.2.3.
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Inmiddels heeft dit argument helemaal aan belang ingeboet om de volgende redenen. Ten 
eerste zijn er meer en meer kleine wettelijke aanpassingen geweest die beogen rechts-
vormneutraliteit in de belastingheffing aan te brengen.98 De overstap naar een volledig 
rechtsvormneutraal stelsel lijkt daardoor minder rigoureus dan voorheen. Ten tweede 
kan worden opgemerkt dat invoering van een OWB, zoals elders in dit proefschrift zal blij-
ken, geen probleem hoeft te zijn indien de juiste uitgangspunten worden gehanteerd. 
Deze uitgangspunten zijn grotendeels terug te vinden in het bestaande fiscale stelsel.

3.3.9 Strijd met karakter van herziening

Het meest recente argument uit monde van de wetgever ter ondersteuning van zijn afwij-
zing van een OWB, is de strijd met het karakter van de herziening van de Wet IB 2001. 
Inmiddels is deze wet in werking getreden en heeft het argument mijns inziens geen gel-
ding meer. Invoering van een OWB zou op dit moment een op zichzelf staande belasting-
herziening zijn die op geen enkele wijze verband houdt met een ‘oude’ herziening, laat 
staan dat het met deze oude herziening in strijd is.

3.3.10 Conclusie

De in het verleden vanuit diverse hoeken opgeworpen bezwaren tegen een rechtsvorm-
neutrale belastingheffing en een OWB in het bijzonder, hebben mijns inziens onder het 
huidige recht grotendeels hun belang verloren. Met betrekking tot de voornaamste argu-
menten – de strijd met het synthetische stelsel en het draagkrachtbeginsel – geldt het vol-
gende. Een rechtsvormneutrale heffing zal juist meer recht doen aan het gelijkheidsbe-
ginsel en daarmee aan het draagkrachtbeginsel. Een afzonderlijke belastingheffing met 
betrekking tot ondernemingswinsten impliceert immers dat een inkomenscategorie die 
niet gelijk is aan andere inkomenscategorieën, ook naar mate van deze ongelijkheid 
belast wordt. De invoering van het analytische stelsel biedt de ruimte om verschillende 
soorten inkomens afzonderlijk in de heffing te betrekken op een wijze die bij de desbe-
treffende inkomenssoort past. Naast strijdigheid met het synthetische stelsel en het 
draagkrachtbeginsel zijn in het verleden onder meer de volgende argumenten tegen 
invoering van een OWB geopperd:
– de verzwaring van de belastingdruk voor kleine ondernemers;
– budgettaire redenen;
– vergroten van de administratieplicht alsmede de mogelijke uitvoeringstechnische pro-

blemen;
– problemen bij grensoverschrijdend ondernemen;
– strijd met het karakter van de herziening van de Wet IB 2001; en
– de onmogelijkheid van een spoedige inwerkingtreding.

In deze paragraaf is betoogd dat de meeste van deze tegenargumenten thans geen stand 
meer houden. Voor zover de tegenargumenten nog wel stand houden, is het verdedigbaar 
dat de concrete vormgeving van een rechtsvormneutraal winstbelastingstelsel alsnog de 
kracht van deze argumenten aanzienlijk kan doen slinken. Bijvoorbeeld de invoering van 
een indirect imputatiestelsel in plaats van een direct verrekenstelsel als gevolg waarvan 
de administratieve bezwaren maar ook een aantal internationale bezwaren zullen kun-
nen verdwijnen.
Gelet op het vervallen van een groot aantal ‘contra’s’, alsmede de stelling dat de contra-
argumenten die dan nog resteren, door concrete wetgeving aan betekenis zullen inboe-
ten, zullen in de navolgende paragraaf de argumenten vóór een OWB in het huidige tijds-
gewricht, uiteen worden gezet. Indien blijkt dat de argumenten voor deze vorm van winst-

98 Zie bijvoorbeeld Raad voor het zelfstandig ondernemerschap (RZO), Bouwstenen voor een fiscale toe-
komstvisie voor het zelfstandig ondernemerschap’, nr. 5, hierin is een advies opgenomen van A.C. Rijkers 
en A.O. Lubbers inzake een ondernemingswinstbelasting, Den Haag 2002.
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belasting nog wel van kracht zijn, verdient de invoering van zo’n winstbelasting mijns 
inziens overweging.

3.4 ARGUMENTEN DIE PLEITEN VÓÓR INVOERING VAN EEN OWB

Invoering van een rechtsvormneutraal winstbelastingstelsel, in de vorm van de OWB, zou 
in het huidige fiscale tijdperk tot de volgende positieve gevolgen kunnen leiden.
Ten eerste zal een rechtsvormneutraal stelsel op een zuivere wijze uitvoering geven aan 
het uitgangspunt dat de ondernemer in (fiscale) vrijheid de rechtsvorm van zijn bedrijf 
kan kiezen. Deze ondernemingsvrijheid is een van de pijlers van onze huidige maatschap-
pij, maar lijkt door de huidige diversiteit in de fiscale behandeling van ondernemings-
winst te worden doorkruist. Fiscale gevolgen worden bij de rechtsvormkeuze hoogstwaar-
schijnlijk in veel gevallen juist wél mee gewogen . Een rechtsvormneutrale winstbelas-
tingheffing zou hieraan een eind kunnen maken.
Ten tweede zal invoering van een rechtsvormneutrale winstbelastingheffing naar ver-
wachting een groot aantal antimisbruikmaatregelen in de prullenbak kunnen doen ver-
dwijnen. Antimisbruikwetgeving vormt het antwoord van de wetgever op het ervarings-
feit dat belastingplichtigen altijd op zoek gaan naar de voor hen fiscaal meest gunstige 
weg. De verschillen in fiscale behandeling, van een in oorsprong gelijk voordeel, vormen 
het speelveld van dit arbitragegedrag. Doordat de fiscale gevolgen van bepaalde rechtsvor-
men verschillen, kunnen belastingplichtigen met de keuze voor hun rechtsvorm (en door 
deze te wisselen) de voor hen fiscaal meest optimale situatie creëren. De wetgever ver-
weert zich met antimisbruikmaatregelen.
Rechtsvormneutrale winstbelasting zal dit arbitragegedrag verminderen en dientenge-
volge de noodzaak van antimisbruikwetgeving doen verdwijnen. Hiermee wordt mijns 
inziens ook de rechtszekerheid versterkt. Bovendien zal, naar mag worden verwacht, de 
afschaffing van een aantal antimisbruikbepalingen de eenvoud van de wetgeving ten 
goede doen komen.
Ten derde kan worden betoogd dat invoering van het OWB-stelsel past binnen de huidige 
trend om meer rechtsvormneutraliteit in de bestaande fiscale wetgeving te creëren. Zo 
heeft de Nederlandse fiscale wetgever de laatste jaren een aantal wetswijzigingen doorge-
voerd die (mede) beoogden het gebrek aan rechtsvormneutraliteit op te heffen. Voorbeel-
den zijn de wijziging van het aanmerkelijkbelangregime per 1 januari 1997, de invoering 
van de TBS-regelingen (art. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001) met ingang van 1 januari 2001 en de 
verlaging van de tarieven van de inkomstenbelasting binnen box 1 naar het niveau van de 
gecombineerde aanmerkelijkbelang/VPB-druk.
Deze aanpassingen hebben inderdaad een zekere mate van rechtsvormgelijkheid tot 
gevolg gehad. Sommige auteurs zien hierin aanleiding om te concluderen dat het berei-
ken van (meer) rechtsvormneutraliteit binnen het huidige systeem van winstbelasting 
geen noodzaak meer is.99 Daarentegen zijn er ook auteurs die menen dat de wetgever met 
deze wetswijzigingen weliswaar (gedeeltelijk) een stap in de goede richting heeft gezet, 
doch dat een volledige rechtsvormneutrale winstbelasting nog niet is bereikt.100 Ik sluit 
mij, om de volgende reden, bij deze laatste groep aan.
De wettelijke aanpassingen hebben de druk wel van de ketel gehaald, maar de (mogelijke) 
problemen veroorzaakt door het ontbreken van rechtsvormneutraliteit zijn – zoals hierna 
nader uiteengezet zal worden – niet geheel weggenomen.
Ten vierde merk ik op dat een rechtsvormneutrale winstbelasting mogelijkerwijs de posi-
tie van Europa als één gemeenschappelijk werelddeel kan versterken. De doelstelling van 

99 Zie bijvoorbeeld Rijkers en Lubbers in hun rapport aan de Raad voor het zelfstandig ondernemer-
schap (RZO), Bouwstenen voor een fiscale toekomstvisie voor het zelfstandig ondernemerschap, nr. 5, hierin 
is een advies opgenomen van A.C. Rijkers en A.O. Lubbers inzake een ondernemingswinstbelas-
ting, Den Haag 2002. Met betrekking tot een ondernemingswinstbelasting. Zij stellen daarin 
(p. 101) dat de discussie over de rechtsvormneutrale belastingheffing verschoven is van de prak-
tijk naar de theorie.

100 O.a. P.H.J. Essers, ‘Winst uit onderneming in de wet IB 2001’, TFO 1999/193.1.
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de EU – het bereiken van een volledig geïntegreerde Europese markt – gaat aan de natio-
nale belastingstelsels niet ongemerkt voorbij. In 1994 presenteerde de Europese Commis-
sie een aanbeveling met betrekking tot de belastingheffing van het midden- en kleinbe-
drijf.101 Deze aanbeveling bevatte onder andere twee verzoeken aan de lidstaten. De lid-
staten werd verzocht de ontmoedigende werking die uitgaat van progressieve heffing op 
door particuliere ondernemers behaalde winsten op te heffen en de mogelijkheid te 
onderzoeken naar de wijze waarop de winstbelasting rechtsvormneutraal zal kunnen ver-
lopen. Ook de Europese Commissie heeft zich bij de bespreking van het Ruding-rapport102 
uitgesproken ten faveure van meer rechtsvormneutraliteit. Gezien het feit dat de Euro-
pese markt zich steeds verder verstevigt en dientengevolge de nationale belastingstelsels 
niet onberoerd laat, is dit mijns inziens een belangrijk argument vóór invoering van een 
OWB.

Tot slot merk ik in dit verband op dat een meer fundamenteel debat met betrekking tot 
de wijze waarop winstbelasting dient te worden gestructureerd, mijns inziens wenselijk 
is (en is geweest). De omvangrijke herziening van de inkomstenbelasting aan het begin 
van de 21e eeuw is namelijk binnen afzienbare tijd gevolgd door een herziening van de 
Wet VPB 1969. Belangrijk doel van deze laatste herziening is het vergroten van de verenig-
baarheid van de vennootschapsbelasting met EU-recht en het vergroten van de internatio-
nale concurrentiekracht.103 Mijns inziens had een meer fundamenteel onderzoek c.q. een 
heroverweging met betrekking tot de steeds terugkerende ideeën omtrent een rechts-
vormneutrale winstbelastingheffing bij deze herziening niet mogen ontbreken.

3.5 CONCLUSIE

Het verdwijnen van het merendeel van de bezwaren tegen een OWB in het huidige (fis-
cale) tijdsgewricht in samenhang met de in dit hoofdstuk door mij uiteengezette argu-
menten vóór een OWB, zijn voor mij reden om te concluderen dat een heroverweging van 
de vraag over de invoering van een rechtsvormneutrale winstbelasting, een juiste stap zou 
zijn.
De conclusie dat de contra-argumenten aan belang hebben ingeboet en dat de pro-argu-
menten nog steeds overeind staan, is op zichzelf echter onvoldoende om te concluderen 
dat invoering van een dergelijke omvangrijke belastingherziening wenselijk is.
Voor het beantwoorden van een dergelijke vraag is nader onderzoek van belang. Het hier-
navolgende hoofdstuk zal daarin voorzien. In dit hoofdstuk zal onderzocht worden of het 
huidige fiscale winstbelastingstelsel daadwerkelijk tot (majeure) problemen aanleiding 
geeft, die zijn te herleiden tot het ontbreken van rechtsvormneutraliteit. Tevens zullen de 
daaraan verbonden maatschappelijke gevolgen worden behandeld.

101 C (94)1305 def.
102 Report of the Ruding Committee of independent Experts on company taxation; European Com-

mission.
103 Voor meer informatie zie www.minfin.nl en de speciale VPB 2007-pagina.
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4 De problemen in het huidige stelsel van 
winstbelasting die verband houden met gemis aan 
rechtsvormneutraliteit

4.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk zal onderzocht worden óf zich in het huidige systeem van winstbelasting, 
zoals wettelijk verankerd in de Wet IB 2001 en Wet VPB 1969, inderdaad verschillen voor-
doen die tot bepaalde problemen leiden, welke zijn te herleiden tot het ontbreken van 
rechtsvormneutraliteit.
Centrale vraag van dit hoofdstuk is of deze verschillen van een dusdanige omvang zijn dat 
er reden is de invoering van een rechtsvormneutrale winstbelasting te overwegen. Mocht 
blijken dat de huidige winstbelastingsystematiek niet of nauwelijks problemen kent als 
gevolg van een gemis aan rechtsvormneutraliteit, dan zal voor de invoering van een 
rechtsvormneutraal winstbelastingstelsel geen noodzaak bestaan. De omvangrijke en 
ingrijpende operatie van wetswijziging, die de invoering van een OWB-variant met zich 
brengt, kan dan achterwege blijven. Indien nodig kan worden volstaan met een paar 
(kleine) wetswijzigingen.
Mocht het onderzoek echter aantonen dat er wel degelijk problemen zijn die herleid kun-
nen worden tot het gemis aan rechtsvormneutraliteit, dan is daarmee mijns inziens de 
wenselijkheid voor de invoering van een rechtsvormneutrale winstbelasting gegeven.

De stelling die aan dit hoofdstuk ten grondslag ligt, is dat binnen het huidige Nederlandse 
heffingsysteem voor ondernemingswinsten (nog steeds) geen (volledige) rechtsvormneu-
traliteit is bereikt. Een belangrijke oorzaak hiervoor vormt de aanwezigheid van meer-
dere belastingwetten die de heffing over ondernemingswinst regelen, ieder met eigen 
regels en tarieven. Welke wet van toepassing is, wordt bepaald door de rechtsvorm waarin 
de onderneming gedreven wordt. De Wet VPB 1969 concentreert zich op de onderne-
mingswinst gerealiseerd door lichamen, enkele uitzonderingen als bijvoorbeeld een open 
CV en de maatschap op aandelen (art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet VPB 1969 jo. art. 2, lid 3, 
onderdeel c, AWR) daargelaten. Tot de heffingsgrondslag van box 1 van de Wet IB 2001 
wordt echter de winst gerekend die wordt behaald door ondernemingen, die niet als 
‘lichaam’ kwalificeren.
Nog een laatste opmerking met betrekking tot de reikwijdte van het onderhavige onder-
zoek en de omvang van het onderzoeksterrein. Het onderzoek concentreert zich op de 
rechtsvormneutraliteit, een onderwerp dat zich beperkt tot de belastingheffing van 
ondernemingswinsten. De belastingheffing van ondernemingswinsten is dientengevolge 
het onderzoeksterrein, doch de problemen die veroorzaakt worden door het ontbreken 
van rechtsvormneutraliteit zijn niet de enige onvolkomenheden die op dit onderzoekster-
rein zijn te vinden. De voorzettingseis van drie jaren bij geruisloze overdracht in het kader 
van een bedrijfsopvolging (art. 3.63 Wet IB 2001) is bijvoorbeeld een probleem dat zich 
voordoet binnen het onderzoeksterrein van de ondernemingswinst maar dat geen ver-
band houdt met het gemis aan rechtsvormneutraliteit. Het onderhavige onderzoek 
beperkt zich evenwel tot de problemen van rechtsvormneutrale aard.
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4.2 DE DIVERSITEIT IN ONDERNEMINGSBEGRIPPEN EN 
‘WINSTGENIETERS’

4.2.1 Inleiding

Het huidige winstbelastingstelsel wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan genie-
ters van winst uit onderneming. Met betrekking tot de achterliggende natuurlijke perso-
nen kan bijvoorbeeld worden gewezen op de zogenoemde ‘echte’ ondernemer, de 
‘pseudo’-ondernemer, de ‘quasi’-ondernemer en tot slot de aanmerkelijkbelanghouder. Al 
deze winstgenieters bezitten eigen fiscale eigenschappen.
In het navolgende wordt deze verscheidenheid in winstgenieters behandeld alsmede de 
bijbehorende verschillende fiscale behandeling.

4.2.2 De ‘echte’ ondernemer vergeleken met de medegerechtigde/pseudo-
ondernemer

Een eerste verschil is de echte ondernemer in vergelijking tot de medegerechtigde, ook 
wel pseudo-ondernemer genoemd. Het meest bekende voorbeeld van een pseudo-onder-
nemer is de commandiet.104

Zowel bij de echte ondernemer als bij de pseudo-ondernemer is sprake van een belasting-
plichtige die (eigen) vermogen verschaft aan zijn onderneming. Fiscaal worden zij echter 
verschillend behandeld. Zo zijn de pseudo-ondernemers – gelijk als de echte ondernemer 
– onderworpen aan de normale winstbepalingen (totaalwinst en jaarwinstbepaling) maar 
zijn zij uitgesloten van het gebruik van een aantal ondernemersfaciliteiten.105 Gevolg is 
dat enerzijds de winst waarop de belastingheffing betrekking heeft bij beide soorten 
ondernemers volgens gelijke regels wordt berekend, doch anderzijds met betrekking tot 
de toepassing van de fiscale faciliteiten een verschil in behandeling geldt.
Pseudo-ondernemerschap betreft echter niet alleen de commanditaire participaties. 
Onder omstandigheden kwalificeert de crediteur van een particuliere onderneming namelijk 
eveneens als medegerechtigde.106

104 Het fiscale begrip ‘medegerechtigde’ werd op 1 januari 2001 in de inkomstenbelasting geïntrodu-
ceerd als onderdeel van de aanscherping van het ondernemersbegrip. De invulling van dit onder-
nemersbegrip is van belang aangezien een belastingplichtige belast wordt voor winst uit onder-
neming in box 1 indien hij de voordelen geniet als ondernemer in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001. 
De term ‘ondernemer’ komt in meerdere wetsartikelen voor om aan te geven dat de desbetref-
fende bepaling enkel gelding heeft voor de zogenoemde ‘echte’ ondernemer. De faciliteit van de 
desbetreffende wettelijke bepaling staat in een dergelijk geval niet open voor de hierna te behan-
delen pseudo-ondernemer in de zin van art. 3.3 Wet IB 2001. De belastingplichtige zal, om als 
ondernemer te kunnen kwalificeren, aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden dienen te 
voldoen:
– voor zijn rekening en risico wordt een onderneming gedreven; én
– hij wordt rechtstreeks verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming.
Het begrip onderneming wordt gelijk als onder de Wet IB 1964 in de wet niet nader gedefinieerd. 
In de jurisprudentie gewezen rond art. 6 Wet IB 1964, is de definiëring van dit begrip evenwel 
nader tot stand gebracht. Invoering van de Wet IB 2001 heeft, naar eigen zeggen van de wetgever, 
op dit punt geen wijziging gebracht (Kamerstukken II, 1998–1999, 26 727, nr. 3, p. 97). De begrip-
pen ‘verbonden’ en ‘verbintenissen’ worden opgevat in overeenstemming met het privaatrecht 
(Kamerstukken II, 1998-1999, 26 727; nr. 3, p. 97 en 98). In het oorspronkelijke wetsvoorstel Wet 
IB 2001 was de commandiet ondergebracht in box 3. Dit riep echter zo veel tegenstand op dat bij 
de tweede nota van wijziging de commandiet (terug) werd geplaatst in box 1. Het eindproduct van 
deze behandeling vormt de zogenoemde pseudo-ondernemer die belast wordt in box 1, Kamer-
stukken II, 1998-1999, 26 727; nr. 19, p. 26 e.v.

105 Bijvoorbeeld de energie-investeringsaftrek (art. 3.42 Wet IB 2001), milieu-investeringsaftrek 
(art. 3.42a Wet IB 2001), geruisloze inbreng in een BV of nv (art. 3.65 Wet IB 2001 tenzij het een 
voortzetting betreft van een ‘echt’ ondernemerschap), de ondernemersaftrek alsmede de MKB-
vrijstelling. Pseudo-ondernemers komen echter wel in aanmerking voor de faciliteit van de wille-
keurige afschrijving en de kleinschaligheidsaftrek.

106 Art. 3.3, lid 1, onderdeel b, Wet IB 2001.
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Naast de hiervoor besproken ongelijke behandeling in vergelijking tot de echte onderne-
mer bestaat er voor deze vorm van medegerechtigdheid nog een fiscale ongelijkheid die 
verband houdt met de rechtsvorm van de debiteur. Het verstrekken van een winstafhan-
kelijke lening aan een lichaam valt namelijk buiten deze bepaling. Een dergelijke lening zal 
ofwel tot het box 3-vermogen van de crediteur worden gerekend107 ofwel tot het resultaat 
uit overige werkzaamheden omdat de verstrekking daarvan onder de reikwijdte van 
art. 3.92 Wet IB 2001 valt, maar het zal niet tot medegerechtigheid kunnen leiden als 
bedoeld in art. 3.3 Wet IB 2001.
Overigens was oorspronkelijk in het wetsvoorstel Wet IB 2001 wel bepaald dat winstaf-
hankelijke leningen verstrekt door een natuurlijk persoon aan een particuliere onderneming 
of aan een lichaam onder de reikwijdte van art. 3.3. Wet IB 2001 zou vallen. Als flankerende 
maatregel bij de invoering van de zogenoemde ‘hybride’ geldleningen van art. 10, lid 1, 
sub d, Wet VPB 1969 is het verstrekken van een dergelijke lening aan een lichaam echter 
uit de werkingssfeer van art. 3.3 Wet IB 2001 gehaald.
De wijze waarop de crediteur belast wordt voor zijn vreemdvermogenverstrekking aan 
een onderneming kan dus variëren. Deze ongelijke behandeling wordt niet veroorzaakt 
door het feit dat er sprake is van een ongelijke vorm van geldverstrekking. Nee, de geld-
lening wordt in alle gevallen onder dezelfde voorwaarden verstrekt door dezelfde natuur-
lijke persoon, maar wordt juist als gevolg van het verschil in rechtsvorm van de debiteur 
verschillend belast.
Mijns inziens is voor dit verschil in fiscale behandeling geen rechtvaardige verklaring. In 
beide gevallen is sprake van een winstafhankelijk lening die wordt verstrekt aan de 
‘eigen’ onderneming van de crediteur. De fiscale behandeling van de bate is evenwel ver-
schillend gelet op de rechtsvorm van de debiteur. Hier is naar mijn mening wederom 
sprake van een voorbeeld van een niet-neutrale en ongewenste behandeling binnen het 
bestaande stelsel van winstbelasting.

4.2.3 De terbeschikkingsteller als quasi-ondernemer in vergelijking met de echte 
en pseudo-ondernemer

Een van de drijfveren om de met ingang van 1 januari 2001 geldende terbeschikkingstel-
lingsregelingen, als onderdeel van het resultaat uit overige werkzaamheid in te voeren, 
was het bereiken van meer fiscale neutraliteit tussen de particuliere ondernemer en de 
DGA. De wetgever is mijns inziens (deels) in deze opzet geslaagd.
De ongelijkheid bestond vóór 1 januari 2001 hierin dat een aandeelhouder bij de aanschaf 
van vermogensbestanddelen de keuze had om een vermogensbestanddeel door de BV zelf 
te doen aanschaffen dan wel deze in privé te kopen en vervolgens ter beschikking te stel-
len aan de BV. Deze laatste mogelijkheid zou zonder nadere regelgeving, zoals thans heeft 
plaatsgevonden in de vorm van de TBS-regelingen, een fiscaal gunstige behandeling ople-
veren. De gebruiksvergoeding kan bij de BV in aftrek worden gebracht tegen het VPB-
tarief, terwijl de terbeschikkingsteller zelf ‘slechts’ belast wordt in box 3.
Deze keuzemogelijkheid om de onderneming de vermogensbestanddelen zelf te laten 
aanschaffen dan wel in privé de activa te kopen en deze ter beschikking te stellen, heeft 
de particuliere ondernemer niet. Hij kan immers geen (gebruiks)overeenkomsten aan-
gaan met zijn onderneming.

107 Mogelijkerwijs wordt de debiteur geconfronteerd met een aftrekbeperking op grond van art. 10, 
lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969. Indien de beide partijen een looptijd overeenkomen van niet 
meer dan vijftig jaar, zal er geen sprake zijn van een hybride lening in de zin van art. 10, lid 1, 
onderdeel d, Wet VPB 1969. Aftrek van de winstafhankelijke vergoeding zal dan mogelijk zijn.
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De huidige TBS-regelingen hebben deze fiscaal gunstige keuzemogelijkheid die zou ont-
staan, als gevolg van de invoering van het boxenstelsel en box 3 in het bijzonder, voor aan-
merkelijkbelanghouders en hun vennootschappen voorkomen. Immers, de terbeschik-
kingsteller zal niet volgens het relatief gunstige box 3-regime belast worden, maar in 
box 1 als ware de ter beschikkingstelling een onderneming.108

Uitgaande van een gelijke tariefstructuur, bewerkstelligen de huidige TBS-regelingen 
inderdaad op het eerste gezicht een gelijke behandeling tussen de ondernemer met een 
eenmanszaak en de ondernemer die zijn onderneming heeft ondergebracht in een BV. 
Echter, de veronderstelde gelijkheid in tariefstructuur heeft sinds 1 januari 2007 een deuk 
opgelopen en daarmee mijns inziens ook de geslaagdheid van de TBS-regelingen om meer 
gelijkheid te creëren tussen de IB-ondernemer en de VPB-plichtige onderneming.
Sinds 1 januari 2007 is voor de IB-ondernemer immers de MKB-winstvrijstelling van toe-
passing met als gevolg dat echte ondernemers, als bedoeld in art. 3.4 Wet IB 2001, effectief 
belast worden tegen maximaal 46,8%. Deze MKB-winstvrijstelling is evenwel niet van toe-
passing op de resultaatgenieters waaronder de TBS-ers vallen. Hierdoor is een tariefsver-
schil ontstaan dat het wel weer van belang maakt of de onderneming van de vennoot-
schap de activa aanschaft, dan wel de achterliggende aanmerkelijkbelanghouder die deze 
vervolgens ter beschikking stelt. Indien de vennootschap het vermogensbestanddeel zelf 
aanschaft, zal hierop per saldo een belastingdruk rusten van maximaal 44,125% hetgeen 
vergelijkbaar is aan de tarieven van een echte ondernemer in box 1. Indien de aandeel-
houder evenwel het vermogensbestanddeel aanschaft en ter beschikking stelt, wordt de 
aftrek van de gebruiksvergoeding geëffectueerd tegen maximaal 46,8% terwijl de 
gebruiksvergoeding bij de terbeschikkingsteller in box 1 wordt belast tegen maximaal 
52%!109 De TBS-regeling in vergelijking tot de vermogensetiketteringsproblematiek van de 
IB-ondernemer kent sinds 1 januari 2007 mijns inziens dus weer wel een fiscaal ongelijke 
behandeling die in het nadeel werkt voor de aanmerkelijkbelanghouder die ter beschik-
king stelt aan zijn eigen BV.
Ook los van de (eventuele) ongelijkheid in tarieven (want deze kan gemakkelijk worden 
opgeheven bijvoorbeeld door de MKB-winstvrijstelling ook voor de terbeschikkingsteller 
te doen gelden) is mijns inziens in dit verband een ongelijkheid blijven voortbestaan waar-
uit een niet-rechtsvormneutrale behandeling voortvloeit.
De ongelijke fiscale behandeling wordt namelijk veroorzaakt door het feit dat de terbe-
schikkingsteller volgens art. 3.95 Wet IB 2001 wél wordt belast als ware de terbeschik-
kingstelling een onderneming, doch dat hij niet gerechtigd is tot alle ondernemingsfaci-
liteiten. Zo is toepassing van de herinvesteringreserve (art. 3.54 Wet IB 2001) en de inves-
teringsfaciliteiten uitgesloten. Gevolg is dat de uiteindelijke fiscale behandeling van de 
terbeschikkingsteller die in privé een activum aanschaft en dit ter beschikking stelt aan 
zijn vennootschap, toch verschilt van de fiscale behandeling die geldt bij aanschaf door 
de onderneming zelf.
Bij VPB-plichtige ondernemingen bestaat dientengevolge de volgende keuzemogelijkheid; 
wordt het activum door de vennootschap zelf aangeschaft en is er recht op alle onderne-
mingsfaciliteiten (die te gelde kunnen worden gemaakt tegen het VPB-tarief en de latente 
aanmerkelijkbelangclaim) of wordt het activum door de aandeelhouder in privé aange-
schaft die dit vervolgens ter beschikking zal stellen aan de vennootschap?

108 De terbeschikkingsteller wordt nu zowel voor de vergoeding als voor de capital gain met betrek-
king tot het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel, in box 1 belast tegen maximaal 52%. 
Voor wat betreft de capital gain is derhalve in beginsel een gelijke situatie ontstaan met de parti-
culiere ondernemer die een vermogensbestanddeel in gebruik geeft aan zijn onderneming als 
gevolg waarvan dit bestanddeel deel gaat uitmaken van het ondernemingsvermogen. In beide 
gevallen zal een capital gain (of loss) belast zijn in box 1 tegen een toptarief van 52%. Echter, 
invoering van de MKB-vrijstelling heeft gezorgd voor een ongelijke behandeling. De particuliere 
ondernemer wordt immers geconfronteerd met een feitelijke maximale belastingdruk van 46,8%.

109 In dit verband zij nog opgemerkt dat in de navolgende behandeling wordt geabstraheerd van de 
tariefstrapjes in box 1 van de Wet IB 2001. Het toptarief van 52% wordt als uitgangspunt genomen.
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Deze keuzemogelijkheid in samenhang met de daaraan verbonden fiscaal verschillende 
behandeling geeft een VPB-plichtige onderneming de mogelijkheid om bij aanschaf van 
activa de fiscaal meest gunstige weg te kiezen.
De niet-rechtsvormneutrale behandeling wordt vervolgens veroorzaakt door het feit dat 
een IB-ondernemer niet over deze keuzemogelijkheid beschikt. Indien het activum door 
de IB-ondernemer in privé wordt gekocht en aan de onderneming ter beschikking wordt 
gesteld, zal het verplicht ondernemingsvermogen zijn110 omdat hij ook geen 
(gebruiks)overeenkomsten kan sluiten met zijn onderneming. Dit verschil in keuzemoge-
lijkheden vindt zijn oorsprong in de fiscaal niet-neutrale behandeling afhankelijk van de 
rechtsvorm wat mijns inziens vermeden dient te worden. Een voorbeeld ter verduidelij-
king.

Stel, A drijft een eenmanszaak en hij koopt in privé een loods die hij vervolgens 
in gebruik geeft aan zijn onderneming. B drijft zijn onderneming in een ven-
nootschap en koopt eveneens een loods die hij ter beschikking stelt aan de 
onderneming. Zowel A als B besluiten na enige tijd de loods, met winst, te ver-
kopen aan een derde. De particuliere ondernemer A zal de boekwinst als onder-
nemingswinst belast zien in box 1. A beschikt echter over de mogelijkheid om 
deze capital gain, onder voorwaarden, aan een herinvesteringreserve (art. 3.54 
Wet IB 2001) te doteren. De loods behoort daarentegen niet tot het onderne-
mingsvermogen van BV B maar wel tot het quasi-ondernemingsvermogen van 
B zelf. Dientengevolge zal B eveneens in box 1 worden belast voor de capital 
gain volgens het winstregime. B heeft evenwel toegang tot minder onderne-
mersfaciliteiten dan ondernemer A (zie art. 3.95 Wet IB 2001) en het is B niet 
toegestaan om de boekwinst te doteren aan een herinvesteringreserve. B moet 
dus in tegenstelling tot A wél afrekenen.111

Ook wordt de door de wetgever beoogde gelijke behandeling deels weer teniet gedaan 
door invoering van de MKB-vrijstelling met ingang van 1 januari 2007. Deze faciliteit staat 
immers alleen open voor de ‘echte’ondernemers en niet voor de terbeschikkingsteller.
Samenvattend kan worden opgemerkt dat de huidige TBS-regeling, ondanks de daaraan 
gegeven doelstelling er niet in is geslaagd om volledige rechtsvormneutraliteit te berei-
ken. Oorzaak vormt de beperkte toepassing van de ondernemingsfaciliteiten bij de TBS-er 
en de aanwezigheid van een keuzemogelijkheid bij de VPB-plichtige onderneming die bij 
de IB-onderneming ontbreekt. Recentelijk is deze ongelijkheid nog weer versterkt door 
invoering van de MKB-winstvrijstelling voor de ‘echte’ ondernemer.

4.2.4 De aanmerkelijkbelanghouder vergeleken met de persoon van de 
particuliere ondernemer

In aansluiting op de voorgaande onderdelen behandel ik hier de verschillen tussen een 
particuliere ondernemer (belastingplichtig in box 1) in vergelijking met een ondernemer 
die ‘zijn’ onderneming uitoefent in de vorm van een VPB-plichtig lichaam met een in aan-
delen verdeeld kapitaal (belastingplichtig in box 2) waarvan hij ten minste 5% van het 
geplaatst kapitaal houdt (i.e. de aanmerkelijkbelanghouder).
De huidige fiscale wetgeving voor de aanmerkelijkbelanghouder is grotendeels gelijk aan 
de aanmerkelijkbelangwetgeving zoals deze na de herziening per 1 januari 1997 in de 

110 De mogelijkheid van keuzevermogen laat ik hier thans buiten beschouwing.
111 Overigens kunnen de ruilarresten hier mogelijkerwijs nog uitkomst bieden voor B. Zie onderdeel 

9 van het besluit van 24 mei 2006, nr. CPP2006/76M, NTFR 2006/832. Echter, de regel die uit deze 
arresten kan worden afgeleid, kent op sommige punten wel een minder ruim toepassingsbereik 
dan de regeling van art. 3.54 Wet IB 2001. Zo dient op grond van de ruilarresten het vervangende 
bedrijfsmiddel eenzelfde economische functie te vervullen als het te vervangen bedrijfsmiddel. 
Deze zelfde economische functie-eis geldt echter niet voor toepassing van art. 3.54 Wet IB 2001 
indien het een ‘kort afschrijfbaar’ bedrijfsmiddel betreft.
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Wet IB 1964 is opgenomen. Een belangrijk verschil tussen beide is dat de vordering(en) die 
een aanmerkelijkbelanghouder op zijn aanmerkelijkbelangvennootschap heeft, niet lan-
ger tot het aanmerkelijk belang wordt gerekend maar afzonderlijk in de heffing van box 1 
wordt betrokken, als een vorm van terbeschikkingstelling van vermogen.112

Op het eerste gezicht lijkt de fiscale behandeling van de aanmerkelijkbelanghouder in 
vergelijking met een particuliere ondernemer sinds de invoering van het nieuwe regime 
neutraal te verlopen. Beide ondernemers werden per saldo met een gelijke belastingdruk 
van circa 52% geconfronteerd.
Inmiddels is deze tariefsgelijkheid alweer gewijzigd ten gunste van de VPB-plichtige 
ondernemingen als gevolg van de recente verlagingen van het vennootschapsbelastingta-
rief. De door een BV behaalde en volledig aan de aanmerkelijkbelanghouders uitgekeerde 
winst, is aan een totale (procentuele) belastingdruk van 44,125% (2007) onderhevig. De 
gecombineerde belastingdruk van de vennootschapsbelasting en het aanmerkelijkbelang-
regime is in vergelijking tot de belastingdruk aan de top van de inkomstenbelasting lager 
en dus voordeliger. Overigens wordt dit tarief sinds 1 januari 2007 wel gedrukt door invoe-
ring van de MKB-winstvrijstelling. Als gevolg van deze faciliteit komt het toptarief voor IB-
ondernemers in box 1 uit op 46,8%.
Tijdens de parlementaire behandeling van de diverse tariefsverlagingen is dit verschil in 
belastingdruk nog wel onder de aandacht gebracht. Op enig moment is zelfs kort gespro-
ken over een verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief zodat de totale belastingdruk 
hoger zou zijn en dichter in de buurt van het toptarief van de inkomstbelasting zou lig-
gen, doch deze plannen zijn naar de achtergrond verdwenen. Het verschil in tariefstelling 
is alleen maar toegenomen.
Naast de inmiddels weer ingetreden tariefsongelijkheid wordt de relatie tussen de huidige 
aanmerkelijkbelangregeling en de belastingheffing van particuliere ondernemers in 
box 1, ondanks de poging van de wetgever om meer gelijkheid tussen de diverse rechts-
vormen aan te brengen, op andere punten eveneens gekenmerkt door een ongelijke fis-
cale behandeling van de achterliggende natuurlijke personen. De volgende verschillen 
kunnen worden genoemd:
1. Het aanmerkelijkbelangregime is slechts toegankelijk voor een bepaalde groep belas-

tingplichtigen namelijk voor diegene die 5% of meer van het geplaatst aandelenkapi-
taal houden in een rechtspersoon die is genoemd in art. 4.6 Wet IB 2001. Zo valt een 
participant in een onderneming die niet in dit art. wordt genoemd, bijvoorbeeld een 
VOF, buiten het aanmerkelijkbelangregime van box 2 maar in box 1.

2. De verschillen in verliesverrekening. Als gevolg van de analytische structuur zijn de 
grenzen tussen de verschillende boxen gesloten. Tijdens de parlementaire behandeling 
van de Wet IB 2001 is hierop na commentaar vanuit verschillende kanten, voor verlie-
zen uit aanmerkelijk belang een uitzondering gemaakt. Art. 4.53 Wet IB 2001 maakt 
het mogelijk een aanmerkelijkbelangverlies via een belastingkorting in box 1 te com-
penseren ingeval de belastingplichtige geen aanmerkelijk belang meer heeft én een 
wachttijd van één kalenderjaar verstreken is. Toch biedt deze belastingkorting niet in 
alle gevallen een oplossing. In gelijke zin als Freudenthal113 stelt, ben ik van mening 
dat nog niet alle problemen met betrekking tot de aanmerkelijkbelangverliezen met 
de invoering van de analytische structuur van de Wet IB 2001 zijn opgelost. Een belas-
tingplichtige wordt bijvoorbeeld gestimuleerd om zijn aandelen te verkopen om zo 
zijn verlies ter zake van zijn aanmerkelijk belang eventueel in box 1 te kunnen verzil-
veren. Dit kan echter onwenselijk zijn ingeval de belastingplichtige nog over goede 
hoop beschikt dat de vennootschap in de toekomst wel beter zal gaan draaien. Voorts 
kan het zo zijn dat nadat de belastingplichtige zijn aanmerkelijkbelangpositie heeft 
opgegeven, carry back niet meer mogelijk is en na verstrijken van de wachttijd van één 
jaar, zijn box 1-inkomen te laag blijkt te zijn om de belastingkorting die betrekking 

112 Zie art. 3.92, lid 2, onderdeel a, onderdeel 1 Wet IB 2001.
113 R.M. Freudenthal, ‘De (niet-)verrekenbaarheid van aanmerkelijkbelangverliezen na 2000’, WFR 

2000/400.
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heeft op het ‘oude’ aanmerkelijkbelangverlies in aanmerking te nemen. Verrekenen 
van een eventuele tax credit met de inkomstenbelasting over het box 3-resultaat is niet 
toegestaan.114

Kortom het nadeel van de huidige verrekeningsmogelijkheid voor een aanmerkelijk-
belangverlies is dat deze – ongeacht de wijze waarop het is ontstaan – niet direct in 
mindering kan komen op het box 1-inkomen. Verrekening van een AB-verlies is alleen 
mogelijk met positief AB-inkomen en niet met andere soorten inkomen. Dit is in tegen-
stelling met een IB-ondernemingsverlies dat met het overige positieve box 1-inkomen 
verrekend kan worden. Bijvoorbeeld inkomen uit de eigen woning, gecompenseerd 
kan worden. De aanmerkelijkbelanghouder krijgt een dergelijke mogelijkheid pas bij 
beëindiging van zijn aanmerkelijk belang én na het verstrijken van een wachttijd van 
één jaar. De particuliere ondernemer wordt hier dus bevoordeeld aangezien hij zijn 
verlies direct kan verrekenen met zijn overige box 1-inkomen.

3. Het verschil in de mate waarin de financieringslasten fiscaal in aanmerking worden 
genomen. De aankoop van een aanmerkelijkbelangpakket met geleend geld levert de 
aanmerkelijkbelanghouder een financieringslast op die hij tegen 25% kan aftrekken. 
Voorwaarde om deze aftrek te effectueren, is dat er reële voordelen uit het aanmerke-
lijk belang tegenover staan (bijvoorbeeld dividend). Echter, juist bij een expanderende 
onderneming zal het uitkeren van dergelijke voordelen in de periode van expansie in 
veel gevallen onwenselijk zijn en dus achterwege blijven. Een particuliere ondernemer 
die geld leent voor zijn onderneming, kan deze financieringslast daarentegen direct 
tegen maximaal 52% te gelde maken. De particuliere ondernemer wordt op dit punt 
gunstiger behandeld dan de aanmerkelijkbelanghouder.

4. Een soortgelijke voordelige behandeling ten opzichte van aanmerkelijkbelanghouders 
van de persoonlijke ondernemer als onder punt 3, geldt met betrekking tot de objec-
tieve vrijstellingen. Aan deze problematiek is een aparte paragraaf gewijd (4.4) waar-
naar wordt verwezen.

5. Het verschil waartegen investeringsfaciliteiten, binnen de onderneming, te gelde kun-
nen worden gemaakt. Een particuliere ondernemer kan bij het gebruikmaken van een 
investeringsfaciliteit een voordeel effectueren in de vorm van een belastingbesparing 
op basis van het hoge IB-toptarief. Een VPB-plichtige onderneming kan deze faciliteit 
slechts tegen maximaal 25,5%115 te gelden maken. Dit wordt overigens nog wel deels 
verminderd doordat de besparing aan vennootschapsbelasting te zijner tijd tegen het 
aanmerkelijkbelangtarief in de heffing zal worden betrokken.

Concluderend kan worden opgemerkt dat de invoering van de aanmerkelijkbelangrege-
ling, met name gelet op de tariefstelling, wel tot een bepaalde mate van rechtsvormneu-
traliteit heeft geleid, doch dat een geheel gelijke fiscale behandeling met die van een per-
soonlijke ondernemer nog niet is bereikt.

4.2.5 Vermogensetikettering

De huidige winstbelastingsystematiek kent ook verschillende invullingen van het begrip 
‘onderneming’ en de bepaling van het ondernemingsvermogen. Het betreft hier de ver-
mogensetiketteringsproblematiek en de fictie van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 in het bijzon-
der. Art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 kent de volgende twee problemen:
1. de gelimiteerde toepassing van dit artikel afhankelijk van de rechtsvorm van de onder-

neming;
2. de (te) ruime reikwijdte.

114 Deze onmogelijkheid geldt overigens eveneens voor negatieve resultaten van een box 1-onderne-
ming waar onvoldoende overig box 1-inkomen tegenover staat.

115 In dit verband zij nog opgemerkt dat in de navolgende behandeling wordt geabstraheerd van de 
tariefstrapjes in de Wet VPB 1969. Het maximumtarief van 25,5% wordt als uitgangspunt geno-
men.

FWR_mol.book  Page 63  Monday, February 18, 2008  3:06 PM



64 De problemen in het huidige stelsel van winstbelasting

Met name het eerste probleem, de gelimiteerde toepassing, levert een gebrek aan rechts-
vormneutraliteit op. Art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 is immers slechts voor een beperkte groep 
van belastingplichtigen geschreven. Het gevolg is dat voor een aantal ondernemingen de 
vermogensetiketteringsproblematiek wel speelt en voor andere niet. Deze onvolkomen-
heid is zowel merkbaar gedurende het bestaan van de onderneming, als op het moment 
dat de materiële onderneming gestaakt wordt.
Art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 vormt een voortzetting van art. 8, lid 1, Besluit VPB 1942. De 
oorspronkelijke functie van dit artikel vormde het oplossen van de vermogensetikette-
ringsproblematiek voor bepaalde rechtspersonen die een onderneming dreven. De rechts-
personen die onder de reikwijdte van deze bepaling vielen (en vallen), werden (en worden) 
geacht niet over privévermogen te beschikken.116 Naar de mening van A-G Van Soest 
vormde de bepaling niet meer dan een terminologisch hulpmiddel bij de verwijzing opge-
nomen in art. 6, lid 2, Besluit VPB 1942 naar de inkomstenbelastingbepalingen.117 De arti-
kelen betreffende de winstbepaling in de inkomstenbelasting bevatten vaak de term 
onderneming, om zodoende hun werkingsgebied af te bakenen ten opzichte van bijvoor-
beeld de loonbepalingen. Voor lichamen in de zin van de vennootschapsbelasting maakte 
art. 8 Besluit VPB 1942 duidelijk wat dan precies onder een onderneming verstaan diende 
te worden en wat er tot het ondernemingsvermogen gerekend diende te worden.
Was de fictie van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 van oorsprong een hulpmiddel, inmiddels 
kent zij, dankzij de rechtspraak, een veel ruimere strekking. Art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 
heeft inderdaad tot gevolg dat de problematiek van de vermogensetikettering voor de ven-
nootschapsbelasting niet aan de orde is voor bepaalde in art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 
genoemde lichamen. Vermogensbestanddelen worden immer geacht tot het onderne-
mingsvermogen te behoren. De Hoge Raad is evenwel een stapje verder gegaan. Naast het 
oordeel dat alle vermogensbestanddelen ondernemingsvermogen vormden, is de Hoge 
Raad ook van mening dat alle activiteiten als ondernemingsactiviteiten dienden te wor-
den gekwalificeerd.
Het arrest van de Hoge Raad van 3 oktober 1990 heeft verstrekkende gevolgen.118 Als 
gevolg van de ondernemingsfictie van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 is het bijvoorbeeld moge-
lijk een boekwinst aan een herinvesteringreserve te doteren zolang de vennootschap blijft 
bestaan. Zelfs indien de materiële onderneming (in technisch-economische zin) wordt 
gestaakt. De Hoge Raad oordeelde dat na een dergelijke staking een voornemen tot ver-
vanging nog steeds aanwezig kan zijn. Belangrijkste oorzaak is het uitblijven van een sta-
king als gevolg van de ondernemingsfictie. Ongeacht het feit dat de vennootschap haar 
materiële onderneming heeft gestaakt, wordt zij geacht met haar gehele vermogen een 
onderneming te blijven drijven. Met andere woorden, zolang er vermogen aanwezig is, 
drijft het lichaam een onderneming.119 Het vermogen dat overblijft na verkoop van (een 
gedeelte van) de onderneming zal bestaan uit beleggingen, doch dat is volgens de jurispru-
dentie voldoende om de fictie van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 in werking te stellen.120

Gevolg is dat voor de belastingplichtige lichamen die binnen de reikwijdte van art. 2, lid 5, 
Wet VPB 1969 vallen, de invulling van het ondernemingsvermogen ruimer verloopt dan 
voor een particuliere ondernemer. Indien een particuliere onderneming wordt verkocht, 
staakt de verkopende ondernemer zijn subjectieve onderneming en dient hij ook af te 
rekenen over de aanwezige fiscale reserves. Er zal geen subjectieve onderneming meer 
zijn en ingeval een nieuwe onderneming door dezelfde achterliggende perso(o)n(en) 

116 Zie in deze zin ook HR 7 juli 1982, BNB 1982/268.
117 Conclusie A-G Van Soest HR 19 maart 1975, BNB 1976/13.
118 HR 3 oktober 1990, FED 1990/893; HR 14 december 2001, V-N 2002/5.20, NTFR 2002/6.
119 Zie ook annotatie van G. Slot bij HR 1 juli 1981, BNB 1981/318.
120 Deze lijn is door de Hoge Raad ingezet in zijn arrest van 1 juli 1981, BNB 1981/318. De vennoot-

schap in dit arrest stelde zich enkel het beleggen in onroerend goed ten doel en dreef geen onder-
neming in materiële zin. Ook in een dergelijke situatie oordeelde de Hoge Raad dat de onroerende 
goederen behoorden tot het ondernemingsvermogen en stond de mogelijkheid van dotatie ter 
zake van boekwinst aan een vervangingsreserve (de voorloper van de huidige herinvesterings-
reserve) open.
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wordt gestart, zullen de eventuele aanwezige fiscale reserves van de oude onderneming 
niet aangewend kunnen worden voor de nieuwe onderneming.
Door de fictie van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 wordt een verschil in ondernemingsbegrip 
(namelijk een formeel versus een materieel ondernemingsbegrip) veroorzaakt dat afhan-
kelijk is van de rechtsvorm aangezien art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 voor een bepaalde groep 
belastingplichtigen is geschreven. Een nadeel is naar mening derhalve eveneens dat een 
BV waarin geen materiële onderneming wordt gedreven doch uitsluitend beleggingen 
zijn ondergebracht toch nog onder het VPB-regime valt.

4.2.6 Conclusie

In deze paragraaf is onderzocht of er fiscale verscheidenheid is met betrekking tot de 
invulling van de begrippen ondernemer en onderneming. Tevens is onderzocht in hoe-
verre de daarbij behorende fiscale behandeling (rechtsvorm)neutraal verlopen. Beargu-
menteerd werd dat de verscheidenheid aan verschijningsvormen ook een verscheiden-
heid aan fiscale behandeling kent en neutraliteit niet wordt bereikt. De fiscaal ongelijke 
behandeling wordt met name veroorzaakt door twee factoren, te weten de vorm waarin 
de achterliggende natuurlijke persoon in betrekking tot de onderneming staat en de 
rechtsvorm van de onderneming.

4.3 FINANCIERING VAN DE ONDERNEMING MET VREEMD 
VERMOGEN

4.3.1 Inleiding

De voorgaande paragraaf heeft voornamelijk betrekking op de invulling van het belasting-
subject en de verscheidenheid aan verschijningsvormen met de bijbehorende fiscaal ver-
schillende behandeling in het bijzonder. De rechtsvorm van de onderneming bleek hier-
bij van belang te zijn.
Bij een onderzoek als het onderhavige behoort evenwel tevens te worden onderzocht in 
hoeverre er verschillen zijn met betrekking tot de vaststelling van de omvang van het 
belastingobject.
In de navolgende paragrafen wordt aandacht besteed aan het belastingobject aan de hand 
van de fiscale behandeling van een aantal specifieke bedrijfshandelingen. Ten eerste in 
deze paragraaf de verschillende mogelijkheden, en bijbehorende fiscale gevolgen, waar-
mee een ondernemer zijn onderneming kan financieren (hierna ‘financieringswijzen van 
de onderneming’).

4.3.2 Fiscaal verschillende behandeling van eigen vermogen en vreemd 
vermogen

Een ondernemer kan zowel goederen als geld aan zijn onderneming verstrekken. Geldver-
strekking heeft plaats ofwel in de vorm van eigen vermogen ofwel in de vorm van vreemd 
vermogen. Deze vormen van vermogensverstrekking worden echter al sinds jaar en dag 
gekenmerkt door een fiscaal verschillende behandeling waarbij het verstrekken van 
financiering in de vorm van vreemd vermogen als het meest gunstige uit de bus komt. 
Gevolg is dat financieringsbeslissingen van ondernemers door de fiscaliteit worden beïn-
vloed. Voornaamste oorzaak van de fiscaal ongelijke behandeling ligt besloten in de fis-
cale behandeling van de vergoeding. De vergoeding voor vreemd vermogen is in tegenstel-
ling tot de vergoeding voor eigen vermogen – in beginsel – aftrekbaar.121 Vergoedingen 
met betrekking tot eigenvermogensverstrekking zullen dientengevolge uiteindelijk met 
een hogere belastingdruk geconfronteerd worden, als deze vergoedingen op het niveau 

121 In voetnoot 19 van de Rijksbegroting voor het jaar 2002 erkent de wetgever nog weer eens uit-
drukkelijk de ongelijke behandeling tussen VV en EV.
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van de ontvanger gelijk worden behandeld. Deze discriminerende behandeling houdt ech-
ter geen verband met de rechtsvormneutraliteit en zou gelet op het centrale onderwerp 
van dit proefschrift, geen verdere behandeling behoeven. Toch wordt op dit probleem 
kort ingegaan aangezien deze onvolkomenheid mijns inziens van een dusdanige invloed 
is op het ondernemersklimaat dat zij bij een (integrale) heroverweging van de bestaande 
systematiek van winstbelasting niet onbesproken mag blijven. Enig verband met de 
rechtsvormneutraliteit kan gevonden worden in het volgende. Voor een particuliere 
ondernemer is het onmogelijk om een overeenkomst van geldlening met zijn onderne-
ming aan te gaan. Het verschil in fiscale behandeling van EV en VV manifesteert zich der-
halve alleen bij VPB-plichtige lichamen. Bij de particuliere onderneming is geen van de 
vergoedingen, verschuldigd ter zake van de vermogensverstrekking, aftrekbaar indien 
deze afkomstig is van de achterliggende natuurlijk persoon die als echte ondernemer kwa-
lificeert. De TBS-regeling ‘neutraliseert’ deze ongelijkheid wel grotendeels doch de wijze 
waarop de TBS-regeling is vormgegeven, is niet neutraal. Immers, de terbeschikkingsteller 
heeft recht op minder ondernemersfaciliteiten dan de echte ondernemer.122

Een oplossing voor de fiscaal verschillende behandeling van vermogensverstrekkingen is 
tot op heden nog niet gegeven. Sterker nog, deze fiscale invloed op het ondernemersbe-
leid, dat zich onder meer uit in het overmatig financieren door middel van vreemd ver-
mogen, lijkt steeds meer te groeien, onder andere door een toename van het grensover-
schrijdend ondernemen c.q. investeren. Het is mijns inziens derhalve tijd om een funda-
mentele heroverweging ter zake te laten plaatsvinden.

4.3.3 Hybride financieringsvormen

De ongelijke behandeling van financieringsvormen heeft in de praktijk geleid tot het 
opzetten van mengvormen van vermogensverstrekking, de zogenoemde hybride financie-
ringsstructuren. Het grootste voordeel van deze hybride financieringsstructuren is gele-
gen in de (fiscale) presentatie als vreemd vermogen met de daarbij behorende renteaftrek 
voor de debiteur, terwijl feitelijk sprake is van eigenvermogenfinanciering dat wil zeggen 
vermogen dat risicodragend is.
Lange tijd zijn deze gemengde financieringsvormen beheerst door jurisprudentie.123 De 
staatssecretaris was echter van mening dat de gewezen jurisprudentie onvoldoende weer-
stand bood tegen innovatieve belastingplichtigen en tegen internationale taxplanning in 
het bijzonder. Voorts vreesde hij dat de invoering van de vermogensrendementsheffing 
de tegenstelling tussen eigen en vreemd vermogen zou verscherpen, wat een nieuwe 
impuls tot arbitrage teweeg zou kunnen brengen. Zijn oplossing was codificatie van de 
jurisprudentie evenals aanscherping van de regels die de hybride financieringsvormen 
bestrijden, welk voornemen na een lang wetgevingsproces resulteerde in de invoering van 
een nieuw art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969.124

Met ingang van 1 januari 2007 is dit artikel evenwel aangepast. Thans wordt voor de vraag 
of sprake is van een ‘hybride’ lening en derhalve renteaftrek is verhinderd, teruggevallen 
op de jurisprudentie omtrent de deelnemerschapslening.125 De wettelijke voorwaarden – 
opgenomen in art. 10-2 (oud) Wet VPB 1969, waaronder sprake was van een hybride 
lening, zijn komen te vervallen.

122 Zie hiervoor onderdeel 4.2.4.
123 De belangrijkste arresten zijn HR 27 januari 1988, BNB 1988/217 en HR 11 maart 1998,; BNB 1998/

208.
124 Invoering van deze wettelijke regeling heeft overigens de tot dan toe geldende jurisprudentie 

over hybride financieringsvormen niet naar de prullenbak verwezen. Deze jurisprudentie blijft 
zijn belang behouden aldus de wetgever. Memorie van toelichting bij het Belastingplan 2002, 
onderdeel II Economische Infrastructuur, Kamerstukken II, 2001-2002, 28 034; nr. 3. Evenals de 
toelichting bij de eerste nota van wijziging op het Belastingplan 2004 n.a.v. het Bosal-arrest, 
Kamerstukken II, 2003-2004, 29 210, nr. 8.

125 HR 27 januari 1988, BNB 1988/217, HR 11 maart 1998, BNB 1998/208 en HR 25 november 2005, 
NTFR 2005/1594, BNB 2006/82.
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In het kader van dit onderzoek wordt alleen ingegaan op de elementen van de regeling 
die naar mijn mening niet geheel rechtsvormneutraal uitwerken. Zo kan de fiscale behan-
deling van de crediteur verschillen – mede – afhankelijk van de rechtsvorm van de debi-
teur. In bepaalde gevallen wordt namelijk op het niveau van de crediteur rekening gehou-
den met het feit dat de debiteur geconfronteerd wordt met de beperking van renteaftrek. 
Ingeval de crediteur een VPB-plichtig lichaam is, wordt de dubbele heffing onder omstan-
digheden vermeden door een hybride lening in de deelnemingsvrijstelling te betrekken 
(art. 13, lid 4 jo. lid 5, Wet VPB 1969). Is de crediteur echter een natuurlijk persoon die zelf, 
dan wel een met hem verbonden persoon, een aanmerkelijk belang houdt in de debiteur, 
dan zal deze geldverstrekker voor de rentebaten op grond van art. 3.92 Wet IB 2001 in 
box 1 belast worden naar een progressief tarief met een maximum van 52%. De totale 
belastingdruk op de rentebaten komt in een dergelijk geval bij de bestaande tarieven uit 
op circa 66,2%! Dit in vergelijking met de eerder beschreven toepassing van de deelne-
mingsvrijstelling waarbij de rentelasten tegen een belastingdruk maximaal 25,5% aanlo-
pen (eventueel aangevuld met de IB-druk).
Naast natuurlijke personen als crediteur van een hybride lening kunnen ook ondernemin-
gen die niet in aanmerking komen voor de deelnemingsvrijstelling, met een verzwaarde 
belastingdruk te maken krijgen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IB-
onderneming die de geldverstrekking tot zijn ondernemingsvermogen rekent, maar ook 
een VPB-plichtige lichaam dat geen deelneming in zijn debiteur houdt en een met deze 
crediteur verbonden lichaam evenmin een deelneming in de debiteur houdt. Een opmer-
king bij het vorenstaande. De wetgever heeft natuurlijk de vrijheid om de grens te bepa-
len wanneer hij de deelnemingsvrijstelling van toepassing acht. Hij zal bij deze invulling 
de symmetrie in de belastingheffing naar mijn mening evenwel niet uit het oog mogen 
verliezen. Doet hij dit wel, dan kunnen zich vreemde effecten voordoen die uitmonden in 
een verzwaarde belastingheffing, zoals in het voorbeeld van de hybride leningen. Een 
ander verschil wordt veroorzaakt door de rechtsvorm van de debiteur. Wordt het hybride 
vermogen aan een particuliere IB-onderneming verstrekt, dan zal art. 3.3 Wet IB 2001 van 
toepassing zijn. Het verstrekken van een hybride lening aan een BV zal evenwel in de 
meeste gevallen onder de reikwijdte van art. 3.92 Wet IB 2001 of box 3 vallen. Het belang-
rijkste verschil is dat de pseudo-ondernemer (d.w.z. de hybride geldverstrekker aan een 
particuliere ondernemer) toegang heeft tot meer fiscale faciliteiten bij het behalen van 
zijn belastbare winst dan de quasi-ondernemer (d.w.z. de hybride geldverstrekker aan een 
BV oftewel de TBS-er).126 Deze laatste crediteur lijkt zich dus in een fiscaal nadeligere posi-
tie te bevinden dan de eerste, waarvoor geen rechtvaardige verklaring gevonden kan wor-
den. De geldlening is immers in beide gevallen onder dezelfde voorwaarden verstrekt 
door dezelfde natuurlijke persoon maar wordt als gevolg van de rechtsvorm van de debi-
teur bij de crediteur verschillend belast. Naar aanleiding van het voorgaande kan gecon-
cludeerd worden dat de fiscale behandeling van de hybride financieringsvormen verstrekt 
aan een onderneming, ongelijk verloopt. De oorzaak van deze ongelijke behandeling ligt 
besloten in het verschil in rechtsvorm van ofwel de debiteur dan wel de crediteur.

4.4 ONDERNEMINGSFACILITEITEN

4.4.1 Inleiding

Een ander onderdeel van het belastingobject zijn de ondernemingsfaciliteiten. In het 
kader van dit onderzoek zal in deze paragraaf worden bekeken in hoeverre hier sprake is 
van een rechtsvormneutrale behandeling.
De huidige wet kent een aantal ondernemingsfaciliteiten, die zowel openstaan voor par-
ticuliere ondernemers als voor VPB-plichtige ondernemers.127 De achtergronden van deze 

126 Bijvoorbeeld de mogelijkheid van toepassing van een doorschuifregeling.
127 Via de schakelbepaling van art. 8, lid 1, Wet VPB 1969 is een groot deel van het fiscale winstregime 

van de Wet IB 2001 mede van toepassing verklaard op de Wet VPB 1969.
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faciliteiten kunnen verschillen doch de meeste komen voort uit de gedachte dat de zware 
druk van de progressieve heffing op ondernemingswinst voor de zogenoemde ‘kleine 
ondernemers’ gemitigeerd dient te worden128 of uit de gedachte dat investeringen gesti-
muleerd dienen te worden (de meer instrumentele functie129).
Hoewel het in eerste instantie niet zo lijkt, is er met betrekking tot de toepassing van de 
ondernemingsfaciliteiten toch op bepaalde punten een ongelijke fiscale behandeling 
waar te nemen afhankelijk van de rechtsvorm.

4.4.2 Gebrek aan rechtsvormneutraliteit bij de toepassing van de 
ondernemingsfaciliteiten

Het eerste dat opvalt, is de verschillende toepassing van de ondernemersfaciliteiten voor 
particuliere ondernemers afhankelijk van hun hoedanigheid. Zoals eerder in dit hoofd-
stuk al werd behandeld, kent de inkomstenbelasting verschillende verschijningsvormen 
van het begrip ondernemer (i.e. echte ondernemer; pseudo-ondernemer en de quasi-
ondernemer). Alle drie zijn het personen die onderworpen zijn aan het winstregime doch 
voor wat betreft de toepassing van de ondernemingsfaciliteiten verschillend worden 
behandeld, met als gevolg dat de effectieve belastingdruk kan variëren. Zo heeft de 
pseudo-ondernemer toegang tot minder ondernemingsfaciliteiten dan de echte onderne-
mer130 en de quasi-ondernemer nog weer minder toegang tot deze faciliteiten dan de 
pseudo-ondernemer. Het meest in het oog springend is in dit verband wel de toepassing 
van de ondernemersaftrek (art. 3.74 Wet IB 2001). Tot de ondernemersaftrek worden gere-
kend de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaf-
trek en de stakingsaftrek. Deze aftrekposten, die onder de gezamenlijke term onderne-
mersaftrek zijn gevat, staan alleen open voor de echte ondernemer.
Eenzelfde conclusie heeft te gelden voor de op 1 januari 2007 ingevoerde MKB-winstvrij-
stelling (art. 3.79a Wet IB 2001). Ook deze vermindering van de belastbare ondernemings-
winst staat alleen open voor de echte ondernemer.
Naast de ongelijke behandeling met betrekking tot de particuliere ondernemers die bij 
wetsfictie tot gelijke gevallen zijn gedoopt (ze worden immers allen belast volgens het 
winstregime), is er ook een onevenwichtigheid waarneembaar indien de particuliere 
onderneming vergeleken wordt met de VPB-plichtige onderneming. Indien beide onder-
nemingen gebruikmaken van eenzelfde faciliteit, bijvoorbeeld de investeringsaftrek, dan 
zal dit voor de particuliere onderneming veel meer effect sorteren. Deze maakt de facili-
teit immers te gelden tegen het toptarief van 52% dat hoger ligt dan de 25,5% VPB. Bij de 
VPB-plichtige onderneming wordt dit verschil nog deels verminderd doordat de belasting-
besparing in de toekomst tegen het aanmerkelijkbelangtarief in de heffing zal worden 
betrokken.

4.5 VERLIESCOMPENSATIE

4.5.1 Inleiding

Bij een onderzoek naar de ongelijke behandeling van rechtsvormen binnen het bestaande 
winstbelastingstelsel mag de verliesverrekening niet ontbreken. Onder de huidige wetge-
ving hebben ondernemingen zowel onder de vennootschapsbelasting als onder de inkom-
stenbelasting de mogelijkheid om hun verliezen te verrekenen met reeds behaalde dan 
wel in de toekomst te behalen winst. Een van de achtergronden van de verliescompensatie 
is terug te vinden in het systeem van de jaarwinst.

128 Tijdens de parlementaire behandeling omtrent de invoering van de zelfstandigenaftrek merkte 
de bewindslieden op dat met deze aftrek ‘recht werd gedaan aan de bijzondere functie van het 
winstinkomen van zelfstandigen’. Memorie van toelichting p. 6; Kamerstukken II, 1984-1985.

129 De zelfstandigenaftrek is bijvoorbeeld deel gaan uitmaken van de ondernemersaftrek van 
art. 3.74 Wet IB 2001, waarmee beoogd wordt bepaalde vormen van ondernemen te stimuleren.

130 Bijvoorbeeld de toepassing van de stakingsaftrek (art. 3.79 Wet IB 2001).
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De belastbare ondernemingswinst bestaat ingevolge art. 3.8 Wet IB 1964 en art. 8, lid 1, 
Wet VPB 1969 uit het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, ongeacht naam en vorm, 
worden verkregen uit een onderneming. De annaliteit van de belastingheffing met betrek-
king tot inkomen en winst in de zin van de inkomstenbelasting (en de vennootschapsbe-
lasting), noodzaakt evenwel tot een toerekening van de inkomensbestanddelen aan 
bepaalde jaren. Voor de winst uit onderneming resulteert dit in de zogenoemde jaarwinst 
(art. 3.25 Wet IB 2001) die jaarlijks in de heffing wordt betrokken. Aan het eind van de 
ondernemingsrit, ofwel door het beëindigen van de onderneming dan wel door de discon-
tinuïteit van de ondernemer zelf, wordt door middel van eindafrekeningbepalingen beke-
ken of de som van de (belaste) jaarwinsten correspondeert met de totaalwinst. Een afwij-
king wordt door middel van een eindafrekening gecorrigeerd. In de meeste gevallen heeft 
het einde van de onderneming een aanvullende heffing tot gevolg aangezien er vaak stille 
en fiscale reserves in de onderneming aanwezig zijn waarop een fiscale claim rust.131 De 
jaarwinst is echter geen voorheffing op de achteraf blijkende totaalwinst. ‘Het gaat bij de 
heffing van belasting primair om een jaarlijkse verdeling van de collectieve lasten. Het 
tarief is hierop afgestemd. Het kan niet worden ontkend, dat de afzonderlijke jaaraanslag 
een volledige, zelfstandige betekenis toekomt, immers de jaaraanslag is niet een voor-
schot of een voorheffing op iets wat nog komt’, aldus staatssecretaris Nooteboom.132

De jaarwinstsystematiek maakt het evenwel mogelijk dat het totaal aan de in de heffing 
betrokken jaarwinsten meer beloopt dan de totaalwinst. Dit verschil kan veroorzaakt wor-
den door verliezen die niet gecompenseerd konden worden.
Veel gehoord argument vóór het toestaan van verliesverrekening is het uitgangspunt dat 
belastingheffing plaatsvindt op grond van totaalwinstbegrip, doch dat deze uit praktische 
overwegingen is opgeknipt in jaarwinsten. Een ander argument is door de staatsecretaris 
als volgt verwoord in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Werken aan Winst. 
‘Vanuit een economische optiek maakt verliesverrekening het ondernemingen makkelijker om schom-
melingen in de jaarlijkse resultaten op te vangen, doordat die schommelingen ten dele kunnen worden 
afgewenteld op de belastingontvangsten van de overheid’.133

Er zijn dus verschillende argumenten die verklaren waarom verliesverrekening in het hui-
dige systeem van winstbelasting is toegestaan voor zowel particuliere onderneming als 
lichamen. Echter de daartoe opgestelde wettelijke regelingen vertonen op sommige pun-
ten toch een ongelijke behandeling die ongewenst is.

4.5.2 De verschillen op nationaal niveau

Op het eerste gezicht bestaat er op het ondernemingsniveau met betrekking tot de fiscale 
verliescompensatiemogelijkheden geen noemenswaardige ongelijke behandeling afhan-
kelijk van de rechtsvorm. Zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting 
geven de mogelijkheid tot voorwaartse en achterwaartse verliescompensatie.
Verdedigd kan worden dat er toch twee belangrijke verschillen in de verliescompensatie 
bestaan.
Ten eerste de termijnen waarbinnen de behaalde verliezen gecompenseerd kunnen wor-
den. Deze zijn sinds 1 januari 2007 als gevolg van de invoering van het wetsvoorstel Wer-
ken aan Winst134 beperkt. Voor zowel de IB als voor de VPB geldt dat voorwaartse verre-
kening van ondernemingsverliezen slechts nog mogelijk is binnen een termijn van negen 
jaar. Echter verschil bestaat met betrekking tot de achterwaartse verliesverrekening. Voor 

131 De wetgever hanteerde als uitgangspunt dat alle hier te lande behaalde winst uiteindelijk in de 
Nederlandse belastingheffing dient te worden betrokken. Bij een dergelijk uitgangspunt is het 
zijn inziens noodzakelijk dat bij het einde van de belastingplicht een afrekening over de fiscale 
claims plaats zal hebben in dier voege dat de fiscale en stille reserves die op dat moment in de 
onderneming aanwezig waren, als gerealiseerde winsten zouden worden aangemerkt, memorie 
van toelichting; Kamerstuk 5380; nr. 3, p. 20 lk.

132 Behandeling Dekkingsplan 1980; Tweede Kamer 28 november 1979; p. 1619.
133 Zie onderdeel 7.1, Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 3.
134 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 3, Stb. 2006, 631.
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VPB-verliezen evenals voor AB-verliezen geldt een achterwaartse termijn van één jaar. IB-
ondernemingen hebben daarentegen nog steeds het recht op een achterwaartse verreke-
neningstermijn van drie jaar. In de memorie van toelichting135 wordt dit verschil als volgt 
verklaard ‘(...) De reden daarvoor is dat ondernemingen naarmate zij kleiner zijn, kwetsbaarder zijn 
bij schommelingen in de bedrijfsresultaten (...)’. Mijns inziens is deze verklaring onvoldoende 
om het verschil in behandeling te rechtvaardigen. Een BV met bijvoorbeeld één aandeel-
houder waar een kleine onderneming in gedreven wordt, is naar mijn mening evenzeer 
kwetsbaar bij schommelingen in de bedrijfsresultaten en verdient dus een even ruime 
carry-backperiode.
Tweede punt betreft het feit dat een particuliere ondernemer zijn ondernemingsverlies 
alleen kan verrekenen met zijn overige box 1-inkomen. Het is niet mogelijk om dit verlies 
te verrekenen met zijn inkomen uit box 3, d.w.z. zijn beleggingsresultaten of box 2. Een 
BV kan daarentegen wel een negatief ondernemingsresultaat afzetten tegen een positief 
beleggingsresultaat dat is behaald met de belegging van overtollige liquide middelen. Oor-
zaak is de fictie van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969.
Een tweede afwijking betreft het fiscale verschil dat zich op nationaal niveau voordoet bij 
het overlijden van de ondernemer. Indien een particuliere ondernemer overlijdt, betekent 
dit namelijk het einde van zijn onderneming met als gevolg eindafrekening voor de 
inkomstenbelasting, tenzij wordt gekozen voor geruisloze voortzetting van de onderne-
ming. Bij geruisloze doorschuiving zullen echter de niet-verrekende verliezen komen te 
vervallen. Gelet op het persoonsgebonden karakter van deze verliezen, zullen deze niet 
mee overgaan op de voortzetters en kunnen deze dientengevolge niet in mindering 
komen op de ondernemingswinst die door hen wordt behaald.136 Het overlijden van een 
aanmerkelijkbelanghouder zal daarentegen geen gevolgen hebben voor de verrekening 
van de ondernemingsverliezen. Art. 20a, lid 2, onderdeel b, Wet VPB 1969 bepaalt uit-
drukkelijk dat wijzigingen in het uiteindelijke belang als gevolg van onder meer erfrech-
telijke verkrijgingen, niet leiden tot het vervallen van verliescompensatie bij de vennoot-
schap wier aandelen (deels) in andere handen terecht gekomen zijn.

4.5.3 Problemen op internationaal niveau

De onevenwichtigheden in de regels van de verliesverrekening met betrekking tot de 
rechtsvorm van de ondernemingen, zijn groter bij grensoverschrijdende verliesverreke-
ning. Het betreft hier evenwel voornamelijk problemen die weinig te maken hebben met 
een gebrek aan rechtsvormneutraliteit. Het gaat meer om problemen die zijn terug te voe-
ren op het niet aansluiten van de verschillende heffingstelsels van de landen en de verlies-
verrekening in het bijzonder.
Voor wat betreft het gebrek aan rechtsvormneutraliteit zou ik de problematiek willen 
noemen met betrekking tot de bestaande onmogelijkheid om verliezen van een 100% bui-
tenlandse dochtermaatschappij op enige wijze te compenseren met winsten van de Neder-
landse moedermaatschappij. Indien een dochtermaatschappij in het buitenland een ver-
lies maakt, zal zij (naar Nederlandse maatstaven) dit verlies niet over kunnen dragen aan 
haar moedermaatschappij in Nederland.  Indien de onderneming in het buitenland even-
wel wordt gedreven in de vorm van een vaste inrichting, zal verrekening van het buiten-
landse verlies in Nederland met de winst van het hoofdhuis wel mogelijk zijn. Dit verschil 
in verliesverrekeningsmogelijkheid wordt (deels) veroorzaakt door de rechtsvorm waarin 
de buitenlandse onderneming wordt gedreven en het wel of niet toekennen van fiscale 
transparantie aan deze rechtsvorm. Is het een rechtspersoon dat niet-fiscaal transparant 
is, dan is grensoverschrijdende verrekening niet mogelijk. Is het een vaste inrichting, dan 

135 Kamerstukken II, 2005-2006, 30 572, nr. 3, p. 23.
136 De gedachte van ‘doorschuiven’ van verliezen naar een opvolgende ondernemer is volgens de 

bewindslieden van Financiën niet te rijmen met het wezen van de verliescompensatie. Dit uit-
gangspunt heeft alleen betrekking op de voorwaartse compensatie, de achterwaartse verliescom-
pensatie blijft aan de oude ondernemer toevallen. MvA, Wet IB 1964, p. 75 rk.
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wel betreft het een rechtsvorm die fiscaal transparant wordt behandeld, is de verrekening 
wel mogelijk. In zoverre is mijns inziens sprake van een gebrek aan rechtsvormneutrali-
teit.
AG-Wattel nuanceert dit verschil, veroorzaakt door de rechtsvormneutraliteit, in zijn con-
clusie in de Bosal Holding-zaak.137 Hij stelt daarin onder meer dat de verschillen in verlies-
compensatiemogelijkheden van een buitenlandse dochtermaatschappij en vaste inrich-
ting meer een timingverschil zijn, veroorzaakt door de rechtsvorm. Uiteindelijk is voor 
beide situaties de verliesverrekeningsmogelijkheid gelijk. Hij voert hiervoor als argument 
aan dat een vaste inrichting zijn verliezen direct kan verrekenen met de Nederlandse 
winst maar dat zulks met betrekking tot de dochtermaatschappij pas kan op het moment 
dat er een liquidatieverlies wordt genomen. Uiteindelijk is er dus sprake geweest van 
grensoverschrijdende verliesverrekening in beide gevallen.
Ik ben het met deze conclusie gedeeltelijk eens. Er is in beide gevallen inderdaad sprake 
van de mogelijkheid tot verliesverrekening zodat de verschillen in verliesverrekening niet 
meer dan een timingverschil lijken. Echter, niet uit het oog mag worden verloren dat het 
rechtstreeks verrekenen van een buitenlands verlies met de generale winst naar mijn 
mening wel een ander soort verlies(verrekening) is dan (het verrekenen van) een liquida-
tieverlies van een deelneming.138

Daar komt bij dat ook al zou het alleen een timingsverschil zijn, dit wel degelijk een ver-
schil is in fiscale behandeling veroorzaakt door de rechtsvorm van de onderneming. Een 
voorbeeld waarbij dit timingverschil naar mijn mening nadelig uitpakt, zijn de aanloop-
verliezen. Het is niet ongebruikelijk dat bij het starten van een (buitenlandse) onderne-
ming deze niet direct winstgevend is. ‘De kost gaat voor de baten uit’, zo gezegd. Indien 
de (buitenlandse) onderneming wordt opgestart in de vorm van een rechtspersoon bij-
voorbeeld een BV, zal het evenwel – in tegenstelling tot de vaste inrichting – niet mogelijk 
zijn om de aanloopverliezen te verrekenen met de winsten van de moedermaatschappij. 
De mogelijkheid tot verliesverrekening komt pas bij liquidatie aan de orde.
Dit verschil in verrekening van aanloopverliezen kan aanleiding zijn om bij het starten 
van een buitenlandse onderneming te kiezen voor de rechtsvorm van een particuliere 
onderneming, die op het moment van winst zal worden omgezet in bijvoorbeeld een BV. 
In de zoektocht naar een fiscaal rechtsvormneutrale behandeling dient deze problematiek 
mijns inziens te worden meegenomen.
Naast het hiervoor beschreven verschil, dat deels wordt veroorzaakt door de rechtsvorm-
neutraliteit, zijn nog andere verschillen te ontdekken met betrekking tot de internatio-
nale verliesverrekening. Het betreft hier evenwel problemen die niet zozeer zijn terug te 
voeren tot de Nederlandse belastingheffing maar tot de regelgeving van alle landen afzon-
derlijk en hun verhouding tot elkaar. De Commissie Bolkestein die in opdracht van de 
Europese Commissie een onderzoek deed naar vennootschapsbelastingstelsels binnen de 
EU, duidde de verliesverrekening zelfs aan als één van de hoofdproblemen voor het reali-
seren van de interne markt.139

Deze commissie gaf de volgende opsomming van de gevolgen van de onmogelijkheid tot 
grensoverschrijdende verliesverrekening:
– invloed op de bedrijfseconomische beslissingen (een verliesgevende dochter zal naar 

verwachting bijvoorbeeld eerder in de vorm van een vaste inrichting worden gegoten 
dan in een lokale dochtervennootschap);

137 HR 11 april 2001, NTFR 2001/593, BNB 2001/257.
138 Een belangrijk verschil is bijvoorbeeld de grondslag van het liquidatieverlies in verhouding tot 

rechtstreekse verliesverrekening van de resultaten van de buitenlandse onderneming. Het liqui-
datieverlies sluit aan bij het opgeofferd bedrag voor de aankoop van de deelneming bezien vanuit 
de moedermaatschappij. Rechtstreekse verliesverrekening sluit aan bij de werkelijke resultaten 
van de dochteronderneming.

139 Commission Staff Working Paper, Company Taxation in the Internal Market, COM (2001) 582 
final, p. 255. ‘First, the fact that each Member State is a separate tax jurisdiction has a number of 
consequences. In particular: (...) Member States are reluctant to allow relief for losses incurred by 
associated companies whose profits fall outside the scope of their taxing rights’ (...).
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– bevoordelen van investeringen in ‘eigen’ land (nieuwe investeringen kunnen wellicht 
verliesgevend zijn. Indien deze plaatsvinden in het land waar reeds winsten zijn 
gemaakt zal verliescompensatie mogelijk zijn);

– ongelijke concurrentieposities (afhankelijk van het verliesverrekeningsregime van het 
land van vestiging zal een vennootschap zich in een betere of slechtere positie bevin-
den dan zijn concurrenten).

De commissie stelt vervolgens een mogelijke oplossing op Europees niveau voor. Zij stelt 
voor om op enigerlei wijze een uniforme winstbelastinggrondslag in te voeren. De lidsta-
ten zouden dan wel vrij zijn in de hoogte van het tarief. Als mogelijke vormen van een 
uniforme belastinggrondslag gaat de commissie nader in op:
– home state taxation: belastingheffing in alle lidstaten volgens de grondslag van de lid-

staat waar de top van een concern is gevestigd;
– common base taxation: er wordt een Europese winstbelastinggrondslag ontworpen. 

Ondernemingen die in meerdere lidstaten vestigingen hebben, kunnen vervolgens 
opteren om belast te worden volgens deze uniforme grondslag;

– European Union Company Income Tax: een geheel uniforme winstbelasting (zowel qua 
tarief als qua grondslag) die wordt toegepast door een Europese belastingadministratie;

– a single compulsory Harmonised Tax Base: harmonisering van de nationale winstbelas-
tingstelsel die zullen plaatsmaken voor een Europees winstbelastingstelsel.

In 2003 werd het beleid zoals dat in het vorenstaande rapport van de commissie uiteen 
was gezet, bevestigd in het rapport ‘An internal Market without company tax obstacles’ 
(Com 2003 726).

Inmiddels zijn op dit gebied wel vorderingen gemaakt al lijkt een echte geharmoniseerde 
Europese winstbelasting nog ver weg. Belangrijkste stap voorwaarts is de instelling in 
2004 van een Europese werkgroep (de common consolidated corporate tax base working 
group). Deze werkgroep houdt zich bezig met algemene onderwerpen op het gebied van 
Europese winstbelasting maar ook met de ontwikkeling van technische en juridische ele-
menten van een mogelijke geharmoniseerde Europese belastinggrondslag voor onderne-
mingswinsten,
Een andere belangrijke Europese ontwikkeling in dit verband is het door de Europese 
Commissie in 2005 naar voren gebrachte plan om op kleine schaal een home state taxa-
tion in te voeren als proef binnen het MKB.140

Ook Juch pleit voor een (snelle) invoering van een Europese oplossing.141 Ik sluit mij daar-
bij aan. Het gaat hier namelijk om een probleem dat de bevoegdheid en de armlengte van 
de Nederlandse wetgever overtreft. Het is een internationaal probleem dat een internatio-
nale aanpak vereist en in ieder geval een Europese. Immers niet alleen Nederland maar 
ook andere landen worstelen met eenzelfde probleem.
In het Bolkestein-rapport wordt geconcludeerd dat grensoverschrijdende verliesverreke-
ning een groot probleem is binnen de EU en in de meeste gevallen tot dubbele heffing 
leidt. Volgens de EG-commissie is het eerder regel dan uitzondering dat verliezen van 
dochtermaatschappijen niet en verliezen van vaste inrichtingen wel verrekenbaar zijn 
met de winsten van de moedermaatschappij/het hoofdhuis.142 Dit probleem wordt al 
lange tijd onderkend, maar tevens wordt daarbij onderkend dat het oplossen daarvan las-
tig is. In 1990 heeft de EG-commissie een richtlijnvoorstel gedaan rondom de grensover-

140 Voor een uitgebreide uiteenzetting omtrent ‘communication form the commission to the coun-
cil, the European parliament and the European economic en social committee’, COM (2006) 157 
final.

141 D. Juch, Op weg naar een Europese vennootschapsbelasting, Afscheidsrede Universiteit van Tilburg, Klu-
wer, Deventer 2002.

142 Commission Staff Working Paper, Company Taxation in the Internal Market, COM (2001) 582 
final, p. 15.
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schrijdende verliesverrekening.143 Maar deze richtlijn is nimmer in daadwerkelijke regel-
geving omgezet.
Naar aanleiding van het Bolkestein-rapport stelt de EG-commissie voor om het oude voor-
stel in te trekken en vanaf 2002 met de lidstaten in overleg te treden met betrekking tot 
de technische aspecten van een mogelijke oplossing voor dit probleem. Tot op heden is 
echter nog geen verdere voortgang geboekt en zullen de oplossingen (nog steeds) van de 
nationale wetgevers(s) dienen te komen. In dat kader moet ook het onderhavige onder-
deel worden gelezen, evenals de door de mij in het ontwerp OWB meegenomen oplossing 
voor dit probleem.
In dit verband is het ook interessant om de reeds veel besproken144 Marks & Spencer-casus 
te noemen. In deze zaak145 heeft de UK High Court of Justice prejudiciële vragen gesteld 
aan het Hof van Justitie EG betreffende de vraag of de Britse regel, dat verliezen van een 
binnenlandse dochtermaatschappij wel verrekend mogen worden met de winsten van 
een binnenlandse moedermaatschappij en de verliezen van een in het buitenland geves-
tigde dochtermaatschappij niet, in strijd is met de vrijheid van vestiging.146 Het Hof van 
Justitie EG heeft deze vragen, kort gesteld, als volgt beantwoord. Het niet toestaan van ver-
rekening van verliezen geleden door de buitenlandse dochter met de winsten van de bin-
nenlandse moeder, is in strijd met de vrijheid van vestiging. Er zijn echter rechtvaardi-
gingsgronden, zij het dat hierbij een beperking door het Hof van Justitie EG wordt aange-
bracht. Indien de buitenlandse dochtermaatschappij op geen enkele wijze haar verliezen 
kan compenseren, is het in strijd met de EU-verdragsvrijheden om deze compensatie 
evenmin in de woonstaat toe te staan. Voor de Nederlandse wetgeving lijkt hiermee de 
druk van de ketel te zijn genomen. De aanvankelijke angst dat het fiscale-eenheidsregime, 
waarbij buitenlandse dochters (zonder vaste inrichting in Nederland) geen deel kunnen 
uitmaken van een fiscale eenheid, strijdig is met EG-recht is geen werkelijkheid gewor-
den. De verliezen van een buitenlandse dochter kunnen in de Nederlandse wetgeving 
‘altijd’ worden verrekend namelijk op grond van de liquidatieverliesregeling.147

Dit liquidatieverlies is evenwel een ander soort verlies dan de ‘gewone’ondernemingsver-
liezen. Ik merkte dit al op bij de bespreking van de conclusie van AG-Wattel in het Bosal 
Holding-arrest. Het is naar mijn mening dus nog maar de vraag of de mogelijkheid van het 
nemen van liquidatieverlies bij een deelneming voldoende is om te stellen dat geen 
sprake is van strijdigheid met het EG-recht.

4.6 WIJZIGEN VAN RECHTSVORM

4.6.1 Inleiding

De ontbrekende rechtsvormneutraliteit doet zich niet alleen voor bij de keuze voor een 
rechtsvorm bij aanvang van een onderneming, maar ook bijvoorbeeld bij het wijzigen van 
een rechtsvorm, de samenwerking met andere ondernemingen en het vormen van een 
concern. In de navolgende paragrafen zal aan deze onderwerpen aandacht worden 
besteed en beoordeeld worden in hoeverre de ontbrekende rechtsvormneutraliteit bij der-
gelijke bedrijfsbeslissingen een rol speelt. In deze paragraaf wordt begonnen met de pro-
blematiek van de wijziging van de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven.
Een logisch gevolg van het feit dat de huidige wijze van winstbelasting een gebrek aan 
rechtsvormneutraliteit vertoont, is dat een dergelijke verandering van rechtsvorm 
bepaalde (andere) fiscale gevolgen met zich brengt. Het winstbelastingstelsel dat wordt 

143 COM (90) 595 en verder uitgewerkt in COM (97) 495.
144 Zie onder meer M. Alioua, ‘De Marks en Spencer-uitspraak: de relevantie voor de fiscale eenheid 

in Nederland’, WFR 2004/286, D. Weber, ‘Het Bosal Holding-arrest: analyse, kritiek en gevolgen’, 
WFR 2003/1844.

145 HvJ EG 13 december 2005, zaak C-446/03, NTFR 2005/1718.
146 Het Report for the hearing in de Marks & Spencercasus heeft op 1 februari 2005 plaatsgehad.
147 Zie ook E.C.C.M. Kemmeren, ‘Marks & Spencer: balanceren op grenzeloze verliesverrekening’, 

WFR 2006/211.
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verlaten als gevolg van de wijziging van de rechtsvorm, kent andere regels dan het winst-
belastingstelsel dat wordt binnengetreden. Bij de omzetting kunnen zich dientengevolge 
diverse problemen voordoen omdat het oude en het nieuwe stelsel niet op elkaar aanslui-
ten. Met name dreigt op dat moment claimverlies voor de fiscus dan wel dubbele heffing 
bij de ondernem(ing)(er).
De fiscale wetgeving bevat diverse regels om de verwisseling van de juridische jas van de 
rechtsvorm zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de navolgende twee onderdelen wordt 
ingegaan op de omzetting van particuliere onderneming naar rechtspersoon en vice versa.

4.6.2 Van particuliere onderneming naar rechtspersoon (inclusief de 
mogelijkheid om te opteren voor rechtspersoonlijkheid)

Op het moment dat een particuliere onderneming wordt omgezet in een VPB-plichtig 
lichaam, zal dit tal van fiscale gevolgen met zich brengen. Hoofdregel is dat bij een derge-
lijke omzetting de particuliere onderneming wordt gestaakt met als gevolg dat over de 
aldus gerealiseerde stakingwinst dient te worden afgerekend. Vervolgens zal de onderne-
ming met een schone lei starten onder de Wet VPB 1969. De bijbehorende participaties in 
het VPB-plichtige lichaam worden tot de grondslag van box 2 of box 3 gerekend.
In werkelijkheid wordt bij een dergelijke omzetting echter in het geheel geen winst gere-
aliseerd. De ondernemer beschikt dientengevolge ook niet over de financiële middelen 
om de fiscale claim ter zake van de (fictief) gerealiseerde stakingwinst te voldoen. Door de 
omzetting in een andere rechtsvorm komt deze particuliere onderneming, voor wat 
betreft zijn cashflowsituatie, mogelijk in een ongunstige positie te zitten.
De wetgever heeft dergelijke nadelige gevolgen voorzien en daarvoor de fiscaal geruisloze 
omzettingsfaciliteit geïntroduceerd.148 Indien een groot aantal (standaard)voorwaarden 
vervuld zijn, kan een particuliere onderneming fiscaal geruisloos worden omgezet in een 
BV of een NV.  Ondanks deze tegemoetkoming zijn de belemmerende fiscale gevolgen bij 
omzetting van een particulier in een rechtspersoon mijns inziens niet geheel weggeno-
men. Onder de huidige wetgeving moet de omzettende onderneming zich immers beroe-
pen op een faciliteit (art. 3.65 Wet IB 2001) en zich conformeren aan de in dat kader 
gestelde toepassingsvoorwaarden. In een situatie dat het winstbelastingstelsel voor iedere 
onderneming gelijk is, ongeacht de rechtsvorm, zal daarentegen de wijziging van de 
rechtsvorm fiscaal een non-event zijn. Immers het maakt voor de belastingheffing geen 
verschil welke rechtsvorm de onderneming heeft, voldoende is dat er sprake is van een 
onderneming.
Daar komt bij dat de geruisloze omzettingsmogelijkheid niet voor iedere rechtsvorm 
openstaat. Een particuliere onderneming kan bijvoorbeeld niet geruisloos worden omge-
zet in een coöperatie.149  Voorts staat art. 3.65 Wet IB 2001 slechts voor bepaalde particu-
liere ondernemers open. Enkel de echte ondernemer en onder omstandigheden de mede-
gerechtigde kunnen hiervan gebruikmaken. Belangrijkste voorwaarde voor toepassing 
van art. 3.65 Wet IB 2001 door een medegerechtigde is dat de medegerechtigheid recht-
streeks voortvloeit uit de oorspronkelijke gerechtigheid als ondernemer. Anders gezegd, de 
geruisloze inbreng van een medegerechtigheid staat enkel open voor de voormalig 
‘gewone’ vennoot die op enig moment is teruggetreden uit zijn beheersfunctie en als com-
mandiet is achtergebleven. Commandieten die voorheen niet als ‘gewone’ vennoot kwa-
lificeerden, kunnen hun subjectieve onderneming als gevolg van deze bepaling niet 
geruisloos omzetten in bijvoorbeeld een BV. Deze regeling behelst dus een verschil in 
behandeling van eenzelfde rechtsvorm, waarbij de oorspronkelijke hoedanigheid van de 
ondernemer doorslaggevend is. Voor de commandiet – oud-beherend vennoot – staat de 
geruisloze omzettingsfaciliteit wél open en voor de commandiet die geen ‘gewone’ ven-
noot is geweest, niet. Anders gezegd: een CV die altijd een CV is geweest zal voor het com-
manditaire gedeelte – ten aanzien van de commandieten – geen toegang hebben tot 

148 Deze faciliteit is in het huidige winstbelastingstelsel verankerd in art. 3.65 Wet IB 2001.
149 A. Harlaar, ‘De eigenaarcoöperatie als rechtsvorm voor de onderneming’, FED 1995/520.
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art. 3.65 Wet IB 2001 en bijvoorbeeld een VOF die is omgezet in een CV daarentegen 
wel.150

De verschillende behandeling, zoals vorenstaand beschreven, kan naar mijn mening als 
volgt worden verklaard. Een natuurlijk persoon die als commandiet in een onderneming 
deelneemt, neemt een andere positie in dan een beherend vennoot in een VOF, bijvoor-
beeld met betrekking tot de aansprakelijkheid voor ondernemingsschulden. Dergelijke 
verschillen zijn voor de wetgever aanleiding geweest om de geruisloze omzettingsfacili-
teit wel voor beherend vennoten doch niet voor commandieten open te stellen. Indien 
daarentegen de entiteit, d.w.z. de onderneming, als uitgangspunt wordt genomen, is er 
voor dit verschil in fiscale behandeling mijns inziens geen rechtvaardiging. Immers, in 
beide gevallen is er sprake van een materiële onderneming, die als zodanig wordt omge-
zet in een rechtspersoon. Materieel gezien is er dan sprake van een ongelijke behandeling 
van gelijke gevallen. 
Tot slot van dit onderdeel merk ik op dat de fiscale begeleiding van het wetsvoorstel tot 
de invoering van de rechtspersoonlijkheidsoptie voor personenvennootschappen151, de 
verschillen met betrekking tot de fiscale begeleiding van het verwisselen van de rechts-
vorm nog meer naar voren brengt. Dit is niet bevorderlijk voor het realiseren van meer 
(materiële) rechtsvormneutraliteit.152

Aanvankelijk hulde de wetgever zich in stilzwijgen over de fiscale gevolgen van dit wets-
voorstel. Bij het verschijnen van de memorie van toelichting werd echter aangegeven dat 
er fiscale regelgeving werd voorbereid, die de fiscale transparantie van personenvennoot-
schappen in stand zal houden.153 In de zomer van 2007 is het wetsvoorstel van de begelei-
dende invoeringswet bekend gemaakt.154 Hieruit blijkt inderdaad dat het civielrechtelijk 
mogelijk wordt om de rechtsvorm van de openbare vennootschap en commanditaire ven-
nootschap rechtspersoonlijkheid te verlenen. Fiscaal zal hier evenwel niet bij worden aan-
gesloten. De wetgever beoogt dit te benadrukken onder meer door invoering van de vol-
gende tekst voor art. 3.7 Wet IB 2001:155

Art. 3.7 Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid
1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden bij een 
openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid en bij daarmee vergelijkbare buiten-
landse rechtsvormen, de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven toe-
gerekend aan de vennoten als bij een openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij een commanditaire vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid. De eerste volzin vindt geen toepassing bij een open commanditaire 
vennootschap voor zover het betreft de commanditaire vennoten.

Natuurlijke personen die vennoot zijn in een zogenoemde openbare vennootschap zullen 
dus altijd, ongeacht de keuze voor rechtspersoonlijkheid als particuliere ondernemers 

150 Na invoering van het wetsvoorstel met betrekking tot Titel 7.13 BW zullen begrippen als de open-
bare maatschap en VOF vervangen worden door het begrip openbare vennootschap. Voorstel is 
evenwel om fiscaal geen gevolgen te verbinden aan de invoering van dit wetsvoorstel. Waar hier 
wordt gesproken over VOF, maatschap of beherend vennoot zal derhalve ná invoering van Titel 
7.13 BW gelezen kunnen worden openbare vennootschap en ‘vennoot’. Kamerstukken II, 2006-
2007 en 2007-2008, 31 065.

151 Voor een uiteenzetting omtrent de civielrechtelijke en fiscale aspecten van dit wetsvoorstel kan 
onder meer worden verwezen naar het Themanummer van het WPNR, nr. 6723, jaargang 138 als-
mede het Themanummer ‘Personenvennootschapsrecht in beweging’, WFR nr. 6729, p. 807-849.

152 Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel ‘vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Bur-
gerlijke Wetboek’ ingediend. Dit wetsvoorstel bevat de mogelijkheid voor samenwerkingsverban-
den om te opteren voor rechtspersoonlijkheid. Maatschappen zijn van deze keuzemogelijkheid 
uitdrukkelijk uitgesloten. Kamerstukken II, 2002-2003, 28 746.

153 Overigens stelt de wetgever voor om bij de heffing van overdrachtsbelasting wel de rechtsper-
soonlijkheid te volgen.

154 Wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 BW, Kamerstukken II, 2006-2007 en 2007-2008, 31 065.
155 Wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 BW, Kamerstukken II, 2006-2007 en 2007-2008, 31 065,nr. 

2, p. 15.
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worden belast in de IB, in tegenstelling tot aandeelhouders in een BV die met het gecom-
bineerde AB-VPB-regime geconfronteerd zullen worden. Zijn de vennoten lichamen dan 
zullen ook zij rechtstreeks belast worden voor de winst behaald door de openbare ven-
nootschap met rechtspersoonlijkheid. Hiertoe wordt onder meer een wijziging van de 
tekst van art. 8, lid 3, Wet VPB 1969 voorgesteld.
Mijns inziens is met betrekking tot dit wetsvoorstel sprake van een gemiste kans van de 
wetgever om de winstbelasting aan een onderzoek gericht op het ontbreken van rechts-
vormneutraliteit te onderwerpen. Door te kiezen voor de oplossing dat fiscaalrechtelijk 
geen waarde wordt gehecht aan het opteren voor rechtspersoonlijkheid, blijven de hef-
fingsverschillen voor de diverse rechtsvormen in stand. Sterker nog deze worden zelfs 
onderstreept. Immers fiscaal ontstaat nu de situatie dat participanten in een rechtsper-
soon ofwel het regime deelachtig worden dat bestaat uit de heffing van VPB en AB in box 2 
Wet IB 2001 ofwel geconfronteerd worden met fiscale transparantie en dientengevolge 
direct in de heffing van box 1 worden betrokken ondanks de aanwezigheid van rechtsper-
soonlijkheid.
Invoering van de civielrechtelijke mogelijkheid om te opteren voor rechtspersoonlijkheid 
voor personenvennootschappen was (en is) wellicht een goed moment om de fiscale 
behandeling van ondernemingswinsten aan een integrale (her)overweging te onderwer-
pen.

4.6.3 Van rechtspersoon naar particuliere onderneming

Art. 14c Wet VPB 1969156 staat de geruisloze omzetting van een BV in een samenwerkings-
verband alleen toe ingeval alle aandeelhouders natuurlijke personen zijn. In alle gevallen 
waarbij een rechtspersoon aandeelhouder is, moet worden afgerekend. Fiscaalrechtelijk 
wordt op dit punt dus onderscheid gemaakt tussen een VPB-plichtig lichaam met alleen 
natuurlijke personen als aandeelhouder dan wel met één of meer VPB-plichtige lichamen 
als aandeelhouder. Dit verschil in fiscale behandeling heeft tot gevolg dat bij geruisloze 
terugkeer de persoon van de aandeelhouder van belang wordt en zonodig gewijzigd dient 
te worden.
Voorts heeft de wijze waarop de faciliteit wettelijk is vormgegeven, veel kritiek gekregen. 
Deze kritiekpunten worden hier niet behandeld.157 Volstaan wordt met de opmerking dat 
een faciliteit als de geruisloze terugkeer niet nodig zou zijn als er (formele en) materiële 
rechtsvormneutraliteit in de winstbelastingsystematiek zou bestaan. Immers ingeval elke 
onderneming fiscaal gelijk wordt behandeld ongeacht haar rechtsvorm, zou het verwisse-
len van rechtsvorm geen fiscale consequenties met zich brengen. Fiscale regelingen die 
opkomen tegen mogelijk claimverlies bij dergelijke wisselingen van rechtsvorm, zijn dan 
overbodig.

4.6.4 Conclusie

Mijns inziens is de conclusie gerechtvaardigd dat met betrekking tot de fiscale behande-
ling van het verwisselen van de rechtsvorm, rechtsvormneutraliteit (nog) van belang is. 
Enerzijds worden de problemen bij de omwisseling veroorzaakt door het feit dat het 
winstbelastingstelsel in zijn geheel niet rechtsvormneutraal is, anderzijds geldt dat de fis-
cale faciliteiten die deze problemen trachten te verzachten, niet voor iedere onderneming 
gelijk zijn.
Ik sluit deze conclusie af met de opmerking dat bij volledige rechtsvormneutraliteit de 
noodzaak voor fiscale regelgeving bij rechtsvormwisseling niet meer zou bestaan.

156 Art. 14c Wet VPB 1969 vormt het hoofdartikel van deze faciliteit, welke vervolgens in een aantal 
artikelen in de Wet IB 2001 verder is geregeld. Bijvoorbeeld art. 4.42a Wet IB 2001 en art. 3.54a 
Wet IB 2001.

157 O.a. J. Doornebal, ‘Geruisloze overgang naar een BV en geruisloze terugkeer uit een BV’, WFR 
2000/1178 en S. Verver/ N. Idsinga, ‘De ‘‘geruisloze’’ terugkeer uit de BV’, Ondernemingsrecht 2000/
16, p. 461-467.
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4.7 CONCERNOPBOUW

4.7.1 Inleiding

In de huidige economische dynamiek is het niet ongewoon dat ondernemingen op enig 
moment besluiten tot concernvorming. De drijfveren kunnen variëren maar zijn in de 
meeste gevallen terug te brengen tot bedrijfseconomische en civielrechtelijke overwegin-
gen. Belangrijke vraag is of de fiscale wetgeving zich ook bij dit aspect van het onderne-
mersbeleid laat gelden, anders gezegd: doorkruist de fiscale wetgeving ook de keuze tot 
concernvorming op gelijke wijze als bijvoorbeeld de keuze voor de rechtsvorm of de wij-
ziging van een eenmaal gekozen rechtsvorm? Doen zich knelpunten voor veroorzaakt 
door het gebrek aan rechtsvormneutraliteit? In deze paragraaf wordt nader op dit onder-
werp ingegaan.

4.7.2 Fiscale consequenties van concernvorming door ondernemingen

De fiscale behandeling die gepaard gaat met het opbouwen van een concern tussen onder-
nemingen, varieert afhankelijk van de rechtsvorm van de tot het concern behorende 
ondernemingen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door het verschil in fiscaal regime dat op 
de verschillende rechtsvormen van toepassing is, maar anderzijds door het beperkte toe-
passingsgebied dat de fiscale wetgever aan bepaalde fiscale maatregelen die de samenwer-
king trachten te stimuleren, heeft gegeven.
Het belangrijkste onderscheid hierbij is wel de onmogelijkheid van een particuliere 
ondernemer om het regime van de deelnemingsvrijstelling en het fiscale-eenheidsregime 
deelachtig te worden. Beide regimes zullen hier besproken worden waarbij uitsluitend de 
fiscaal ongelijke behandeling van de ondernemingen afhankelijk van de rechtsvorm aan 
bod zal komen.

4.7.2.1 De deelnemingsvrijstelling
De faciliteit van de deelnemingsvrijstelling is in het huidige winstbelastingstelsel voorbe-
houden aan VPB-plichtige lichamen. De particuliere ondernemingen zijn van deze facili-
teit uitgesloten. De ongelijke fiscale behandeling die hieruit volgt alsmede de nadelige 
consequenties daarvan, kunnen aan de hand van het volgende voorbeeld worden uitge-
werkt.

Ondernemer A drijft een eenmanszaak. In het kader van zijn onderneming 
koopt A 5% aandelen Groothandel BV, die hij tot zijn ondernemingsvermogen 
moet rekenen.
Ondernemer A ontvangt een dividend groot € 7.450 dat afkomstig is uit de door 
Groothandel BV behaalde winst van € 10.000. Over dit dividend zal A maximaal 
52% inkomstenbelasting verschuldigd zijn (€ 3.874).158 Uiteindelijk resteert bij 
A netto een bedrag van € 3.576. De totale belastingdruk over de brutowinst van 
de BV bedraagt, met inachtneming van de heffing van VPB (naar een tarief van 
25,5%) voor ondernemer A 64,24%. Medeaandeelhouder B houdt eveneens een 
5%-belang maar houdt deze via zijn personal holdin,g die het dividend met toe-
passing van de deelnemingsvrijstelling ontvangt. Bij uitkering van het desbe-
treffende dividend door zijn personal holding, is B alsnog 25% inkomstenbelas-
ting in box 2 verschuldigd het dividend ter grootte van € 7.450. In privé ont-
vangt B 75% van € 7.450 = € 5.587,50. De totale belastingdruk bij B is dan 
44,125%.

Het voorbeeld geeft aan dat gelijke gevallen (i.e. de situatie van twee ondernemers die een 
5% aandelenpakket in hun leverancier houden via hun onderneming) met een ongelijke 

158 De invloed van de ondernemersaftrek en de MKB-vrijstelling zijn buiten beschouwing gelaten.
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fiscale behandeling worden geconfronteerd. Dit is mijns inziens een onwenselijk resultaat 
aangezien het de particuliere onderneming in een ongunstigere concurrentiepositie 
brengt ten opzichte van zijn VPB-plichtige concurrenten. Participeren door een particu-
liere onderneming in een andere (VPB-plichtige) onderneming is immers fiscaal gezien 
duurder dan dezelfde participatie door een VPB-plichtig lichaam.
Naast de ongelijke belastingdruk, die zich als gevolg van de beperkte toepassing van de 
deelnemingsvrijstelling manifesteert bij gelijke gevallen, wordt door de beperkte toepas-
sing ook het doel van deze vrijstelling doorkruist. Dit doel dat in de literatuur wel wordt 
aangeduid als het ne-bis-in-idembeginsel159, is te voorkomen dat dezelfde winst tweemaal 
wordt belast.160

In het vorenstaande voorbeeld wordt in de situatie van ondernemer A bij de heffing van 
inkomstenbelasting over de behaalde ondernemingswinst, waartoe het ontvangen divi-
dend behoort, echter in het geheel geen rekening gehouden met de vennootschapsbelas-
ting die reeds eerder bij de onderneming is geheven waarin hij deelneemt. Voor de parti-
culiere ondernemer die participeert in een andere onderneming, bestaat de dubbele hef-
fing die de deelnemingsvrijstelling poogt op te heffen dus nog volledig.

Een andere onmogelijkheid met betrekking tot particuliere ondernemers in relatie tot de 
toepassing van de deelnemingsvrijstelling is de onmogelijkheid om de deelnemingsvrij-
stelling toe te passen indien wordt geparticipeerd in een particuliere onderneming. In de 
praktijk is hier evenwel geen sprake van een verschil in behandeling dat nadelig uitpakt, 
zoals uit het navolgende voorbeeld blijkt.

BV Z drijft een aantal fabrieken in Nederland. Ter ondersteuning van zijn afne-
mers, participeert BV Z elk jaar voor een vast bedrag in een aantal van zijn afne-
mers. Op enig moment staat BV Z weer voor de investeringskeuze. Ditmaal gaat 
de keuze tussen de besloten CV A, een particuliere onderneming die door een 
drietal jonge ondernemers recentelijk is gestart waarin BV Z als commandiet zal 
participeren, en BV B, een vennootschap die al wat langer meedraait. Bij zijn 
investeringskeuze laat BV Z de fiscale gevolgen meewegen.
Stel, beide ondernemingen realiseren een winst waarvan € 10.000 aan BV Z ten 
goede komt. Bij participatie in CV A zal BV Z op grond van de fiscale transparan-
tie rechtstreeks in de heffing worden betrokken voor het door de CV behaalde 
winstdeel waarop BV Z recht heeft. Bij BV Z zal hierover 25,5% VPB worden gehe-
ven zodat netto € 7.450 resteert.
Bij participatie in BV B zal over de BV B behaalde winst 25,5% worden geheven. 
Van de € 10.000 resteert dan € 7.450 voor uitdeling. Op het moment dat BV B 
over gaat tot winstuitdeling aan BV Z zal als gevolg van de deelnemingsvrijstel-
ling (mits sprake is van een deelneming) geen VPB meer worden geheven. In 
beide gevallen wordt dus over de behaalde winst van € 10.000 25,5% geheven en 
bedraagt het nettoresultaat van BV Z € 7.450.

159 Ook wordt in de literatuur wel een andere gedachte naar voren gebracht, de deelnemingsge-
dachte (ook wel de verlengstukgedachte genoemd). Welk van beide beginselen nu het leidende 
beginsel voor de deelnemingsvrijstelling is, laat ik hier buiten beschouwing. Verwezen wordt 
naar onderdeel 8.2.6.

160 De Hoge Raad heeft dit bijvoorbeeld in het aankoopkostenarrest in r.o. 3.3 als volgt verwoord: ‘De 
deelnemingsvrijstelling strekt ertoe te voorkomen dat ter zake van de door de dochtervennoot-
schap gegenereerde winst tweemaal vennootschapsbelasting wordt geheven, namelijk eerst bij 
de dochtervennootschap over de door haar behaalde winst, en nadat die winst is uitgekeerd aan 
de moedervennootschap, bij deze laatste over de aan haar uitgekeerde winst. De werking van de 
deelnemingsvrijstelling is te vergelijken met een belastingheffing als ware de dochter met de 
moeder geconsolideerd’, HR 24 mei 2002;V-N 2002/27.13, NTFR 2002/742, BNB 2002/262.
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Het voorbeeld geeft aan dat er feitelijk bezien geen sprake is van een verschil in fiscale 
behandeling indien geparticipeerd wordt in een particuliere onderneming door een VPB-
plichtige onderneming in vergelijking met een investering in een onderneming die door 
een BV wordt gedreven.
Conclusie van dit paragraafonderdeel is dat het gebrek aan rechtsvormneutraliteit zich in 
de huidige wetsystematiek feitelijk uitsluitend manifesteert met betrekking tot het deel-
nemen door een particuliere onderneming in een VPB-plichtige onderneming.

4.7.2.2 De fiscale eenheid
Ondernemingen die al verregaand met elkaar verbonden zijn, kunnen besluiten om hun 
concern (fiscaal) vorm te geven in de vorm van een fiscale eenheid in de zin van art. 15 e.v. 
Wet VPB 1969. Op grond van deze wettelijke regeling worden de fiscale-eenheidmaat-
schappijen fiscaal geacht te zijn opgegaan in hun moedermaatschappij zonder daarbij 
hun subjectieve belastingplicht te verliezen.
Deze opgaan-in-gedachte brengt een aantal voordelen met zich, als gevolg waarvan het fis-
cale-eenheidsregime een populair fiscaal instrument is gebleken. Het fiscale-eenheidsre-
gime en de daaruit voortvloeiende voordelen staan evenwel niet voor alle ondernemings-
vormen open. In art. 15, lid 3, onderdeel d en e, Wet VPB 1969 heeft de wetgever limitatief 
opgesomd, welke rechtsvormen voor toepassing van deze faciliteit in aanmerking komen. 
Stichtingen, verenigingen en fondsen voor gemene rekening, alsmede particuliere onder-
nemingen, zijn daarvan uitgesloten.
In de praktijk ontstaat er naar mijn mening door deze limitatieve opsomming een verschil 
in behandeling tussen bijvoorbeeld BV’s die met elkaar in een concern zijn verbonden en 
de beperkt belastingplichtigen die een onderneming drijven, bijvoorbeeld een vereniging. 
Deze laatste beschikken immers over minder mogelijkheden om het samenwerkingsver-
band fiscaal gunstig in te richten dan de eerste.

4.7.3 Conclusie

Concluderend kan worden opgemerkt dat de toepassing van zowel het fiscale-eenheidsre-
gime als de deelnemingsvrijstelling wordt gekenmerkt door een gebrek aan rechtsvorm-
neutraliteit. Bepaalde ondernemingen (particuliere ondernemingen in het bijzonder) zijn 
van dergelijke fiscale faciliteiten uitgesloten.

4.8 OVERDRACHT, FUSIE EN SPLITSING

4.8.1 Inleiding

Naast de fiscaal ongelijke behandeling van ondernemingen afhankelijk van de rechts-
vorm met betrekking tot de concernvormingsregels, is er sprake van een fiscaal ongelijke 
behandeling met betrekking tot het samenvoegen en overnemen van ondernemingen. Er 
zijn, gelijk als bij concernvorming, verschillende bedrijfseconomische redenen waarom 
een ondernemer besluit tot fusie, overdracht of splitsing.
De belangrijkste ongelijke behandeling in dit opzicht volgt uit de systematiek van het hui-
dige winstbelastingstelsel zelf. Dit systeem maakt het voor een aantal VPB-plichtige onder-
nemingen mogelijk om de onderneming geheel of gedeeltelijk over te dragen onder een 
fiscaal gunstigere regeling dan bij de gehele of gedeeltelijke overdracht van een particu-
liere onderneming.
Oorzaak vormt het uitgangspunt dat de vennootschapsbelasting wordt geheven van het 
lichaam zelf zonder rekening te houden met de achterliggende personen. Indien de onder-
neming van een VPB-plichtig lichaam wordt overgedragen, zal belastingheffing over de te 
realiseren stille en fiscale reserves, alsmede eventuele goodwill, in eerste instantie enkel 
plaatsvinden op het niveau van het lichaam. De aanvullende heffing van inkomstenbelas-
ting bij de achterliggende natuurlijk personen in aanmerkelijkbelangsituaties zal uitblij-
ven zolang het belang in het VPB-plichtige lichaam niet wordt vervreemd. Wordt daaren-
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tegen een particuliere onderneming overgedragen, dan zal dit direct leiden tot volledige 
belastingheffing over de ondernemingswinst in box 1. Dit verschil wordt veroorzaakt 
door de verschillende heffingssystematiek van de beide wetten.
Een ander probleem is dat samenwerking tussen ondernemingen met verschillende 
rechtsvormen onder bepaalde omstandigheden fiscaal niet aantrekkelijk kan zijn. Door 
het samenvoegen van verschillende rechtsvormen wordt er namelijk buiten de grenzen 
van de specifiek op deze rechtsvormen van toepassing zijnde fiscale regimes getreden, 
hetgeen tot distorties kan leiden omdat de heffingsstelsels niet op elkaar aansluiten. In de 
fiscale wetgeving zijn wel regels opgenomen die dergelijke aansluitingsproblemen trach-
ten op te lossen, maar zoals hierna zal worden betoogd, is ook op dit punt geen sprake van 
een rechtsvormneutrale behandeling.
In dit onderdeel wordt nader ingegaan op de verschillen in fiscale begeleiding, afhankelijk 
van de rechtsvorm van de onderneming, met betrekking tot fusies en overnames en de 
daaruit voortvloeiende maatschappelijke gevolgen.

4.8.2 Overdracht van een onderneming

Het belangrijkste fiscale verschil met betrekking tot de overdracht van een onderneming 
komt naar voren indien de overdracht van de onderneming in de IB-sfeer wordt vergele-
ken met een overdracht van de onderneming in de VPB-sfeer. Uitgangspunt bij de over-
dracht van een particuliere onderneming is dat de onderneming geacht wordt te zijn 
gestaakt. De aldus gerealiseerde stakingswinst zal tot de grondslag van box 1 worden gere-
kend en als zodanig belast worden tegen het progressieve inkomstenbelastingtarief met 
als maximum het 52%-tarief. Indien recht bestaat op toepassing van de MKB-winstvrijstel-
ling (art. 3.79a Wet IB 2001), zal dit nog verlaagd worden tot een belastingdruk van 46,8%. 
Uitgangspunt bij de overdracht van een onderneming in de VPB-sfeer is dat er twee moge-
lijke vormen van overdracht bestaan en dat deze beide worden gekenmerkt door een fis-
caal voordeligere behandeling dan de overdracht in de IB-sfeer.
De eerste mogelijkheid is de directe overdracht van de onderneming. Hiermee wordt 
bedoeld dat de materiële onderneming door de rechtspersoon wordt overgedragen en dat 
de aandelen in deze rechtspersoon in dezelfde handen blijven. Bij een dergelijk directe 
overdracht van de onderneming zal er afgerekend dienen te worden over de bij de over-
dracht gerealiseerde capital gains. Deze overdrachtswinst zal ‘slechts’ belast zijn tegen het 
25,5% VPB-tarief in tegenstelling tot het eerder genoemde 52%-tarief bij de overdracht van 
een IB-onderneming. Deze voordelige behandeling wordt wel deels gecompenseerd door 
de latente aanmerkelijkbelangclaim, die rust op de waarde van de aandelen in deze 
rechtspersoon.
De tweede overdrachtsmogelijkheid is de indirecte overdracht door de aandelen in de ven-
nootschap die de onderneming drijft te vervreemden in plaats van de materiële onderne-
ming zelf. Op het niveau van de onderneming zelf is dan in het geheel geen belasting ver-
schuldigd. Wel zal er 25% inkomstenbelasting verschuldigd zijn ter zake van de eventueel 
gerealiseerde aanmerkelijkbelangwinst bij de overdracht van de aandelen. Ook hier is 
naar mijn mening dus sprake van een niet-neutrale fiscale behandeling.
Overigens heeft de wetgever wél oog gehad voor de nadelige gevolgen die de fiscale afre-
kening bij overdracht van een IB-onderneming met zich brengt. Hij heeft in de inkomsten-
belasting de mogelijkheid geopend om onder bepaalde voorwaarden een onderneming 
geruisloos over te dragen.161 Zo is het een particuliere ondernemer onder voorwaarden 
toegestaan om zijn particuliere onderneming geruisloos over te dragen aan medeonder-
nemers.162 De achtergrond voor deze maatregel wordt in het bijzonder gevoed door de 
bedreiging van de continuïteit van de onderneming.

161 Bijvoorbeeld op grond van art. 3.63 Wet IB 2001.
162 De regeling houdt kort gezegd in dat fiscale afrekening zal uitblijven bij overdracht van de onder-

neming aan een persoon die reeds actief betrokken is bij de onderneming en welke overnemer 
aan een aantal cumulatieve voorwaarden heeft voldaan.
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Deze verzachtingsmaatregel is echter, in het bijzonder in de uitvoering, niet zonder 
bezwaren163 en tevens beperkt in zijn toepassingbereik. Het geldt immers alleen voor 
kwalificerende medeondernemers of werknemers. Daar komt dan weer bij dat een derge-
lijke ‘doorschuifmogelijkheid’ niet bestaat voor de aanmerkelijkbelanghouders.
Tot slot merk ik op dat de bevoorrechte positie van de VPB-plichtige ondernemingen nog 
wordt versterkt door de mogelijkheid om een holdingstructuur op te zetten. Een moge-
lijkheid die voor particuliere ondernemingen niet bestaat. Een holdingstructuur heeft als 
groot voordeel dat bij de overdracht van de aandelen in het lichaam dat de onderneming 
drijft, in het geheel geen belasting verschuldigd zal zijn. Oorzaak is de toepassing van de 
deelnemingsvrijstelling.164

Samenvattend merk ik op dat voor wat betreft de fiscale begeleiding van de overdracht 
van een onderneming, de vennootschapsbelasting een gunstiger beeld schetst dan de 
inkomstenbelasting. De oorzaak voor deze bevoordeling kan worden gevonden in de fis-
caal verschillende behandeling van deze verschillende rechtsvormen, anders gezegd in 
het gebrek aan rechtsvormneutraliteit dat het huidige winstbelastingstelsel kenmerkt.

4.8.3 Fusievormen

Het is denkbaar dat een ondernemer zijn onderneming niet wil overdragen, maar deze wil 
fuseren met een andere onderneming. Uitgangspunt bij het fuseren van ondernemingen 
is afrekening op een wijze zoals in het vorenstaande onderdeel met betrekking tot de 
overdracht van een onderneming is uiteengezet. Dit geldt zowel voor de particuliere 
ondernemingen als voor de VPB-plichtige ondernemingen.
De wet bevat echter bepalingen die het mogelijk maken om onder voorwaarden de onder-
neming fiscaal geruisloos te fuseren. Deze faciliteiten zijn evenwel voorbehouden aan 
VPB-plichtige ondernemingen. Vraag is of het fiscaal wél begeleiden van een fusie door 
VPB-plichtige lichamen en het geheel niet fiscaal begeleiden van fuserende IB-onderne-
mingen kan worden gerechtvaardigd of dat op dit punt sprake is van een (ongewenst) 
gebrek aan rechtsvormneutraliteit.
Over de verschillende toepassing van de aandelenfusiefaciliteit kan ik kort zijn. Gelet op 
het feit dat een particuliere onderneming geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft, 
bestaat voor een dergelijke faciliteit mijns inziens met betrekking tot de particuliere 
ondernemingen geen noodzaak. Het ontbreken daarvan is derhalve niet terug te voeren 
tot een (ongewenst) gebrek aan rechtsvormneutraliteit in de fiscale winstbelasting.
Voor wat betreft de bedrijfsfusiefaciliteit is de conclusie anders. Verdedigbaar is dat hier 
wel sprake is van een ongerechtvaardigd verschil in fiscale behandeling afhankelijk van 
de rechtsvorm.

Stel ondernemer A en ondernemer B drijven ieder afzonderlijk een eenmans-
zaak. Zij zijn voornemens om de eenmanszaak van ondernemer B te fuseren 

163 Bijvoorbeeld de eis dat de overdragende ondernemer ten minste gedurende een aantal jaar met 
de overnemer heeft samengewerkt (als werknemer of als mede-ondernemer). De wetgever heeft 
deze eis voorgesteld met het oog op de continuïteit van de onderneming en de kennisoverdracht 
die in deze termijn gerealiseerd kan worden. Ingeval de overdragende ondernemer daar geen zin 
in heeft, rest hem niets anders dan af te rekenen over de bij de overdracht gerealiseerde stakings-
winst. Voorts is het zo dat deze faciliteit niet voor iedere particuliere ondernemer openstaat. De 
faciliteit staat bijvoorbeeld niet open voor overdragende commandieten die niet voorheen als 
beherend vennoot kwalificeerden. Als voorbeeld wordt in de memorie van toelichting genoemd 
de beherend vennoot die commandiet wordt en na een aantal jaren geruisloos zijn onderneming 
overdraagt aan de beherend vennoot van de CV. Zie ook onderdeel 4.6.2 van dit hoofdstuk en de 
memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel Wet Inkomstenbelasting 2001, Kamerstukken II, 
1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 119. Het kan dus niet van commandiet naar commandiet of van behe-
rend vennoot naar commandiet, maar wel van commandiet naar de beherend vennoot.

164 Zie hiervoor onderdeel 4.7.2a.
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met de onderneming van A. Na deze fusie zal er een VOF A-B bestaan waarin A 
en B ieder voor de helft gerechtigd zullen zijn.
Deze samenvoeging van twee persoonlijke ondernemingen in een personenven-
nootschap wordt voor de inkomstenbelasting behandeld als een overdracht van 
beide ondernemers van de helft van hun ondernemingsvermogen.165 Deze 
beide ‘gedeeltelijke’ overdrachten zullen in beginsel op grond van de wettelijke 
regeling tot een afrekening over de alle (gerealiseerde) meerwaarden leiden.166

Indien A en B hun ondernemingen evenwel in de vorm van een BV drijven, is 
het mogelijk om met toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit van art. 14 Wet 
VPB 1969 belastingheffing uit te stellen.

In beide gevallen gaat het om het samenvoegen van ondernemingen waarbij de overdra-
gende ondernemer een belang krijgt in de overnemende onderneming. Deze feitelijk 
gelijke gevallen worden evenwel fiscaal ongelijk behandeld als gevolg van de rechtsvorm, 
hetgeen naar mijn mening een ongerechtvaardigd verschil in fiscale behandeling met 
zich brengt.
Tot slot de faciliteit van de juridische fusie. Het is denkbaar dat in de fiscale begeleiding 
daarvan is aangesloten bij de beperkte civielrechtelijke reikwijdte van deze faciliteit. Toch 
geldt hier naar mijn mening wel dat, gelijk als bij de bedrijfsfusiefaciliteit, fiscaal sprake 
is van een ongelijke behandeling. De civielrechtelijke onmogelijkheid van een juridische 
fusie bij niet rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen, kan evenwel als een 
rechtvaardiging voor dit fiscale verschil gelden.
Rechtsvormneutraliteit kan in dit geval worden bereikt door iedere onderneming onge-
acht zijn rechtsvorm de mogelijkheid te bieden om onder voorwaarden fiscaal geruisloos 
te fuseren, met behoud van de claim voor de fiscus door de fiscale boekwaarden door te 
schuiven. Bij toepassing van deze fusiefaciliteit(en) dient wel te worden aangesloten bij 
het karakter van de onderneming. Gelet op het karakter van de particuliere onderneming 
is het openstellen van de bedrijfsfusiefaciliteit mijns inziens voldoende om de gewenste 
neutraliteit te bereiken. Feitelijk komt dit namelijk neer op het hebben van een mogelijk-
heid voor de onderneming om fiscaal geruisloos te fuseren, terwijl de civielrechtelijke 
onmogelijkheid van een juridische fusie tussen particulieren wordt gehonoreerd. Aan de 
aandelenfusiefaciliteit bestaat geen behoefte.
Wanneer het geheel aan fusiefaciliteiten bij elkaar wordt genomen, kan mijns inziens het 
volgende worden geconcludeerd. Het feit dat er geen enkele mogelijkheid voor een parti-
culiere ondernemer bestaat om fiscaal geruisloos te fuseren, terwijl VPB-plichtige onder-
nemingen die faciliteiten wel hebben, is naar mijn mening een verschil dat wordt veroor-
zaakt door een gebrek aan rechtsvormneutraliteit. Zoals is betoogd, betreft het dan met 
name het verschil in toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit, wat mijns inziens een onge-
wenste niet rechtsvormneutrale behandeling bewerkstelligt. Het ontbreken van een juri-
dische fusie kan mijn inziens namelijk worden verklaard vanuit civielrechtelijke regelge-
ving.

4.8.4 Juridische splitsing

Rode draad in het voorgaande onderdeel was dat het voor bereiken van rechtsvormneu-
traliteit met betrekking tot de fusiefaciliteiten noodzakelijk is dat iedere onderneming de 
mogelijkheid heeft om fiscaal geruisloos te fuseren op een wijze die bij het karakter van 
de onderneming en zijn rechtsvorm past. Conclusie luidde dat het ontbreken van een 
bedrijfsfusiefaciliteit en een juridische fusiefaciliteit voor particuliere ondernemingen 
dientengevolge tot een gebrek aan rechtsvormneutraliteit leidde. Verdedigd is dat deze 

165 Zie onder meer HR 6 oktober 1971, BNB 1971/242 en HR 28 september 1955, BNB 1955/343.
166 In de praktijk zijn wel mogelijkheden ontwikkeld om afrekening te voorkomen zoals bijvoor-

beeld het voorbehouden van stille reserves. Echter, deze in de praktijk ontwikkelde structuren 
zijn erg gecompliceerd.
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ongelijke fiscale behandeling feitelijk zou kunnen worden ondervangen indien particu-
liere ondernemers de mogelijkheid krijgen voor een bedrijfsfusie.
Wat betreft de juridische splitsingsfaciliteit geldt mijns inziens eveneens dat geen sprake 
is van een fiscaal neutrale behandeling gelet op de rechtsvorm van de onderneming. 
Immers, particuliere ondernemingen beschikken niet over de mogelijkheid en rechtsper-
sonen wél om fiscaal geruisloze te splitsen. Met betrekking tot de vraag of hier sprake is 
van een fiscaal ongewenst verschil in behandeling strijden twee uitgangspunten met 
elkaar. Om te beginnen de gedachte dat fiscaal zo veel als mogelijk de civiele wetgeving 
dient te worden gevolgd. Dit betekent dat als er civielrechtelijke verschillen zijn deze ver-
schillen ook tot een fiscaal verschillende behandeling kunnen leiden. Daar staat tegen-
over het streven om iedere onderneming fiscaal gelijk te behandelen ongeacht de rechts-
vorm. Gelet op het streven van dit onderzoek naar een fiscaal rechtsvormneutrale behan-
deling heeft dit laatste mijn voorkeur. Naar mijn mening is de wens om fiscaalrechtelijk 
het civiele recht te volgen in dit geval onvoldoende om de fiscaal ongelijke behandeling 
te rechtvaardigen. Dit is anders dan vorenstaand is betoogd met betrekking tot de bedrijfs-
fusie, doch dit verschil kan als volgt worden verklaard. Bij de fusiefaciliteiten bestaat een 
specifieke fiscale regeling in de vorm van de geruisloze bedrijfsfusie die feitelijk hetzelfde 
resultaat kan bewerkstelligen als een juridische fusie. Uitbreiding van een bedrijfsfusiefa-
ciliteit naar particuliere ondernemers zou derhalve al een oplossing betekenen voor het 
gebrek aan rechtsvormneutraliteit. Naast de fiscale begeleiding van de juridische (af)split-
sing bestaat niet een vergelijkbare specifieke fiscale faciliteit als een ‘bedrijfs(af)splitsings-
faciliteit’. Derhalve kan het gebrek aan rechtsvormneutraliteit bij toepassing van de juri-
dische (af)splitsingsfaciliteit niet ondervangen worden door het uitbreiden van een speci-
fieke fiscale regeling die eenzelfde resultaat bereikt. Om die reden ben ik in dit geval van 
mening dat de civielrechtelijke regeling wel onvoldoende rechtvaardiging is voor het ver-
schil in behandeling. Oplossing voor het gebrek aan rechtsvormneutraliteit is mijns 
inziens het creëren van een specifieke fiscale regeling voor particuliere ondernemingen 
die feitelijk hetzelfde resultaat bewerkstelligt als een juridische splitsingsfaciliteit.

4.8.5 Joint venture

In plaats van te fuseren of de onderneming geheel over te dragen, is het ook mogelijk dat 
ondernemingen besluiten een deel van hun beider ondernemingen onder te brengen in 
een (nieuwe) onderneming. Het aangaan van een zogenoemde joint venture is evenwel 
een aspect waarbij het huidige gebrek aan rechtsvormneutraliteit van het bestaande 
winstbelastingstelsel om de hoek komt kijken op twee manieren.
Allereerst komt het ontbreken van rechtsvormneutraliteit naar voren bij de keuze van de 
juridische vorm van de jointventure-entiteit. De ondernemers zullen een keuze moeten 
uitbrengen voor de rechtsvorm waarin de joint venture zal worden vormgegeven.167 Ver-
schillende rechtsvormen dienen zich aan voor deze jointventure-entiteit. Over het alge-
meen genieten de samenwerkingsverbanden (maatschap, VOF en CV) de voorkeur. Na 
invoering van het wetsvoorstel Titel 7.13 Wet IB 2001 zullen dergelijke samenwerkings-
verbanden overigens worden aangeduid als openbare vennootschappen, respectievelijk 
commanditaire vennootschappen, eventueel met rechtspersoonlijkheid. Zoals eerder als 
gesteld zal de keuze voor rechtspersoonlijkheid de fiscale behandeling en dan in het bij-
zonder de fiscale transparantie niet wijzigen.168 Achtergrond van deze voorkeur vormen 
de fiscale voordelen die aan deze rechtsvorm zijn verbonden en dan in het bijzonder de 
fiscale transparantie. Fiscale transparantie bewerkstelligt dat de door het samenwerkings-
verband behaalde winst direct bij de achterliggende deelnemers belast wordt volgens het 
fiscale regime van deze deelnemer. Een negatief resultaat uit samenwerking kan op deze 

167 T.P. van Duuren, De joint venture-vennootschap, proefschrift d.d.15 november 2002, Center for Com-
pany Law, Boom juridische uitgevers, Den Haag 2002, p. 2.

168 Zie te dien einde het voorgestelde art. 3.7 Wet IB 2001 en de nieuwe tekst van art. 8, lid 3, Wet 
VPB 1969.
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wijze direct worden verrekend met de eigen winsten van de deelnemer. Vanuit civielrech-
telijk oogpunt zou, gezien de beperking van de aansprakelijkheid, de BV-vorm echter de 
voorkeur behoren te genieten. Het fiscale stelsel doorkruist dit echter met als gevolg dat 
ondernemers gehinderd worden bij het maken van de optimale keuze voor hun jointven-
turevennootschap.169 Dit wordt met de invoering van de rechtspersoonlijkheidoptie voor 
personenvennootschappen niet anders, aangezien de aansprakelijkheid bij het uitoefe-
nen van de optie geen wijziging ondergaat.170 Het toekennen van fiscale transparantie aan 
een selectie van rechtspersonen maakt dat sprake is van een fiscaal niet rechtsvormneu-
trale behandeling.
Het volgende aspect waarbij het ontbreken van een rechtsvormneutrale behandeling naar 
voren komt in geval van een joint venture, is het verschil in fiscale behandeling tussen de 
partners in de entiteit afhankelijk van de rechtsvorm. Bijvoorbeeld joint venture met als 
vennoot particuliere ondernemer A en partner B een BV. Indien de joint venture in de 
vorm van een BV wordt gegoten, zal vennoot B recht hebben op de deelnemingsvrijstel-
ling voor voordelen behaald met de participatie. Vennoot A zal evenwel geen toegang heb-
ben tot een dergelijke vrijstelling.
Indien voor een samenwerkingsverband wordt gekozen dat fiscaal transparant wordt 
behandeld, ontstaat ook een verschil in behandeling bij de partners. Immers, iedere joint-
venturepartner zal in de heffing worden betrokken volgens zijn eigen heffingsysteem en 
in het voorbeeld van partner A en B verschilt dat heffingsysteem.
Kortom, met betrekking tot het vormen van een joint venture is het gebrek aan rechts-
vormneutraliteit op twee niveaus zichtbaar. Ten eerste komt het aan de orde bij de keuze 
voor de jointventure-entiteit waarbij de ene rechtsvorm wel tot fiscale transparantie leidt 
en de andere niet. Ten tweede komt het tot uiting bij de fiscaal verschillende behandeling 
van particuliere vennoten in vergelijking tot VPB-plichtige vennoten.

4.9 VERSCHILLEN IN WINSTBELASTINGSYSTEMEN

4.9.1 Inleiding

Naast verschillen in de verschijningsvormen van de belastingsubjecten en verschillen in 
de vaststelling van het belastingobject, zijn er ook verschillen in de van toepassing zijnde 
winstbelastingsystematiek. Een belangrijke oorzaak van de reeds behandelde verschillen 
begint met het feit dat de fiscale behandeling afhankelijk is van de rechtsvorm waarin de 
onderneming wordt gedreven en dat deze fiscale behandeling kan verschillen. Het gemis 
aan rechtsvormneutraliteit met betrekking tot de van toepassing zijnde fiscale systema-
tiek wordt veroorzaakt door het feit dat het winstbelastingstelsel uit verschillende winst-
belastingsystemen is opgebouwd, die voor hun toepassing afhankelijk zijn van de rechts-
vorm van de onderneming. Deze verschillen komen onder meer tot uiting in de tariefstel-
ling, het verschil in de manier waarop de bijzondere functie van winst wordt gehonoreerd 
en de variëteit in winstreserveringsmogelijkheden. In de navolgende onderdelen zal op 
deze aspecten nader worden ingegaan.

4.9.2 Een korte beschrijving van de bestaande verschillende 
winstbelastingsystemen

Grofweg laat het Nederlandse winstbelastingstelsel zich als volgt indelen. Enerzijds is er 
het winstbelastingsysteem dat geldt voor ondernemingen die worden gedreven door 
lichamen. Anderzijds wordt in de vorm van inkomstenbelasting de winst belast die wordt 
behaald door een particuliere onderneming.

169 T.P. van Duuren, De joint venture-vennootschap, proefschrift d.d.15 november 2002, Center for Com-
pany Law, Boom juridische uitgevers, Den Haag 2002, p. 164.

170 Zie o.a. Kamerstukken II, 2002-2003, 28 746, nr. 3, p. 1 e.v.
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4.9.2.1 Het winstbelastingstelsel voor ondernemingen die door een lichaam worden gedreven
Het winstbelastingstelsel voor ondernemingen gedreven door een lichaam kent een hef-
fing in twee afzonderlijke fasen. Dit zogenoemde klassieke stelsel gaat in zijn zuiverste 
vorm uit van een zelfstandige belastingheffing over de winst bij lichamen gevolgd door 
een afzonderlijke belastingheffing bij de achterliggende aandeelhouders/participanten.
Het klassieke stelsel en het miskennen van de samenhang tussen de inkomsten- en de ven-
nootschapsbelasting heeft economische dubbele heffing tot gevolg.171 Een bepaalde bate 
wordt immers tweemaal aan belastingheffing onderworpen (bij twee verschillende belas-
tingplichtigen), zonder dat er met een mogelijke onderlinge samenhang van deze beide 
heffingen, rekening wordt gehouden.
Een steeds terugkerende vraag was, gelet op deze dubbele heffing, of er wellicht alterna-
tieven zijn om het klassieke stelsel te vervangen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw 
vormde dit zelfs aanleiding voor een onderzoeksopdracht van het Ministerie van Finan-
ciën naar het voor Nederland meest ideale stelsel. Belangrijkste conclusie, opgenomen in 
de Nota Grapperhaus die naar aanleiding van dit onderzoek verscheen, was dat het klas-
sieke stelsel de beste van alle mogelijkheden was voor dat moment.172 Ook het rapport 
Van den Tempel173 kwam het klassieke stelsel samen met een tweetal andere stelsels (i.e. 
stelsel van dubbel tarief en het verrekeningsstelsel) als de beste mogelijkheid uit de bus.
In de praktijk bleek deze keuze voor het klassieke stelsel echter niet geheel vlekkeloos te 
verlopen. De dubbele druk werd door belastingplichtigen (meer en meer) als knellend 
ervaren. De wetgever ging om die reden over tot een aantal wetswijzigingen in een poging 
de dubbele druk op bepaalde punten te mitigeren. Een van de meest omvangrijke en 
belangrijke wetswijziging in dit kader, is de invoering van het vernieuwde aanmerkelijk-
belangregime per 1 januari 1997. Het klassieke stelsel bleef met de invoering van dit stel-
sel wel in formele zin behouden doch bij de tariefsvaststelling hield de wetgever op een 
zodanige wijze rekening met de samenhang tussen het IB-tarief en het tarief van de ven-
nootschapsbelasting dat de dubbele druk die ontstaat bij dividenduitkeringen aan een 
aanmerkelijkbelanghouder174, feitelijk werd opgeheven.
De toepassing van het aanmerkelijkbelangregime die de dubbele heffing – veroorzaakt 
door het klassieke stelsel – feitelijk oplost, is evenwel beperkt tot een specifieke groep 
belastingplichtigen.175 Is geen sprake van een aanmerkelijk belang dan zal de participatie 
tot de grondslag van box 3 worden gerekend. De heffing van inkomstenbelasting zal dan 
– sinds 1 januari 2001 – jaarlijks plaatsvinden op de grondslag van een forfaitair rende-
ment berekend over de gemiddelde waarde in het economische verkeer van de participa-
tie. Ook dan is er evenwel sprake van een heffing in twee fasen. Eerst wordt de winst bij 
het lichaam dat de onderneming drijft met vennootschapsbelasting getroffen en tevens 
wordt de achterliggende participant ter zake van zijn deelname in de heffing van box 3 
betrokken. Voor deze groep van belastingplichtigen lijkt het klassieke stelsel derhalve 
nog in stand te zijn gehouden.176

4.9.2.2 Het winstbelastingregime voor particuliere ondernemingen
Het winstbelastingstelsel dat wordt toegepast op ondernemingen die gedreven worden 
door natuurlijke personen, kent slechts een eenmalige heffing tegen een progressief tarief 

171 Zie onderdeel 2 van de introductie bij het commentaar OESO-Modelverdrag.
172 Nota Grapperhaus; Zitting 1970-1971, Kamerstuk 10 955, nr. 2.
173 A.J. van den Tempel. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting in de Europese Gemeenschappen 1968, 

Bijlage IV bij Kamerstukken II, 1970-1971, 10 955, nr. 2.
174 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 761, nr. 3, p. 11-13.
175 Het moet gaan om een kwalificerende participatie in een onderneming die de vorm heeft als 

genoemd in art. 4.5 Wet IB 2001.
176 In de praktijk wordt hierover verschillend gedacht. Indien men namelijk van mening is dat de 

vermogensrendementsheffing van box 3 in werkelijkheid een vermogensbelasting is (bijvoor-
beeld E.J.W. Heithuis, ‘De forfaitaire vermogensrendementsheffing van box III’,TFO 1999/238) dan 
is er geen sprake van een klassiek stelsel. De behaalde winst wordt dan immers maar aan één hef-
fing onderworpen.
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op het moment dat de winst wordt behaald. Natuurlijke personen die aan de kwalificatie-
voorwaarden voor ondernemer voldoen in de zin van de Wet IB 2001, worden op het 
moment dat de winst wordt behaald, in de heffing van box 1 betrokken. Het concrete 
winstbelastingregime dat van toepassing is op deze particuliere ondernemers, is overi-
gens afhankelijk van de exacte fiscale positie van natuurlijke personen die de onderne-
ming drijft.

Slotsom naar aanleiding van het voorgaande is dat de huidige wijze van winstbelasting 
wordt gekenmerkt door een tweedeling qua toepasselijk regime.

4.9.3 Tarief en gedeeltelijk heffingsuitstel

Particuliere ondernemers worden, zoals gezegd, voor de ondernemingswinst rechtstreeks 
in de heffing van box 1 betrokken op het moment dat de winst wordt behaald. In deze 
box 1 wordt de winst belast tegen een progressief tarief (toptarief van 52% eventueel ver-
laagd met toepassing van MKB-winstvrijstelling naar 46,8%). VPB-plichtige ondernemin-
gen worden echter voor de door hen behaalde winst belast tegen een tarief van maximaal 
25,5%. Pas op het moment dat de VPB-plichtige onderneming de winst uitkeert aan de ach-
terliggende participanten, zal een aanvullende belastingheffing plaatsvinden die de totale 
belastingdruk op de behaalde winst op een vergelijkbaar niveau brengt met de belasting-
druk van de particuliere ondernemer.177

De gelijkheid in totale belastingdruk tussen de particuliere ondernemer (onderworpen 
aan het toptarief) en de DGA, wordt sinds 1 januari 2001 beoogd en gedeeltelijk bereikt 
als gevolg van de verlaging van het toptarief van box 1. Een van de doelstellingen van deze 
tariefsverlaging werd gevormd door het daadwerkelijk brengen van meer rechtsvormge-
lijkheid binnen het huidige winstbelastingstelsel.

De wetgever is mijns inziens evenwel ten tijde van het invoeren van de Wet IB 2001 
slechts ten dele geslaagd in het bereiken van gelijkheid. De tarieven sloten destijds inder-
daad per saldo op elkaar aan, doch de heffingsmomenten waarop de tarieven geëffectu-
eerd worden, sluiten niet op elkaar aan.178 Op het moment dat een particuliere onderne-
ming winst behaalt, zal direct maximaal 52% inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Voor 
de VPB-plichtige onderneming zal op datzelfde moment de winst ‘slechts’ met een belas-
tingdruk van 25,5% worden geconfronteerd. Zolang deze winst door de VPB-plichtige 
onderneming niet wordt uitgekeerd, zal de belastingdruk vooralsnog op dit tarief blijven 
steken. Pas op het moment van winstuitdeling zal de aanvullende (25%) inkomstenbelas-
ting geheven worden, als gevolg waarvan de totale belastingdruk op min of meer gelijke 
hoogte wordt gebracht als de belastingdruk voor de particuliere ondernemer.
In deze ongelijkheid in heffingsmomenten schuilt een cashflowvoordeel voor de VPB-
plichtige onderneming. Deze onderneming zal, zolang de winst niet wordt uitgekeerd, 
over meer financiële middelen beschikken voor bijvoorbeeld (her)investeringen dan de 
particuliere onderneming. De VPB-plichtige onderneming houdt na belasting immers 
meer van de winst over. De particuliere onderneming bevindt zich in zoverre in een min-
der gunstige positie dan zijn VPB-plichtige concurrent. Indien beide ondernemingen bij-
voorbeeld eenzelfde winst hebben behaald en een jaar later eenzelfde investering willen 
doen, kan dat voor de particuliere ondernemer een duurdere aangelegenheid betekenen. 
Zijn in vergelijking mindere cashflowpositie (als gevolg van de 52% belasting die hij over 
zijn winst maximaal verschuldigd is geweest) heeft mogelijk tot gevolg dat de onderne-
ming genoodzaakt is om (een deel van) de voor de investering benodigde middelen ergens 

177 Ik beperk mij bij deze behandeling tot die achterliggende natuurlijke personen die als aanmerke-
lijkbelanghouder in de zin van Hoofdstuk 4 Wet IB 2001 kwalificeren. De participaties die tot het 
box 3-vermogen behoren, laat ik buiten beschouwing. Het gaat hier met name om de vergelijking 
van een natuurlijk persoon die een onderneming alleen of gezamenlijk met een beperkt aantal 
andere natuurlijke personen uitoefent dan wel in de vorm van een VPB-plichtig lichaam.

178 En evenmin sluiten de grondslagen, zoals elders in dit hoofdstuk zal blijken, op elkaar aan.
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anders vandaan te halen dan uit de eigen cashflow die gevormd wordt door de nettowinst. 
Het voor de investering benodigde bedrag dient door de onderneming bijvoorbeeld (deels) 
geleend te worden.
De vraag of partieel heffingsuitstel door winstreservering juist wel of juist niet door de fis-
caliteit bevorderd dient te worden, is een vraag waarover de meningen zijn verdeeld.179 
De beantwoording valt evenwel buiten de reikwijdte van het onderhavige onderzoek. 
Voor zover hier van belang is de conclusie gerechtvaardigd dat in de huidige systematiek 
van winstbelasting de mogelijkheden tot belastinguitstel door winstreservering ongelijk 
zijn en dat dit niet rechtsvormneutraal uitpakt. In een neutrale situatie zou met betrek-
king tot de winstbelasting de winstreserveringsmogelijkheid voor iedere onderneming 
gelijk dienen te zijn ongeacht de rechtsvorm.

4.9.4 Ontkenning van de bijzondere functie van winst als gevolg van de 
synthetische grondslag van box 1

In nauw verband met het vorenstaande verschil staat de fiscale erkenning van de bijzon-
dere functie van winst en de ontkenning van deze functie voor bepaalde ondernemingen, 
door het huidige winstbelastingsysteem. Het feit dat deze bijzondere functie van winst 
slechts ontkend wordt voor één specifieke groep ondernemingen, namelijk de particu-
liere ondernemingen, betekent dat het hier om een probleem van rechtsvormneutrale 
aard gaat.

In het verleden, in het bijzonder in het licht van de oude Wet IB 1964180, werd de bijzon-
dere functie die de winst voor de onderneming vervult, vaak als argument aangehaald om 
te pleiten vóór een afzonderlijke winstbelastingheffing. Kenmerkend aan de Wet IB 1964 
was het synthetische bronnenstelsel. Op grond van deze wet werden de inkomenscompo-
nenten, die waren terug te voeren tot limitatief in de wet opgesomde inkomensbronnen 
(i.e. bronnenstelsel), gezamenlijk en zonder onderscheid in de heffing betrokken. Het 
gezamenlijke belastbare bedrag dat uit deze exercitie naar voren kwam, werd vervolgens 
aan een progressief tarief onderworpen, gebaseerd op de draagkrachtgedachte. Een moge-
lijk karakterverschil tussen de diverse inkomenscategorieën was bij deze heffing van geen 
enkel belang. Met de bijzondere functie van ondernemingswinst werd derhalve evenmin 
rekening gehouden. Voorstanders van een rechtsvormneutrale heffing zagen in deze 
gelijke behandeling van ongelijke voordelen een argument om te pleiten voor een afzon-
derlijke winstbelasting die wel eer zou doen aan het speciale karakter van winst.
De bijzondere functie van winst als argument vóór een afzonderlijke winstbelasting heeft 
onder de huidige Wet IB 2001 zijn kracht nog niet verloren. Het fiscaal aansluiten bij de 

179 In de Nota Grapperhaus (Zitting 1970-1971, Kamerstuk 10 955, nr. 2) wordt bijvoorbeeld gesteld 
dat indien dividenduitdelingen gestimuleerd worden, de kapitaalmarkt zal verruimen en als 
gevolg daarvan ook de werking van deze markt. De vraag of er geïnvesteerd dient te worden of 
niet en op welke wijze dat gefinancierd zal worden zal dan selectiever plaatsvinden als gevolg van 
de marktwerking, p. 9-11. Van den Tempel stelt in zijn rapport daarentegen juist dat inhouding 
van winst onder meer de volgende voordelen heeft; verhogen van de nationale besparingen, meer 
expansiemogelijkheden voor ondernemingen en meer financiële stabiliteit. De selectieve wer-
king van de kapitaalmarkt acht hij minder van belang. A.J. van den Tempel, Vennootschapsbelasting 
en inkomstenbelasting in de Europese Gemeenschappen 1968, Bijlage IV bij Kamerstukken II, 1970-1971, 
10 955 nr. 2 .Volgens Langevoord heeft winstreservering een negatief effect op de kapitaalmarkt 
aangezien nieuwe financieringsbronnen in eerste instantie buiten beschouwing blijven. Tevens 
komen er ook minder fondsen op de kapitaalmarkt doordat deze fondsen ‘binnenshuis’ worden 
gehouden. Het is echter nog maar de vraag of deze herbeleggingen het meeste rendement ople-
veren. De test van de markt ontbreekt; A. Langevoord, ‘Betekent klassiek ook ouderwets’, Forfai-
tair 1990/3, p. 45-48. Vgl. Rapport van de belastingstudiegroep van het Katholieke Verbond van 
Werkgeversvakvereniging, Hervorming van de belastingheffing van ondernemingen, Den Haag 1960, 
p. 46-47.

180 O.a. J.E.A.M. van Dijck, Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm, Belastingconsulen-
tendag 1984, nr. 29, FED b.v., Deventer 1984, p. 16/17 en P.H.J. Essers, ‘Belastingherziening 2001’, 
het betreft een bewerking van een publicatie in de Staatscourant van 19 maart 1999, nr. 55, p. 44.
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bijzondere functie van winst is naar mijn mening nog steeds noodzakelijk. Het is echter, 
ondanks de analytische trend die de Wet IB 2001 kenmerkt, nog niet gerealiseerd. De Wet 
IB 2001 bevat namelijk nog synthetische trekjes. Zo is box 1, waartoe de ondernemings-
winst behoort, gegrond op de gedachte van het synthetische bronnenstelsel. Het gevolg is 
dat de bijzondere functie van winst in verhouding tot de overige inkomenscategorieën 
van deze box nog steeds ontkend wordt. De verhouding die hierbij de meeste aandacht 
trekt, is de verhouding tot loon uit dienstbetrekking (art. 3.80 e.v. Wet IB 2001). Winst uit 
onderneming en loon uit dienstbetrekking zijn evenwel zozeer uiteenlopend van aard, 
dat geen sprake is van gelijke gevallen voor de berekening van de belaste voordelen.181

Het afzonderlijk belasten van winst past in de huidige analytische trend. De analytische 
basisstructuur van de Wet IB 2001 heeft ook de ruimte gecreëerd om binnen het 
bestaande belastingstelsel een afzonderlijke winstbelasting in te voeren, die wel beteke-
nis toekent aan het bijzondere karakter. Fiscaal wordt aan de vorenstaande bijzondere 
functie tot op de dag van vandaag echter vrijwel geen betekenis toegekend.
Het progressief belasten van ondernemingswinst op gelijke wijze als loon, is in een aan-
vullende nota behorende bij de belastingherziening van de jaren zestig door de bewinds-
lieden van Financiën nader toegelicht.182 Zij reageerden daarmee op het rapport dat de 
belastingstudiegroep van het KVWV had uitgebracht en waarin deze studiegroep een 
afzonderlijke proportionele winstbelasting, de zogenoemde bedrijfsbelasting, voorstelde. 
De bewindslieden wezen invoering van een dergelijke winstbelasting van de hand door 
onder meer te stellen dat inkomen een goede maatstaf voor de draagkrachtmeting (die 
aan de belastingheffing ten grondslag lag) vormde. Ondernemingswinst maakte in de visie 
van de bewindslieden, net als bijvoorbeeld loon, deel uit van dit inkomensbegrip. Onder-
scheid tussen de mate van inspanning en risico waarmee het inkomen was verkregen, 
evenals de bestemming die daaraan werd gegeven, lieten zij buiten beschouwing. Deze 
argumentatie vormde tegelijkertijd een basis voor de progressieve heffing en voor het syn-
thetische stelsel van de Wet IB 1964.
In de huidige structuur van de belastingheffing (meer analytisch), kan deze verdediging 
van de toenmalige bewindslieden van Financiën mijns inziens geen stand meer houden. 
In hoofdstuk 3 werd al aangegeven dat ik van mening ben dat strijdigheid met het draag-
krachtbeginsel als tegenargument tegen een OWB, mijns inziens geen gelding meer 
heeft.183

Voorts werd verdedigd dat dit ook in de analytische trend past. Dit stelsel biedt de ruimte 
om ongelijke gevallen ook daadwerkelijk maar ongelijk te belasten naar de mate van 
ongelijkheid. Door de invoering van het boxensysteem lijkt de conclusie gerechtvaardigd 
dat in de zienswijze van de wetgever wel degelijk ruimte is om fiscaal aan te sluiten bij 
een verschil in het soort voordeel en de functie daarvan. Een winstbelasting die meer aan-
sluit bij de bijzondere functie van ondernemingswinst lijkt in deze trend te passen en ver-
dient derhalve overweging.

4.9.5 Conclusie

In deze paragraaf is geconstateerd dat de vraag welke concreet winstbelastingsysteem (en 
regelgeving) op een onderneming van toepassing is, mede afhankelijk is van de rechts-
vorm waarin de onderneming wordt gedreven. Betoogd werd dat er (in uitwerking) ver-
schillende winstbelastingsystemen zijn binnen het bestaande belastingstelsel, waarvan 
het hoofdgevolg is dat een in oorsprong gelijk resultaat ongelijk wordt behandeld. De 

181 Een aantal ondernemerfaciliteiten is oorspronkelijk ontworpen om de bijzondere functie van 
winst binnen het progressieve heffingstelsel fiscaal te honoreren. Bijvoorbeeld de zelfstandigen-
aftrek, welke faciliteit oorspronkelijk is ingevoerd om tegemoet te komen aan de diverse functies 
die winst kan hebben; Wet van 9 februari 1984, Kamerstuk 17 943, nr. 3. Sinds 1 januari 2001 
maakt de zelfstandigenaftrek deel uit van de ondernemersaftrek van art. 3.74 Wet IB 2001.

182 Nota van 27 juli 1960. Kamerstukken II, 5380.
183 Hoofdstuk 3 ‘De pro’s en contra’s van een rechtsvormneutrale belastingheffing in het kader van 

het huidige belastingklimaat’, in het bijzonder par. 3.3.
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ongelijkheden worden met name door de tariefstellingen, de heffingsmomenten en de 
daaruit voortvloeiende ongelijke mogelijkheid tot heffingsuitstel door middel van winst-
reservering, te worden veroorzaakt.

4.10 MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN HET 
GEBREK AAN RECHTSVORMNEUTRALITEIT

4.10.1 Inleiding

Uit de voorgaande onderdelen volgt dat het huidige systeem voor belastingheffing van 
ondernemingswinsten niet rechtsvormneutraal verloopt. De rechtsvorm van een onder-
neming is bepalend voor de vraag welk concrete winstbelastingmaatregel op een onder-
neming en/of ondernemer van toepassing is. Dit kan tot gevolg hebben dat een onderne-
ming gedreven in rechtsvorm X met een fiscale (on)gunstigere behandeling wordt gecon-
fronteerd dan een onderneming gedreven in rechtsvorm Y.

Een aspect dat tot op heden nog onbesproken is, betreft de maatschappelijke gevolgen 
van de ongelijke behandeling. Pas op het moment dat blijkt dat het gebrek aan rechts-
vormneutraliteit bij de toepassing van het fiscale stelsel ook in de praktijk tot onvolko-
menheden leidt, zal een (ingrijpende) aanpassing van de heffingswijze met betrekking tot 
ondernemingwinsten wenselijk en gerechtvaardigd zijn. In deze paragraaf vindt dienten-
gevolge een inventarisatie en beschrijving van de maatschappelijke consequenties van 
het gebrek aan rechstvormneutraliteit plaats.

4.10.2 De belangrijkste maatschappelijke gevolgen (beïnvloeding van de 
rechtsvormkeuze en de concurrentieverhoudingen)

4.10.2.1 Rechtsvormkeuze
Een van de belangrijkste gevolgen van de ongelijke fiscale heffingssystematiek voor 
ondernemingswinsten is de fiscale beïnvloeding van de rechtsvormkeuze. De onderne-
mingsrechtelijke en bedrijfseconomische gevolgen, die de eigenlijke pijlers van een der-
gelijke keuze behoren te zijn, zullen in de praktijk veelal worden afgewogen tegen de fis-
cale consequenties. Het gevaar dreigt dan dat een onderneming zich in een rechtsvorm 
bevindt die vanuit civielrechtelijk en/of bedrijfseconomisch oogpunt feitelijk niet of nau-
welijks, althans minder, bij de onderneming past. De fiscale wetgeving heeft dus (indirect) 
invloed op het ondernemersbeleid, hetgeen in mijn perceptie een ongewenste ontwikke-
ling is.
In een ver verleden schetste Adam Smith al een ideale situatie van een (fiscale) wetgever 
die zich op geen enkele wijze met de bedrijfsvoering van de ondernemingen bezig zou 
houden.184 Nadien is dit al meerdere malen in de literatuur als een gewenst uitgangspunt 
herhaald. De wetgever heeft zich niet over dit onderwerp uitgelaten hetgeen ook blijkt uit 
de huidige wettelijke regeling. Deze bevat zelf dan wel geen voorschriften over wat een 
ondernemer wel of niet moet doen bij de bedrijfsvoering, de uitwerking van de wettelijke 
regels beïnvloeden wel degelijk bepaalde handelingen in het bijzonder de rechtsvorm-
keuze. In de praktijk komt deze fiscale beïnvloeding van de rechtsvormkeuze vaak uit op 
een afweging tussen wel of geen BV. De uitslag van deze belangenafweging heeft in het 
verleden geleid tot een zogenoemde ‘wildgroei’ van VPB-plichtige vennootschappen. Deze 
vennootschappen komen al sinds lange tijd als fiscaal voordeligste rechtsvorm uit de bus.
Onder invloed van de tariefsverlaging voor personenvennootschappen met ingang van 
1 januari 2001, nam de populariteit van de VPB-plichtige vennootschappen wat af, doch 
door de inmiddels doorgevoerde tariefsverlagingen van de VPB is deze populariteit weer 
toegenomen.

184 Adam Smith, An inquiry into the nature and the causes of the Wealth of Nations, Ed, Henry Frowde, Lon-
don, Vol II, p. 472.
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4.10.2.2 Fiscale beïnvloeding van de concurrentieverhoudingen
Naast beïnvloeding van de rechtsvormkeuze kan het verstoren van de concurrentiever-
houdingen (mijns inziens een belangrijk maatschappelijke gevolg) worden genoemd als 
consequentie van het gemis aan rechtsvormneutraliteit.
Bij het behalen van winst door een onderneming gaat het altijd om in oorspong hetzelfde 
voordeel, namelijk winst. De rechtsvorm waarin dit voordeel wordt behaald, doet aan 
deze gelijke oorsprong niet af. Het gaat om gelijke gevallen die, naar uit het vorenstaande 
is gebleken, fiscaal ongelijk worden behandeld. Voorts zullen de verscheidenheid aan ver-
schijningsvormen van de achterliggende natuurlijke personen/ondernemers en de daarbij 
behorende verschillende fiscale behandeling de uiteindelijke effectieve belastingdruk 
doen verschillen, hetgeen een verstoring van de concurrentieverhoudingen met zich 
brengt.

De concurrentieverhoudingen onder druk als gevolg van een verschil in (effectieve) belastingdruk
De uiteindelijke belastingdruk zal voor de rechtsvormen veelal verschillen als gevolg van 
verschillen in het effectieve tarief. Het effectieve tarief bestaat uit zowel het nominale 
tarief als de grondslag. Variëteit in het effectieve tarief kent diverse oorzaken maar kan 
zijn oorsprong mede vinden in de hiervoor naar voren gebrachte verschillen.
Het verschil in effectief tarief heeft als belangrijk maatschappelijk gevolg: het verstoren 
van de concurrentieverhoudingen. Deze concurrentievervalsing houdt verband met het 
bedrijfseconomische beginsel van de kostenminimalisatie.185 Ondernemers streven naar 
een zo hoog mogelijke winst, met welk streven onlosmakelijk verbonden is het streven 
naar zo laag mogelijke kostprijzen. De te betalen belastingen maken deel uit van deze 
(commerciële) winstberekening. Op het moment dat de winst wordt behaald, verschilt de 
hoogte van de te betalen belasting als gevolg van het verschil in uiteindelijke effectieve 
belastingdruk; dit wordt ofwel veroorzaakt door verschillen in het nominale tarief of in 
de grondslag.
Deze verschillen worden onder meer veroorzaakt door de rechtsvorm van de onderne-
ming. Indien de belastingen worden meegenomen als kostenpost, vertoont de winst 
(opbrengst minus kosten) in gelijke omstandigheden, met als enig verschil de rechtsvorm, 
een verschillende uitkomst. Oorzaak is het verschil in effectief verschuldigde winstbelas-
ting. De particuliere ondernemingen zullen hoogstwaarschijnlijk – in overigens gelijke 
omstandigheden – een lagere commerciële winst behalen hetgeen hen op dat moment 
een minder sterke positie binnen de economie geven.

4.10.2.3 Afwenteling
Een manier om de effecten van een bepaalde fiscaal ongunstige maatregel te verzachten, 
is het afwentelen van deze belasting en de eventueel daaraan verbonden kosten. Zonder 
hier uitgebreid op het leerstuk van de afwenteling in te gaan, zal ik op deze plek enige 
opmerkingen aan dit onderwerp wijden.186

185 Zie onder meer Interview met J. Warmerdam, ‘MKB geen financier van belastingverlaging grote 
bedrijven’, WFR 2004/6598, p. 1616. Warmerdam stelt hierin dat een zogenoemde ‘extra’ belas-
ting door de ondernemer al gauw als louter extra kosten wordt gezien – met de bijhorende begrij-
pelijke afweging – ‘wat krijg ik er voor terug?’ In zoverre is er dus sprake van een ‘gewone’ kosten-
batenanalyse.

186 De Vries heeft een driedeling gemaakt met betrekking tot de diverse vormen van drukverplaat-
sing, die ik hier graag overneem. Als eerste de legale belastingdrukverplaatsing die door de fiscale 
wetgever zelf in de belastingwetgeving is mogelijk gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de giften-
aftrek in de vennootschapsbelasting. De tweede vorm betreft de economische drukverplaatsing, 
waartoe het afwentelingsprobleem behoort. Tot slot noemt De Vries de juridische drukverplaat-
sing doordat belastingplichtigen juridische constructies opzetten om de belastingdruk te ver-
plaatsen c.q. mitigeren. Met name bij deze derde vorm van drukverplaatsing speelt naar mijn 
mening de ontbrekende rechtsvormneutraliteit van het bestaande winstbelastingstelsel een rol. 
R.J. de Vries, (On)buigzaamheid van de vennootschapsbelasting, Rede uitgesproken bij de aanvaarding 
van het ambt van hoogleraar in het algemeen belastingrecht op vrijdag 17 maart 2000, Kluwer, 
Deventer 2000.
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Een voorbeeld van de afwentelingsproblematiek is het volgende. Stel, een onderneming 
wordt geconfronteerd met de niet-aftrekbaarheid van een bepaalde kostenpost, dan zal de 
onderneming dit nadeel vermoedelijk trachten door te berekenen in de afzetprijzen. Het 
is evenwel ook mogelijk dat de onderneming geconfronteerd wordt met een hoge belas-
tingheffing over een genoten bate (bijvoorbeeld 52% over winst behaald door een particu-
liere onderneming). Ook deze onderneming zal wellicht de fiscale kostenpost gedeeltelijk 
afwentelen in de verkoopprijzen. Voorwaarde is wel dat deze afwenteling past bij de posi-
tie van de onderneming in de markt. Anders gezegd het doorberekenen moet er niet toe 
leiden dat de onderneming zich uit de markt prijst.
Met het afwentelen komt echter de grondgedachte achter het fiscale stelsel op losse 
schroeven te staan. De wetgever heeft immers een bepaalde heffing ingevoerd vanuit de 
gedachte dat de in die heffingswet genoemde belastingplichtigen ook daadwerkelijk de 
draagplichtigen zijn van deze belasting. Zo is de inkomstenbelasting bijvoorbeeld groten-
deels gestoeld op het draagkrachtbeginsel en de interpretatie die destijds aan dit beginsel 
werd gegeven. Op het moment dat andere dan de door de wetgever aangewezen belasting-
plichtigen feitelijk de last van de heffing dragen, zal deze draagkrachtgedachte in werke-
lijkheid niet, althans onvoldoende, tot uiting komen.

Er kan worden betoogd dat er een verband bestaat tussen het huidige gemis aan rechts-
vormneutraliteit in de winstbelasting en de afwentelingsproblematiek. De mate van 
afwenteling (maar ook de noodzaak tot) zal vermoedelijk als gevolg van het gemis aan 
rechtsvormneutraliteit per onderneming verschillen. De ondernemingen zullen naar ver-
wachting, afhankelijk van de rechtsvorm, een verschillend bedrag afwentelen, indien 
wordt uitgegaan van een maximale afwenteling van de op de onderneming drukkende 
effectieve belastingdruk. Een particuliere onderneming zal 52% willen afwentelen in 
tegenstelling tot een VPB-plichtige onderneming die ‘slechts’ 25,5% zal willen afwentelen. 
De particuliere ondernemer zal bij een gehele afwenteling evenwel hogere verkoopprij-
zen hebben dan de VPB-plichtige onderneming bij gehele afwenteling van zijn belasting-
druk. Gevolg is dat de particuliere ondernemer zichzelf mogelijkerwijs uit de markt prijst. 
Gehele afwenteling van de belastingdruk lijkt voor deze laatste ondernemer derhalve 
onmogelijk.
Aan de andere kant kan echter ook worden gesteld dat de mate van afwenteling in hoge 
mate afhankelijk is van economische factoren zoals de marktpositie die de ondernemer 
inneemt. Deze posities zijn meestal verschillend als gevolg waarvan de mate van afwente-
ling ook verschillend is voor de ondernemingen. Pas wanneer er sprake zou zijn van 
gelijkheid van de marktposities, zou kunnen worden gesteld, dat het vorenstaand 
beschreven gevolg – het verschil in afwenteling – van het ontbreken van rechtsvormneu-
traliteit zich voordoet. Het betreft dan met name een tariefsverschil.

4.10.3 Andere maatschappelijke gevolgen

Naast de vorenstaande uiteengezette gevolgen, doet zich een aantal andere gevolgen voor 
die verband houden met de ongelijke wijze van winstbelasting. Deze worden in dit onder-
deel besproken.

4.10.3.1 Arbitrage
Een verschil in fiscale behandeling lokt arbitragegedrag uit. Belastingplichtigen zijn 
meestal op zoek naar de voor hen fiscaal voordeligste weg. Indien de fiscale behandeling 
van gelijke rechtshandelingen op bepaalde punten verschillend is, kan het dus lonen om 
als belastingplichtige aan deze verschillen aandacht te besteden. Het gevaar hiervan is dat 
bepaalde handelingen zodanig worden vormgegeven dat daarmee de fiscaal meest gun-
stige weg wordt bereikt anders gezegd dat bij bedrijfsoverwegingen de fiscale consequen-
ties de boventoon voeren.
De ontbrekende rechtsvormneutraliteit in het huidige winstbelastingregime leidt tot ver-
schillen in de belastingheffing zoals in de voorgaande paragrafen zijn beschreven. Deze 
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fiscale verschillen leiden op hun beurt weer tot arbitrage. Immers de verschillen zijn voor 
belastingplichtigen aanleiding om de voor hen meest gunstige weg te kiezen. Het meest 
in het oog springende voorbeeld is dan wel de rechtsvormkeuze en bijvoorbeeld het wis-
selen van rechtsvorm met het oog op fiscale gevolgen van een voorgenomen handeling.
Arbitragegedrag wordt door de wetgever ingedamd door het telkens weer invoeren van 
antimisbruikmaatregelen. Inmiddels is een lappendeken van ondoorzichtige anti-arbitra-
gewetgeving ontstaan die deels verband houdt met het gebrek aan rechtsvormneutrali-
teit187, die vermoedelijk een remmende invloed op de economische dynamiek heeft.
De complexe en onoverzichtelijke antimisbruikwetgeving is naar mijn mening niet 
gewenst. Bijvoorbeeld omdat de complexiteit van de fiscale regelgeving het lastig maakt 
om alle fiscale consequenties van een bepaalde (rechts)handeling in kaart te brengen. 
Iedere burger wordt geacht de wet te kennen, doch deze spreuk lijkt voor wat betreft de 
huidige fiscale wetgeving zonder hulp maar moeilijk te realiseren.

4.10.3.2 Groei van administratieve lasten
Complexe wetgeving als gevolg van de fiscaal verschillende behandeling van rechtsvor-
men leidt tot een zekere groei van de administratieve lasten.

4.10.3.3 Rechtsonzekerheid
Complexe wetgeving leidt voorts tot rechtsonzekerheid. Ondernemers zien zich als 
gevolg van de onzekerheid geremd in hun ondernemingsuitoefening.

4.11 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is onderzocht óf zich met betrekking tot het bestaande winstbelasting-
stelsel, problemen voordoen, die direct of indirect (geheel of gedeeltelijk) veroorzaakt 
worden door een gebrek aan rechtsvormneutraliteit. Daarnaast werden de vermoedelijke 
maatschappelijke consequenties van de geconstateerde problemen beschreven. Het 
onderzoek werd verricht aan de hand van een aantal belangrijke (beslissings)thema’s die 
spelen binnen de ondernemingsvoering.
Beoogd werd de vraag te beantwoorden in hoeverre de invoering van een rechtsvormneu-
trale winstbelasting als bijvoorbeeld de OWB wenselijk is. Het aantonen van een derge-
lijke wenselijkheid is van belang voor het rechtvaardigen van een ingrijpende herziening 
van de winstbelasting die de invoering van een rechtsvormneutrale wijze van winstbelas-
ting met zich zal brengen.
De onderzoeksresultaten zijn voor mij aanleiding om te concluderen dat de eerder gepo-
neerde stelling juist is en dat het huidige winstbelastingsysteem inderdaad een gebrek aan 
rechtsvormneutraliteit vertoont waaruit knelpunten voortkomen.
Betoogd werd dat het gebrek aan rechtsvormneutraliteit zich voordoet zowel op het 
niveau van de onderneming als op het niveau van de achterliggende deelnemers. Als voor-
beelden kunnen genoemd worden de verschillende genieters van winst uit ondernemin-
gen en de daarbij behorende fiscaal verschillende behandeling, het verschil in mogelijk-
heid om over te gaan tot een fiscaal gefacilieerde concernopbouw (bijvoorbeeld de 
beperkte toepassing van deelnemingsvrijstelling) en het verschil in tarief en heffingsmo-
menten, dat zich binnen het huidige stelsel bij de verschillende rechtsvormen voordoet.
Als de belangrijkste (nadelige) maatschappelijke consequenties van de geconstateerde ver-
schillen, werden behandeld:
1. concurrentieverstoring, aangezien het verschil in behandeling afhankelijk van de 

rechtsvorm uiteindelijk leidt tot een verschil in effectieve belastingdruk;
2. beïnvloeding van rechtsvormkeuze;
3. afwenteling, voor zover dit past binnen de marktstrategie van de onderneming.

187 Als voorbeeld kan de TBS-regeling worden genoemd van art. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001.
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Gelet op deze gevolgen van het bestaande gebrek aan rechtsvormneutraliteit is mijns 
inziens aanpassing van de fiscale regelgeving voor ondernemingswinsten noodzakelijk. 
Het volgende hoofdstuk bevat een uitwerking daartoe.
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5 Korte schets en werkhypothese van een OWB

5.1 INLEIDING

In hoofdstuk 2 werd door mij een aantal alternatieven besproken voor een meer rechts-
vormneutrale wijze van winstbelasting. Daarbij werd aangegeven dat er globaal twee 
oplossingsrichtingen onderscheiden kunnen worden, (1) fiscale transparantie en (2) zelf-
standige belastingheffing van de onderneming. Vervolgens heb ik aangegeven waarom ik 
voorstander ben van de laatste oplossingsrichting.
Als uitvloeisel van mijn keuze voor een zelfstandige winstbelasting, in de vorm van een 
OWB gevolgd door een belastingheffing bij de achterliggende participanten, is in 
hoofdstuk 3 onderzocht of er nog tegenargumenten bestaan en zo ja, of de argumenten 
ten faveure van een OWB deze tegenargumenten overheersen. Betoogd werd dat de argu-
menten die pleiten tegen de invoering van een rechtsvormneutrale winstbelasting in de 
vorm van een OWB, inmiddels grotendeels zijn komen te vervallen. Als belangrijkste oor-
zaak werden de gewijzigde maatschappelijke en fiscale omstandigheden genoemd. Daar-
naast werd betoogd dat de argumenten die pleiten vóór invoering van een rechtsvormneu-
trale winstbelasting in de vorm van een OWB, nog niet van het toneel zijn verdwenen. In 
hoofdstuk 4 is nader ingegaan op argumenten die in het bestaande winstbelastingstelsel 
spreken vóór de wenselijkheid van een rechtsvormneutraal winstbelastingstelsel.
Tevens zijn in datzelfde hoofdstuk de maatschappelijk ongewenste consequenties van een 
gebrek aan rechtsvormneutraliteit besproken. Deze inventarisatie is bedoeld om aan te 
geven of er daadwerkelijk invoering van een rechtsvormneutrale wijze van winstbelasting 
in de vorm van een OWB gewenst is.
De uitkomsten van hoofdstuk 4 samen met hetgeen in de eerdere hoofdstukken is behan-
deld, zijn voor mij reden om te concluderen dat een (her)overweging van invoering van 
een rechtsvormneutraal winstbelastingstelsel in de vorm van een OWB aanbeveling ver-
dient.
In de volgende hoofdstukken wordt derhalve een schets gegeven van een mogelijke uit-
werking van een OWB-stelsel.188

5.2 WERKHYPOTHESE EN UITGANGSPUNTEN

De concrete uitwerking van een OWB-stelsel zal worden gebaseerd op een aantal uitgangs-
punten, waarvan de belangrijkste hierna worden besproken. Aan de hand van deze uit-
gangspunten zal vervolgens een werkhypothese worden geformuleerd.
In de navolgende OWB-uitwerking zullen de volgende uitgangspunten als leidraad wor-
den genomen.

Uitgangspunt 1: Rechtsvormneutraliteit
Het spreekt voor zich maar desalniettemin breng ik als voornaamste uitgangspunt de 
rechtsvormneutrale grondslag van het stelsel naar voren. De hierna beschreven fiscale 
winstbelastingstructuur zal een rechtsvormneutraal karakter moeten hebben en derhalve 
van toepassing moeten zijn zodra sprake is van een onderneming zonder dat de rechts-
vorm van deze onderneming van belang is.

188 Wanneer in het navolgende wordt gesproken over een OWB-stelsel of OWB-systeem wordt, tenzij 
uitdrukkelijk anders wordt gesteld, gedoeld op het winstbelastingsysteem zoals hierna zal wor-
den geschetst.
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Uitgangspunt 2: Aansluiten bij bestaande fiscale systematiek
Het tweede belangrijke uitgangspunt is het (zoveel als mogelijk) overnemen van het hui-
dige fiscale stelsel, waaronder het boxensysteem in de Wet IB 2001. Een belangrijke reden 
voor deze meer pragmatische dan fundamentele insteek is dat mijns inziens op deze wijze 
de haalbaarheid van de invoering van het onderhavige voorstel wordt vergroot.
Mijn doelstelling met betrekking tot de onderhavige uitwerking is het schetsen van een 
rechtsvormneutrale winstbelasting die een effectief en haalbaar alternatief vormt voor de 
bestaande winstbelastingsystematiek én aan de gesignaleerde problemen het hoofd kan 
bieden. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande fiscale systematiek wordt de 
kans op invoering van het voorgestelde OWB-stelsel mijns inziens vergroot.

Uitgangspunt 3: Overnemen van de huidige invulling van het ondernemingsbegrip
Als derde uitgangspunt geldt dat de huidige invulling van het ‘ondernemings’begrip (i.e. 
een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal gericht op het behalen van winst door 
deelname aan het economische verkeer) in de navolgende uitwerking van een rechts-
vormneutraal winstbelastingstelsel wordt overgenomen.
Mijns inziens is deze invulling zowel in de rechtspraak als in de literatuur zodanig aan de 
orde geweest dat dit begrip goed is uitgekristalliseerd en een solide basis heeft waar de 
praktijk mee uit de voeten kan. Voorts sluit het overnemen van een dergelijke invulling 
goed aan bij de dynamiek van het economische verkeer.

Uitgangspunt 4: Voortzetting van het bestaande winstbegrip uitgewerkt in totaal- en jaarwinst
Ook het bestaande winstbegrip, uitgewerkt in een totaal- en jaarwinstbegrip en aangevuld 
met een aantal specifieke regelingen in de Wet VPB 1969, kent een lange geschiedenis als 
gevolg waarvan een solide basis is ontstaan waarop kan worden gebouwd. Dientengevolge 
houdt het vierde uitgangspunt in dat met betrekking tot het belastingobject van het voor-
gestelde OWB-systeem het huidige winstbegrip wordt overgenomen.
Overigens dient bij deze overname wel de volgende nuance te worden gemaakt. Voor 
zover dit winstbegrip strijdig is met de beoogde rechtsvormneutraliteit, zullen aanpassin-
gen worden voorgesteld.

Uitgangspunt 5: Het huidige verschil in behandeling van vreemd en eigen vermogen wordt in beginsel 
overgenomen
De huidige discriminatie tussen de vreemd- en eigenvermogensverstrekking aan een 
onderneming heeft weinig te maken met het centrale onderwerp van dit onderzoek (i.e. 
de rechtsvormneutraliteit). Dientengevolge zal in de navolgende uitwerking in beginsel 
geen aandacht worden besteed aan het opheffen c.q. oplossen van deze fiscaal ongelijke 
behandeling.
In de onderhavige uitwerking van het OWB-stelsel wordt dientengevolge de bestaande 
wettelijke systematiek overgenomen inhoudende dat vergoedingen voor het verstrekken 
van vreemd vermogen wél en vergoedingen voor het verstrekken van eigen vermogen 
niet aftrekbaar zijn bij de fiscale winstbepaling. Echter, gelet op het mijns inziens grote 
belang, mede veroorzaakt door de onwenselijke gevolgen van deze discriminatie tussen 
vreemd- en eigenvermogensverstrekking, zal in een afzonderlijk onderdeel wel een aantal 
mogelijke oplossingen voor deze discriminatie worden besproken. Ook de wijze waarop 
deze oplossingen in het voorgestelde OWB-systeem kunnen worden ingepast, wordt 
besproken.
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Uitgangspunt 6: Voortzetting van het bestaande onderscheid tussen ondernemen en beleggen in de IB-
sfeer
Als zesde uitgangspunt neem ik het bestaande onderscheid over dat wordt gemaakt tus-
sen ondernemen en beleggen in de IB-sfeer. In de huidige situatie worden in het tweede 
geval de voordelen volgens de systematiek van de vermogensrendementsheffing belast en 
in het eerste geval worden de voordelen afhankelijk van de rechtsvorm van de onderne-
ming tot box 1189 of box 2 gerekend.
Voornaamste reden voor een voortzetting van dit onderscheid ligt in lijn met het tweede 
uitgangspunt, het aansluiten bij de bestaande wijze van belastingheffing. De huidige 
opzet van de inkomstenbelasting gaat nu eenmaal uit van het onderscheid tussen actieve 
en passieve participaties in ondernemingen. Door dit onderscheid over te nemen wordt 
de haalbaarheid van het voorstel, zoals gezegd, vergroot.
Zolang de Wet IB 2001 dit onderscheid tussen inkomen uit werk en woning (box 1) en 
inkomen uit sparen en beleggen (box 3) maakt, dient dit onderscheid mijns inziens dus 
tevens te worden gevolgd met betrekking tot participaties in een onderneming. Natuur-
lijk zijn er wel oplossingen denkbaar om dit onderscheid te laten vervallen, maar een uit-
gebreide bespreking daarvan valt buiten het centrale onderwerp van dit onderzoek.190

Uitgangspunt 7: Het creëren van uiteindelijke gelijkheid in de fiscale positie tussen de loongenieter en 
de ondernemer/winstgenieter
Als zevende uitgangspunt wordt door mij de bestaande uiteindelijke fiscale gelijkheid tus-
sen de ondernemer en de loongenieter overgenomen, zoals dit nu in de Wet IB 2001 in 
box 1 het geval is.
In lijn met het voorgaande uitgangspunt wordt hier aangesloten bij de bestaande wijze 
van inkomstenbelasting welke mede op het draagkrachtbeginsel is gebaseerd en dienten-
gevolge alle voordelen uit werk en woning gelijk wil belasten. De wijze waarop gelijkheid 
wordt bereikt, zal echter verschillen.
Ik pleit ervoor om gelijkheid in de fiscale positie te creëren tussen enerzijds de natuurlijke 
persoon die winst uit onderneming heeft genoten en deze voordelen bij de uitkering daar-
van ter consumptieve besteding beschikbaar heeft en anderzijds de natuurlijke persoon 
die dezelfde gelden voor consumptieve besteding beschikbaar heeft doch deze heeft geno-
ten als loon. Het argument om deze uiteindelijke gelijkheid over te nemen, is dat deze 
voordelen op het moment dat deze bij de natuurlijke persoon zijn neergeslagen dezelfde 
functie hebben, nl. de consumptieve functie.
Anders gezegd op het moment dat de onderneming de voordelen uitkeert aan de achter-
liggende winstgenieter gaan zij bij een belastingplichtige tot zijn consumptieve beste-
dingsruimte behoren, gelijk als de werknemer die loon geniet. Er is dan gelijkheid in func-
tie van deze financiële middelen bij de belastingplichtige. De wijze waarop de voordelen 
zijn behaald, speelt geen rol meer. In het bijzonder komt dan geen gewicht meer toe aan 
de bijzondere functie van winst, omdat deze winst bij ‘uitkering’ zijn bijzondere functie 
heeft verloren.
Bij het ontwerpen van een rechtsvormneutraal winstbelastingstelsel, streef ik ook naar 
een fiscaal neutrale behandeling met betrekking tot de vorenstaande verhouding, dat wil 
zeggen uiteindelijke gelijkheid in de fiscale positie tussen de loongenieter en de winstge-
nieter. Mijns inziens wordt door een dergelijke fiscaal neutrale behandeling recht gedaan 
aan het draagkrachtbeginsel, als uitvloeisel van het gelijkheidsbeginsel.191

Op het moment dat er sprake is van gelijke gevallen zullen deze gelijk moeten worden 
behandeld. Op het moment dat zowel loon als winst tot de consumptieve bestedings-

189 Bijvoorbeeld als commandiet in een besloten CV.
190 Of het behouden van deze grens tussen ondernemen en beleggen nadelig is, hangt af van de jaar-

lijkse grondslag en het tariefverschil tussen box 2 en box 3. Feit blijft dan wel dat er een ongelijke 
behandeling blijft bestaan ten opzichte van een medeaandeelhouder die een gelijk rendement 
ontvangt maar gelet op bijvoorbeeld een participatie van 5% wel in de heffing van box 2 wordt 
betrokken voor het werkelijk genoten rendement en dus ‘slechter’ af is.

191 Zie meer uitgebreid hoofdstuk 3 onderdeel 3.3.1.
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ruimte van de belastingplichtige zijn gaan behoren, is er sprake van een dergelijke gelijk-
heid die tot fiscale gelijkheid zal moeten leiden.
Gelet op deze uiteindelijke gelijkheid, zullen alle voordelen – per saldo – aan een gelijke 
belastingdruk onderworpen moeten zijn geweest om een ongelijke behandeling en alle 
daaruit voortvloeiende ongewenste gevolgen te voorkomen. De gehanteerde tarieven zijn 
hierbij van groot belang. De daadwerkelijke hoogte van de tarieven zal overigens in de 
navolgende uitwerking slechts marginaal worden behandeld.
De gewenste gelijkheid tussen loongenieters, particuliere ondernemers en ondernemers 
in de vorm van aanmerkelijkbelanghouder komt in de Wet IB 2001 als volgt tot uiting.192

Onder de Wet IB 2001 is het rechtens dat zowel de particuliere ondernemer als de loonge-
nieter onderworpen is aan de progressieve heffing van box 1. De aanmerkelijkbelanghou-
der die geacht wordt de participatie in de vennootschap aan te houden vanuit een onder-
nemingsoogmerk, wordt per saldo onderworpen aan een tarief dat nagenoeg overeen-
stemt met het toptarief van box 1 waar de loongenieter en de particuliere ondernemer 
rechtstreeks aan onderworpen zijn. Deze uiteindelijke (tariefs)gelijkheid tussen de andere 
inkomensgenieters, in het bijzonder werknemers, en de winstgenieters wordt als uit-
gangspunt in de navolgende uitwerking overgenomen.
Uitgangspunt in de navolgende uitwerking is derhalve dat op het moment dat een natuur-
lijk persoon de ondernemingswinst als privébestanddeel tot zijn beschikking krijgt, 
hierop een zelfde belastingdruk heeft gerust als op andere soorten voordelen die met 
inkomstenbelasting worden getroffen, zoals bijvoorbeeld loon. Dit betekent dat de hui-
dige tariefsongelijkheid tussen een IB-ondernemer in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001 en 
bijvoorbeeld een werknemer, die is ontstaan door invoering van de MKB-winstvrijstelling, 
komt te vervallen. Gevolg van het onderhavige zevende uitgangspunt zal derhalve moeten 
zijn dat indien het om wat voor reden dan ook van belang is om de totale belastingdruk 
op ondernemingswinst te verlagen, eenzelfde tariefsverlaging dient te worden doorge-
voerd voor het overige box 1-inkomen.193 Overigens merk ik wel op dat de exacte hoogte 
van de tarieven voor dit onderzoek mijns inziens arbitrair is.

Uitgangspunt 8: De twee componenten van winst, arbeid en kapitaal, verschillend behandelen
Winst wordt behaald door de factoren arbeid en kapitaal in een duurzame organisatie 
samen te brengen en zodoende winst te behalen door deelname aan het economische ver-
keer. Als uitgangspunt bij de fiscale behandeling van deze factoren bij de onderneming, 
zal in de navolgende uitwerking de fiscaal verschillende behandeling worden overgeno-
men zoals die thans voor de VPB-plichtige ondernemingen geldt. Immers, voor hen geldt 
dat het loon van de grootaandeelhouder wel in mindering komt op de winst en bij hem 
als loon in de heffing van box 1 wordt betrokken, terwijl de vergoeding voor het ter 
beschikking stellen van kapitaal in de vorm van eigen vermogen (i.e. dividend) niet in 
aftrek komt en in de vorm van vreemd vermogen (i.e. rente) wel.
In de huidige wettelijke opzet speelt dit onderscheid niet bij de particuliere ondernemer. 
Voor hem is het niet mogelijk om de factor arbeid te separeren uit de winst, omdat het 
niet mogelijk is dat de ondernemer een arbeidsovereenkomst aangaat met zijn eigen 
onderneming. Hetzelfde geldt voor vreemd vermogen als onderdeel van de factor kapi-
taal. Een particuliere ondernemer kan geen geldlening aangaan met zijn onderneming en 
zodoende (een deel van) de factor kapitaal separeren uit de winst.
Gelet op de beoogde rechtsvormneutrale behandeling, zal ik het onderhavige uitgangs-
punt – fiscaal verschillende behandeling van de factoren arbeid en kapitaal bij de onder-
neming – evenwel voor iedere onderneming laten gelden, dus ook voor de particuliere 
ondernemingen.

192 Zie hoofdstuk 4.
193 Stel dat de totale belastingdruk op ondernemingswinsten bijvoorbeeld uitkomt op maximaal 45% 

(gemiddelde van het huidige toptarief van box 1 inclusief MKB-winstvrijstelling en het gecombi-
neerde VPB-AB-tarief) dan zal deze 45% eveneens het toptarief in box 1 dienen te zijn voor de ove-
rige inkomensgenieters.
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Het overnemen van het huidige onderscheid wordt met name ingegeven doordat op die 
manier zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het huidige winstbelastingstelsel. Hiermee 
is mijns inziens de eenvoud ook het meest gediend. De uitbreiding naar de particuliere 
onderneming wordt ingegeven door de beoogde fiscaal neutrale behandeling, die daar-
door ontstaat.
Zoals in de navolgende uitwerking zal blijken, wordt aan dit uitgangspunt invulling gege-
ven door middel van een fiscale fictie, die het mogelijk maakt dat een particuliere onder-
neming een arbeidsovereenkomst aangaat met zijn winstgenieter. Gevolg is dan dat de 
aldus gemaakte loonkosten in mindering komen op de winst. De winstgenieter zal vervol-
gens, naar aanleiding van het voorgaande zevende uitgangspunt, gelijk als een werkne-
mer die niet ook als winstgenieter kwalificeert, voor het ontvangen loon in de heffing van 
box 1 worden betrokken, zodat ook hier een fiscaal neutrale behandeling wordt bereikt.

Uitgangspunt 9: Eenvoud in de uitwerking
Zoals in hoofdstuk 4 is verdedigd, veroorzaakt de huidige lappendeken van antimisbruik-
wetgeving een hoge complexiteit in de winstbelastingregelgeving. Een dergelijk gebrek 
aan eenvoud kan nadelige gevolgen hebben waaronder een gebrek aan rechtszekerheid 
en hoge administratieve kosten.
Een belangrijk uitgangspunt van de navolgende uitwerking is dan ook het bereiken en 
bewaken van eenvoud in de fiscale wetgeving.

Uitgangspunt 10: Nationale behandeling is startpunt
Het tiende uitgangspunt betreft de nationale behandeling die als insteek van de onderha-
vige OWB-uitwerking zal gelden. Reden voor deze benadering is dat een dergelijke invals-
hoek mijns inziens het meest overeenstemt met de werkelijkheid. Gelet op de huidige 
stand van zaken, bijvoorbeeld met betrekking tot de harmonisatie van de winstbelastin-
gen binnen Europa, zal een internationale gezamenlijke aanpak van de winstbelasting-
stelsels op korte termijn niet te verwachten zijn. Indien Nederland een wijziging in zijn 
fiscale stelsel invoert, zal dit derhalve in eerste instantie slechts op nationaal niveau effect 
hebben.
Gelet op de globalisering van het huidige bedrijfsleven kan en zal een bespreking van de 
internationale aspecten van het voorgestelde winstbelastingsysteem echter niet achter-
wege blijven.
Belangrijk aspect bij een dergelijke bespreking van de internationale gevolgen van een fis-
caal stelsel is het bepalen van de invalshoek. Altepost onderscheidde de volgende twee 
mogelijkheden: (1) de benaderingswijze dat het stelsel van OWB internationaal wordt 
opgezet en (2) de benadering dat het buitenland zich niet bij deze Nederlandse fiscale wij-
ziging aansluit en dat het dus een zuiver nationale aangelegenheid blijft.
De voorkeur van Altepost194 ging uit naar een behandeling vanuit de laatste benadering, 
waar ik mij gelet op de beoogde nationale behandeling bij aansluit.

Uitgangspunt 11: Voorkoming van economische dubbele heffing
Bij de uitwerking wordt ook het uitgangspunt gehanteerd dat economische dubbele hef-
fing voorkomen dient te worden. Onder economische dubbele heffing wordt in dit kader 
begrepen het tweemaal belasten van hetzelfde voordeel bij twee belastingplichtigen.
Gelet op het feit dat een OWB-stelsel bestaat uit twee heffingen, te weten een winstbelas-
ting en een aanvullende uitdelingsheffing, dreigt zonder nadere regelgeving economische 
dubbele heffing. Bij de uitwerking zal hiermee rekening worden gehouden.

194 J.J.F. Altepost discussiebijdrage 1 in J.E.A.M. van Dijck, Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de 
rechtsvorm, Belastingconsulentendag 1984, nr. 29, FED b.v., Deventer 1984, p. 38.
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Uitgangspunt 12: Bronlandbeginsel (i.e. territorialiteitsbeginsel)
Het laatste uitgangspunt betreft het zogenoemde ‘bronlandbeginsel’.195 Hiermee wordt 
bedoeld dat bij grensoverschrijdend ondernemen de bronstaat (i.e. het land waar de winst 
daadwerkelijk wordt behaald) recht heeft om de winst aan winstbelasting te onderwer-
pen. Pas op het moment dat de winst wordt uitgekeerd aan een belastingplichtige in een 
andere lidstaat, zal deze laatste lidstaat ook recht hebben om te heffen. Het betreft dan de 
heffing over de winstuitkering.

Alle vorenstaande uitgangspunten tezamen genomen, kan de volgende werkhypothese 
geformuleerd worden die ten grondslag ligt aan de navolgende uitwerking van een rechts-
vormneutraal winstbelastingsysteem.

Indien en voor zover mogelijk, wordt in de navolgende OWB-uitwerking, als uitwerking van een rechts-
vormneutraal winstbelastingstelsel, aansluiting gezocht bij de kenmerken van het bestaande winstbe-
lastingsysteem. Indien en voorzover dit echter leidt tot strijd met het hoofddoel van het voorstel (i.e. het 
bereiken van rechtsvormneutraliteit) zullen aanpassingen worden voorgesteld. 

Deze meer pragmatische aanpak is door mij gekozen omdat ik verwacht dat op die manier 
de haalbaarheidskansen van het hierna te schetsen ontwerp voor een OWB-stelsel worden 
vergroot. Voor enkele fundamentele overwegingen verwijs ik naar hoofdstuk 2.

5.3 KORTE SCHETS VAN DE VOORGESTELDE UITWERKING

In deze paragraaf wordt een korte schets gegeven van het rechtsvormneutraal winstbelas-
tingsysteem gebaseerd op de vorenstaande werkhypothese. Het betreft hier een globale 
uiteenzetting die in de navolgende hoofdstukken in detail zal worden uitgewerkt. Deze 
paragraaf blijft beperkt tot de hoofdpunten van de door mij voorgestane heffingssystema-
tiek. Specifieke problemen, attentiepunten, principiële keuzen en overwegingen, komen 
in deze (meer gedetailleerde) hoofdstukken aan de orde.
Een belangrijk uitgangspunt van het onderhavige OWB-stelsel is het bereiken van een 
neutrale wijze van het belasten van ondernemingswinsten. Dit impliceert dat het winst-
belastingsysteem van toepassing zal zijn op alle ondernemingen ongeacht de rechtsvorm. 
Mijns inziens wordt dit het best bereikt door de volgende wijze van belastingheffing.

Gekozen is voor een OWB-systeem bestaande uit twee afzonderlijke heffingen, die beide 
betrekking hebben op in de kern hetzelfde (ondernemings)voordeel, en welke heffingen 
van toepassing zijn op iedere onderneming en iedere participant – onder de voorwaarde 
dat deze participant een belang houdt in de onderneming van 5% of meer – in die onder-
neming ongeacht de rechtsvorm.
De eerste heffing betreft de winstbelasting waarmee de onderneming geconfronteerd 
wordt (de zogenoemde ‘OWB’) met betrekking tot de door de onderneming behaalde 
winst. De tweede heffing is de secundaire heffing over de door de onderneming uitge-
deelde winst.
Het belastingsubject voor de OWB is de objectieve onderneming (i.e. de materiële onder-
neming zijnde een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal) gericht op het behalen 
van winst in het economische verkeer. De huidige subjectieve benadering met betrekking 
tot het belastingsubject onderneming(er) wordt verlaten omdat een objectieve benadering 
mijns inziens beter past bij het rechtsvormneutrale uitgangspunt van de OWB. Op deze 
wijze wordt bij de vaststelling van het belastingsubject voor de OWB geen onderscheid 

195 In de literatuur wordt opgemerkt dat deze term mogelijk onduidelijkheid kan veroorzaken. Ter 
verduidelijking merk ik derhalve op dat in dit proefschrift met de term bronlandbeginsel wordt 
gedoeld op het in de literatuur zogenoemde ‘oorsprongbeginsel’. De heffing knoopt aan bij de 
oorsprong van het inkomen. Zie onder meer: D.M. Weber, ‘Vpb 2007 Een stelsel gebaseerd op het 
territorialiteitsbeginsel: EG-aspecten en contouren’, WFR 6592, p. 1297-1306, noot 13.
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gemaakt tussen de rechtsvorm. Slechts het bestaan van de ‘objectieve onderneming’ is 
van belang voor de OWB-heffing.
Het belastingobject van de OWB wordt gevormd door de ondernemingswinst, waarbij 
voor de invulling wordt aangesloten bij de bestaande totaalwinst- en jaarwinstbegrippen. 
Op een aantal specifieke punten zal dit belastingobject van de OWB echter afwijken van 
het bestaande belastingobject ‘winst’. In het bijzonder in situaties waarin ongewijzigde 
voortzetting van een regel in strijd komt met het hoofddoel van het winstbelastingsy-
steem, het bereiken van rechtsvormneutraliteit. Onder meer worden de volgende bijzon-
dere maatregelen voorgesteld,
1. Er wordt voorgesteld om een regeling in de fiscale wetgeving op te nemen die het fis-

caal mogelijk maakt om als particuliere ondernemer een arbeidsovereenkomst met de 
onderneming aan te gaan. De daaruit voortvloeiende kosten zullen vervolgens als 
(aftrekbare) ondernemingkosten kwalificeren (op grond van de totaalwinstbenadering) 
en vervolgens bij de ontvanger in box 1 belast worden.

2. Voorts wordt voorgesteld om bij wetsfictie het ‘ter beschikkingstellen van vermogens-
bestanddelen’ aan de ‘eigen’ onderneming als een onderneming aan te merken en der-
halve als een belastingsubject voor de OWB.

3. Als gevolg van de objectieve invulling van het belastingsubject zal het eindigen van de 
onderneming eindafrekening voor de OWB tot gevolg hebben.

4. Ook de wijze van verliesverrekening zal in de kern aansluiten bij de huidige verliesver-
rekeningsmogelijkheden; dat wil zeggen een voorwaartse en achterwaartse verreke-
ning. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie worden veroorzaakt door het 
feit dat het verlies in het onderhavige ontwerp objectgebonden is en niet subjectgebon-
den. Dit impliceert bijvoorbeeld dat bij overdracht van de onderneming de verliezen 
mee overgaan.

5. Ook de toepassing van de deelnemingsvrijstelling en het fiscale-eenheidsregime zullen 
worden gewijzigd. Het toepassingbereik van beide regelingen zal worden verruimd. 
Voorgesteld wordt om een onderneming die een daartoe kwalificerend belang houdt 
in een andere onderneming, toegang te geven tot de deelnemingsvrijstelling en de fis-
cale eenheid. Het maakt daarbij geen verschil in welke rechtsvorm deze onderneming 
wordt gedreven (rechtspersoon of particuliere onderneming).

6. Tevens wordt voorgesteld om een met het fiscale-eenheidsregime vergelijkbare regime 
toe te passen indien er sprake is van een zogenoemde ‘horizontale fiscale eenheid’. Een 
dergelijke eenheid wordt aanwezig geacht indien twee of meer objectieve onderne-
mingen in handen zijn van exact dezelfde personen. Deze objectieve ondernemingen 
zullen vervolgens op verzoek als één belastingsubject voor de OWB worden aange-
merkt.

Als belastingsubjecten voor de secundaire heffing kwalificeren de zogenoemde ‘winstge-
nieters’. Dit zijn belastingplichtigen die aan de volgende eisen voldoen:
1. zij houden een belang in een materiële onderneming; en
2. dit belang bedraagt 5% van het geplaatst kapitaal of de in omloop zijnde bewijzen van 

deelgerechtigheid; of
3. dit belang geeft recht op 5% van de jaarwinst of de liquidatieopbrengst van de onder-

neming.

Gevolg van de eerste eis (de entiteit waarin geparticipeerd wordt, moet een materiële 
onderneming drijven) is, dat een entiteit die zich uitsluitend met beleggingsactiviteiten 
bezighoudt, niet onder het onderhavige OWB-systeem (OWB-heffing + secundaire heffing) 
zal vallen.

Het belastingobject van de secundaire heffing wordt, kort gesteld, gevormd door de voor-
delen die worden genoten met betrekking tot het verstrekken van kapitaal, dat wil zeggen 
zowel de winstuitkeringen als de capital gains die worden behaald met het verstrekken 

FWR_mol.book  Page 101  Monday, February 18, 2008  3:06 PM



102 Korte schets en werkhypothese van een OWB

van eigen vermogen aan de onderneming. Bij deze vaststelling van het belastingobject is 
een enge benadering gevolgd, hetgeen als volgt tot uiting komt.
Gelet op het overnemen van het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen en het 
voortzetten van de aftrekbaarheid van rentelasten in tegenstelling tot de niet-aftrekbaar-
heid van winstuitkeringen, is het belastingobject van de secundaire heffing voor wat 
betreft de factor kapitaal beperkt tot de vergoedingen voor het verstrekken van eigen ver-
mogen. Immers, zou daartoe ook de vergoeding voor vreemdvermogensverstrekking 
onder worden gerekend, dan wordt deze laatste categorie bevoordeeld. De uiteindelijke 
druk op de rentebaten bedraagt dan namelijk niet meer dan de secundaire heffing, aan-
gezien de uitkering in aftrek is gebracht op de voor de OWB belaste winst. Een dividend 
zal daarentegen in totaliteit aan een belastingdruk onderworpen zijn die wordt gevormd 
door de gezamenlijke belastingdruk van de OWB en de secundaire heffing.
Deze secundaire heffing zal deel uitmaken van het boxenstelsel van de huidige Wet IB 
2001. Voor deze secundaire heffing zal een eigen box gecreëerd worden, de zogenoemde 
winstbox. Tegelijkertijd zal de bestaande box 2 – voor aanmerkelijkbelangvoordelen – 
komen te vervallen.
De beperkte invulling van het belastingobject voor de secundaire heffing tekent zich 
tevens af indien de factor arbeid in de beoordeling wordt betrokken. In het OWB-stelsel is 
ervoor gekozen om het eventuele loon van een winstgenieter in aftrek te brengen op de 
voor de OWB belastbare winst en dit loon tegelijkertijd bij de winstgenieter te belasten op 
eenzelfde wijze als bij de ‘gewone’ werknemer. Dit impliceert dat de meewerkende winst-
genieter het ‘loon’ tot zijn box 1-grondslag dient te rekenen.

Door het OWB-stelsel op te bouwen uit twee afzonderlijke heffingen, dreigt economische 
dubbele heffing. In de onderhavige uitwerking is met deze dreiging evenwel rekening 
gehouden door de onderlinge samenhang van beide heffingen als volgt vorm te geven.
In het onderhavige stelsel is – in tegenstelling tot de ‘oude’ OWB-voorstellen – niet geko-
zen voor directe verrekening van de geheven winstbelasting met de inkomstenbelasting, 
maar voor een zogenoemd beperkt klassiek stelsel of anders gezegd een indirect imputa-
tiestelsel.196

Deze indirecte imputatiemethode houdt in dat de heffing van de OWB én de secundaire 
heffing, twee in beginsel afzonderlijke circuits zijn, doch dat bij de secundaire heffing 
over het uitgekeerde voordeel wel met de reeds geheven OWB rekening wordt gehouden 
op een forfaitaire wijze. De inkomstenbelasting, geheven naar een proportioneel verlaagd 
tarief, zal namelijk als een aanvullende (secundaire) heffing fungeren op de OWB. Bij de 
tariefstelling wordt dan vervolgens rekening gehouden met de hoogte van de reeds gehe-
ven OWB. Ontvangt een winstgenieter een voordeel, ofwel in de vorm van een winstuit-
kering c.q. -onttrekking ofwel door middel van vervreemding van zijn gerechtigheid als 
winstgenieter, dan zal dit voordeel in het jaar dat dit genoten wordt aan de secundaire hef-
fing onderworpen zijn. Een en ander is vergelijkbaar met het bestaande regime voor aan-
merkelijkbelanghouders.
In de onderhavige uitwerking zullen zowel het OWB-tarief als de secundaire heffing pro-
portioneel zijn. Beide tarieven samen zullen resulteren in een belastingdruk die – mede 
gelet op het neutraliteitsuitgangspunt – gelijk is aan het tarief van het overige (huidige) 
box 1-inkomen, en het inkomen uit dienstbetrekking in het bijzonder.197 In de voorbeel-
den die in de navolgende behandeling worden gegeven, zal steeds gerekend worden met 
een tarief van 30% voor de secundaire uitdelingsheffing en een tarief van 30% voor de 
OWB. De exacte tariefskeuze is evenwel in het kader van mijn onderzoek minder relevant. 
Immers, het gaat erom dat de grondslag voor iedere onderneming ongeacht de rechts-
vorm gelijk is. Vervolgens zal voor al deze ondernemingen en achterliggende winstgenie-
ters eenzelfde tarief dienen te gelden. Opmerking verdient nog wel dat als dan wordt 

196 Het indirecte imputatiestelsel is feitelijk een combinatie van een directe imputatiemethode en 
het klassieke stelsel.

197 Zie ook het zevende uitgangspunt in de voorgaande paragraaf.
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gekozen voor een gecombineerde belastingdruk van ca. 46% (vergelijkbaar met het hui-
dige box 1-tarief inclusief toepassing van de MKB-winstvrijstelling) dit dus tevens een 
tariefverlaging dient te betekenen voor de overige bronnen van de inkomstenbelasting, 
waaronder het loon. Zoals eerder al opgemerkt is de exacte hoogte van de tarieven voor 
de OWB en de secundaire heffing mijns inziens echter voor het bereiken van rechtsvorm-
neutraliteit irrelevant.
In dit proefschrift wordt als uitgangspunt derhalve een tarief genomen van 30% voor de 
OWB alsmede voor de secundaire heffing. Het is evenwel zeer wel denkbaar dat bij daad-
werkelijke invoering deze verhoudingen anders zouden komen te liggen met als gevolg 
dat ofwel voor de OWB lager komt te liggen en de secundaire heffing hoger dan wel vice 
versa.

Samenvattend kan het OWB-stelsel, zoals ik deze in het kader van dit proefschrift zou wil-
len voorstellen, als volgt worden omschreven. Voorgesteld wordt een rechtsvormneutraal 
winstbelastingsysteem dat de volgende kenmerken vertoont:
– twee afzonderlijke heffingen; één bij de onderneming en één bij de achterliggende 

winstgenieter;
– het honoreren van de samenhang tussen beide door het creëren van een indirect impu-

tatiestelsel;
– als belastingsubject voor de winstbelasting kwalificeert de objectieve (materiële) 

onderneming;
– als belastingsubject voor de secundaire heffing kwalificeert de participant met een 

belang van 5% of meer in de onderneming;
– als belastingobject van de winstbelasting geldt de totaalwinst verdeeld in jaarwinsten;
– als belastingobject van de secundaire heffing wordt iedere vergoeding voor het ver-

strekken van eigen vermogen aangemerkt evenals de vermogenswinsten op dergelijke 
verstrekkingen.

De voorgaande globale beschrijving van een mogelijke uitwerking van een rechtsvorm-
neutrale winstbelasting in de vorm van een OWB zal op een aantal specifieke punten in 
de navolgende hoofdstukken worden uitgewerkt.
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6 Systematiek van het voorgestelde 
rechtsvormneutrale winstbelastingstelsel

6.1 INLEIDING

Zoals in de korte schets van het onderhavige OWB-stelsel al naar voren is gebracht, wordt 
dit stelsel gevormd door een tweetal zelfstandige heffingen. In de volgende twee hoofd-
stukken zullen zowel de belastingsubjecten als de belastingobjecten van deze beide hef-
fingen nader worden uitgewerkt.
In dit hoofdstuk wordt evenwel begonnen met een uiteenzetting van de systematiek van 
het onderhavige OWB-stelsel. Het is hierbij belangrijk om te onderkennen dat er, ondanks 
de zelfstandigheid tussen de beide heffingen die tezamen het OWB-stelsel vormen, ook 
een bepaalde samenhang tussen de beide heffingen bestaat. Deze samenhang volgt uit het 
feit dat beide heffingen betrekking hebben op een in de kern zelfde voordeel, namelijk de 
winst die behaald is met het drijven van een onderneming.
Door deze samenhang dreigt echter wel economische dubbele heffing. Immers, eerst 
wordt de winst met OWB getroffen bij de onderneming en vervolgens nogmaals in de 
vorm van de secundaire heffing bij de achterliggende winstgenieter. Belangrijk is om het 
OWB-stelsel zodanig vorm te geven dat deze samenhang wordt gehonoreerd en dat onge-
wenste economische dubbele heffing wordt vermeden.
Dit zijn vragen die onderdeel vormen van de vormgeving en systematiek van het OWB-
stelsel als centrale onderwerp van dit hoofdstuk. Onder meer zullen aan de orde komen 
de wijze van tariefstelling, de tariefshoogte, het vaststellen van de heffingsmomenten en 
het voorkomen van economische dubbele heffing.
De navolgende uitwerking is in het bijzonder gebaseerd op de volgende uitgangspunten, 
zoals deze in par. 5.2 door mij zijn opgesomd:
Uitgangspunt 1: rechtsvormneutraliteit.
Uitgangspunt 2: aansluiten bij bestaande fiscale systematiek.
Uitgangspunt 6: voorzetting van het bestaande onderscheid tussen ondernemen en 

beleggen in de IB-sfeer.
Uitgangspunt 7: het creëren van uiteindelijke gelijkheid in de fiscale positie tussen de 

loongenieter en de ondernemer/winstgenieter.
Uitgangspunt 9: eenvoud in de uitwerking.
Uitgangspunt 10:nationale behandeling als startpunt.
Uitgangspunt 11:voorkoming van economische dubbele heffing.
Uitgangspunt 12:bronlandbeginsel.

6.2 VERHOUDING TUSSEN OWB EN DE SECUNDAIRE HEFFING

6.2.1 Inleiding

De volgende vier stelsels vormen een alternatief om de samenhang te honoreren:
– vrijstelling, door een deel of het geheel van de ontvangen winstuitkering buiten de hef-

fing van inkomstenbelasting te houden;
– volledige verrekening van de geheven ondernemingswinstbelasting over de ontvangen 

winstuitdeling (direct imputatiestelsel);
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– het dividendaftrekstelsel, dat impliceert dat naast rente ook winstuitkeringen een 
aftrekbare ondernemingslast voor de OWB vormen. Zowel de rente als het dividend 
dient dan wel aan een inkomstenbelasting tegen het normale tarief onderworpen te 
zijn;

– indirecte imputatie, vormgegeven door heffing op basis van een lager tarief aan inkom-
stenbelasting, vergelijkbaar aan het bestaande aanmerkelijkbelangregime 
(hoofdstuk 4 Wet IB 2001).

6.2.2 Voor- en nadelen van de vrijstellingsmethode

Deze methode houdt in dat eerst OWB wordt geheven op het niveau van de onderneming. 
Bij een latere winstuitkering aan winstgenieters zal vervolgens niet meer aanvullend wor-
den geheven. Voor zover de voordelen al eerder zijn getroffen met OWB wordt dus geen 
secundaire heffing geheven.
Belangrijkste nadeel van deze methode is dat, afhankelijk van de tariefstelling, dit 
systeem kan leiden tot een bevoordeling van voordelen die behaald zijn met het drijven 
van een onderneming (i.e. combinatie van arbeid en kapitaal) ten opzichte van voordelen 
die voortkomen uit arbeid dan wel voordelen die voortkomen uit kapitaal. Slechts wan-
neer het tarief van de OWB op een gelijke hoogte wordt gebracht als het toptarief van 
box 1, waartegen andere inkomenscategorieën dan winst uit onderneming worden belast, 
zal deze bevoordeling worden opgeheven. Een dergelijk hoog winstbelastingtarief doet 
mijns inziens echter geen recht aan de eerder door mij geconstateerde bijzondere functie 
die winst heeft bijvoorbeeld in vergelijking met loon, en is onder meer om die reden niet 
wenselijk. Door een hoog OWB-tarief te kiezen dat (nagenoeg) gelijk is aan het tarief in 
box 1 voor andere inkomsten, wordt de bijzondere functie miskend en wordt geen recht 
gedaan aan het gelijkheidsbeginsel. Immers, ongelijke gevallen worden dan gelijk behan-
deld.
Om diezelfde reden is het kiezen voor een verlaagd OWB-tarief gevolgd door een vrijstel-
ling van secundaire heffing evenmin een optie. Eerder verdedigde ik namelijk dat een 
neutrale uitvoering van het draagkrachtbeginsel met zich brengt dat op het moment dat 
de winst, door uitkering, tot de consumptieve bestedingssfeer van de achterliggende 
winstgenieter is gaan behoren, er per saldo een gelijke fiscale behandeling moet zijn 
geweest als andere inkomsten die tot deze consumptieve bestedingssfeer behoren. Door 
een verlaagd OWB-tarief in combinatie met een vrijstelling bij de ontvanger wordt dit niet 
bereikt.
Een hoog OWB–tarief is voorts geen alternatief gezien de Nederlandse concurrentiepositie 
op de internationale markt198 en evenmin gelet op de verzwaring in belastingdruk die zou 
ontstaan in vergelijking tot de bestaande belastingdruk in de vorm van de vennootschaps-
belasting.
Belangrijkste voordeel is de eenvoud van het stelsel.

198 Eventueel zou een lager box 1-tarief ook verzachting kunnen brengen. Dit zal echter grote bud-
gettaire gevolgen hebben die de haalbaarheid van een dergelijke oplossing tenietdoen.
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6.2.3 Voor- en nadelen van de directe imputatiemethode

Als direct imputatiestelsel merk ik aan het stelsel waarbij de uitgekeerde (gebruteerde) 
ondernemingswinst met inkomstenbelasting wordt getroffen, geheven naar het progres-
sieve tarief van box 1 onder verrekening van de daadwerkelijk reeds geheven OWB.199 Het 
grote voordeel van een dergelijke directe imputatie is de zuiverheid. Bij de heffing van 
inkomstenbelasting zal altijd hetgeen daadwerkelijk aan winstbelasting is geheven, ver-
rekend mogen worden uitgaande van een ordinary credit. Een belastingplichtige zal nim-
mer geconfronteerd worden met een te verrekenen bedrag dat niet geheel overeenstemt 
met het bedrag dat reeds aan winstbelasting is voldaan. Een tweede voordeel is dat belas-
tingplichtigen die een voordeel ontvangen dat op enige wijze verband houdt met arbeid 
(namelijk uitkering van ondernemingswinst), uiteindelijk gelijk worden behandeld als 
andere voordelen uit arbeid zoals loon. Dit effect kan de (maatschappelijke) aanvaardbaar-
heid van de belasting ten goede komen.
Een belangrijk nadeel van de directe imputatiemethode vormt mijns inziens de gecompli-
ceerdheid. Zo zal de uitvoering van deze directe methode, met name bij progressieve tarie-
ven, lastiger zijn dan de uitvoering van het huidige (restant) van het klassieke stelsel.200 
De ontvangen winstuitkeringen zullen bijvoorbeeld eerst gebruteerd dienen te worden 
alvorens de daarover verschuldigde inkomstenbelasting berekend kan worden. Met de 
huidige stand van de technologie zou dit nadeel overwonnen kunnen worden door een 
geavanceerd rekenprogramma te ontwikkelen doch een dergelijke rekenkundige hulp 
kan niet het hoofd bieden aan de volgende nadelen die kleven aan een direct imputatie-
stelsel.
Ook is het verdedigbaar dat de carry-backmethode niet past binnen een direct imputatie-
stelsel.201 Als de met OWB belaste winst al is uitgekeerd, zal de winstgenieter de geheven 
OWB namelijk ook al geïmputeerd hebben op zijn aanslag inkomstenbelasting. Door nu 
op het niveau van de onderneming de winst achterwaarts te compenseren, dreigt dubbele 
verrekening (verrekening met winsten waarvoor al verrekening op het niveau van de 
winstgenieter is gegeven). Oplossing zou zijn om achterwaartse verliescompensatie 
slechts voor de OWB toe te staan voor zover er nog winstreserves aanwezig zijn. Zijn alle 
reserves uitgekeerd dan zal de ondernemer genoodzaakt zijn over te gaan tot voorwaartse 
verliesverrekening. De termijn van drie jaar kan dan onder de OWB voor de achterwaartse 
verliescompensatie gecontinueerd worden. Een dergelijke uitwerking zou echter wel lei-
den tot een verzwaring van de administratieve lasten.
Rijkers koos er, om soortgelijke redenen als vorenstaand, in zijn OWB-uitwerking voor om 
de achterwaartse verliescompensatiemethode uit te sluiten indien en voor zover verreke-
ning van de ondernemingswinstbelasting bij de aandeelhouders al heeft plaatsgevonden 
ter zake van de winstreserves waarmee de verliezen worden verrekend.202

Afgezien van het beperken van de carry-backmogelijkheden, lijkt de verliescompensatie 
op het niveau van de onderneming in een direct imputatiestelsel voor het overige niet op 
grote problemen te stuiten.

199 In de literatuur werd en wordt over het algemeen uitgegaan van een OWB gebaseerd op dit directe 
imputatiestelsel. Verwezen kan onder meer worden naar: Rapport van de belastingstudiegroep 
van het Katholieke Verbond van Werkgeversvakvereniging, Hervorming van de belastingheffing van 
ondernemingen, Den Haag 1960, J.E.A.M. van Dijck, Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de 
rechtsvorm, Belastingconsulentendag 1984, nr. 29, FED b.v., Deventer 1984, Y. Koudijs, Onderne-
mingswinstbelasting, een rechtsvormneutrale belastingheffing naar de winst uit onderneming, proefschrift 
d.d. 30 november 1993, UVA, Amsterdam, 1993, Raad voor het Midden en Kleinbedrijf, Advies 
inzake een ondernemingswinstbelasting, nr. 6, ’s-Gravenhage 1995.

200 Zie paragraaf 4.9.2 voor een bespreking van de huidige winstbelastingstelsels in Nederland en de 
plaats van het klassieke stelsel daarbinnen.

201 Zie ook het onderdeel verliesverrekening in hoofdstuk 8, waarin wordt verdedigd dat de proble-
men die spelen onder een direct imputatiestelsel niet spelen onder een indirect imputatiestelsel .

202 Raad voor het Midden en Kleinbedrijf, Advies inzake een ondernemingswinstbelasting, nr. 6, ’s-Graven-
hage 1995, p. 52-53.
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Wel ontstaan er problemen c.q. vragen die opgelost zouden moeten worden met betrek-
king tot grensoverschrijdend ondernemen. Vraag is bijvoorbeeld of een binnenlandse 
winstgenieter met een buitenlandse onderneming recht heeft op imputatie voor de wer-
kelijk in het buitenland geheven winstbelasting, of imputatie van een buitenlandse winst-
belasting die bij fictie overeenstemt met de Nederlandse OWB of slechts qua tarief daar-
mee vergelijkbaar is.

6.2.4 Dividendaftrekstelsel

Het dividendaftrekstelsel houdt in dat niet alleen de rentelasten maar tevens de werke-
lijke vergoedingen voor het verstrekken van eigen vermogen aftrekbaar zullen zijn. Aan 
de uitgavenkant wordt dan fiscale neutraliteit bereikt doordat zowel de vergoeding voor 
vreemd vermogen als de vergoeding voor eigen vermogen op het moment van uitkering 
aftrekbaar is.
Een belangrijk voordeel van dit dividendaftrekstelsel is dat op deze wijze het onderscheid 
tussen eigen en vreemd vermogen verdwijnt.
Er kleeft echter ook een aantal nadelen aan het dividendaftrekstelsel. Bijvoorbeeld dat dit 
stelsel leidt tot ongelijkheid tussen de verschillende eigenvermogensverstrekkers (natuur-
lijke personen). Stel dat een ondernemingsparticipatie wordt gehouden door iemand die 
niet als winstgenieter kan worden aangemerkt, bijvoorbeeld een natuurlijk persoon die 
tien aandelen Shell bezit (i.e. de 5%-grens wordt niet gehaald). Dit leidt in de meeste geval-
len tot een fiscaal voordeligere behandeling van de (eventueel) uitgekeerde winst dan 
wanneer de participant wel als winstgenieter kwalificeert. Immers, ongeacht de fiscale 
kwalificatie van de winstgenieter levert de uitgekeerde winst een aftrekbare last voor de 
OWB op. Bij de niet-kwalificerende winstgenieter wordt deze evenwel niet in de heffing 
betrokken aangezien het werkelijk genoten dividend niet tot de grondslag van box 3 
behoort.203 De kwalificerende winstgenieter wordt daarentegen wel in de secundaire hef-
fing (die een hoog tarief zal hebben om per saldo op een gelijke belastingdruk uit te 
komen als bijvoorbeeld werknemers) betrokken voor deze winstuitkering.
Deze bevoordeling kan worden opgelost door de aftrek te beperken tot de dividenduitke-
ringen aan kwalificerende winstgenieters, doch dat leidt weer tot een ongewenste groei 
van de administratieve last en voor de uitkerende onderneming.
Doordat het dividendaftrekstelsel, op een wijze als vorenstaand beschreven, verschillende 
eigenvermogensverstrekkers uiteindelijk verschillend behandelt, ontbreekt een fiscaal 
neutrale behandeling. Gevolg is dat de verstrekkers van eigen vermogen op het moment 
dat de vergoeding voor het verstrekken van dit vermogen hen toekomt bij beide tot de 
consumptieve bestedingssfeer gaat behoren, geconfronteerd worden met een ongelijke 
belastingdruk. Er is sprake van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen, wat naar 
mijn mening een ongewenste en onjuiste uitvoering is van het gelijkheidsbeginsel in de 
fiscale regelgeving.
Belangrijker nadeel houdt evenwel verband met de internationale gevolgen van het divi-
dendaftrekstelsel. Mijns inziens moet de belastingheffing bij grensoverschrijdende onder-
nemingswinsten aansluiten bij wat ik in hoofdstuk 5 heb aangeduid als het ‘bronlandbe-
ginsel’. Invoering van het dividendaftrekstelsel betekent een doorkruising van dit bron-
landbeginsel. Een juiste uitvoering betekent dat Nederland (indien de onderneming daar 
is gevestigd) recht heeft om de OWB te heffen en dat het woonland van de winstgenieter 
een vorm van secundaire heffing zal effectueren. Door nu toe te staan, ingevolge het divi-
dendaftrekstelsel, dat bij winstuitkering deze winst in mindering komt op de voor de 
OWB belaste winst, is het resultaat dat Nederland in zoverre niets heeft geheven over de 

203 In plaats van een bevoordeling zijn er ook situaties denkbaar waarin sprake is van een benadeling. 
Dit zullen situaties zijn waarin het werkelijke rendement beneden de forfaitair 4%-rendement ligt 
waarop box 3 is gebaseerd. Per saldo zal dan immers over meer dan hetgeen daadwerkelijk is 
genoten, belasting dienen te worden betaald. Hierbij is dan ook het tarief van de secundaire hef-
fing van belang aangezien dit ook een factor in de vergelijking is.
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ondernemingswinst. Het bronlandbeginsel komt dan met betrekking tot de onderne-
mingwinst niet tot uiting, hetgeen mijns inziens onwenselijk is.

6.2.5 Voor- en nadelen van indirecte imputatiemethode

Onder de indirecte imputatiemethode wordt in het kader van dit onderzoek verstaan, de 
methode waarbij bij de heffing van inkomstenbelasting over de uitgekeerde winst met de 
reeds geheven OWB rekening wordt gehouden op een forfaitaire basis. De inkomstenbe-
lasting zal als een aanvullende (secundaire) heffing fungeren op de OWB, geheven naar 
een proportioneel laag tarief.
Het grote voordeel van de indirecte imputatie betreft de eenvoud. Brutering van het voor-
deel bij uitkering is niet vereist en voorts hoeft bij de heffing van inkomstenbelasting 
geen rekening te worden gehouden met de vraag of de OWB op een bepaald voordeel nu 
wel of niet is geheven.
Een ander meer principieel voordeel is dat het indirecte imputatiestelsel aansluit bij het 
eerder genoemde bronlandbeginsel op grond waarvan de heffing over ondernemings-
winst dient te worden overgelaten aan de soevereiniteit van de bronstaat. De onderne-
ming maakt gebruikt van de collectieve voorzieningen van deze bronstaat om de winst te 
genereren. Deze staat is dientengevolge gerechtigd om een bijdrage voor deze collectieve 
voorzieningen te vragen. Op het moment dat de winst wordt uitgekeerd aan een belasting-
plichtige in een andere lidstaat, zal deze laatste lidstaat echter ook recht hebben om over 
dit voordeel te heffen. Deze lidstaat zal als woonstaat van de genieter immers ook recht 
hebben op een bijdrage aan de financiering van de collectieve voorzieningen, waar deze 
genieter gebruik van maakt.
Het indirecte imputatiestelsel sluit bij dit bronlandbeginsel aan. De OWB treft namelijk 
primair de winst die wordt geheven bij de bron (namelijk de onderneming) door de bron-
staat. De heffing van inkomstenbelasting over de uitkering dan wel de capital gain die 
wordt behaald met de participatie in die onderneming treft primair de genieter; deze hef-
fing is niet brongerelateerd maar participantgerelateerd. In een indirect imputatiestelsel 
vormen deze beide heffingen twee gescheiden circuits waarbij iedere staat een deel van 
de door de onderneming behaalde voordelen in de heffing mag betrekken.
Tot slot komt met een indirect imputatiestelsel de complementaire functie van een winst-
belasting mijns inziens in zijn meest zuivere vorm tot uiting.204

Een ander meer praktisch voordeel van de indirecte imputatiemethode, is naar mijn 
mening het feit dat het geen onbekende methode in onze fiscale wetgeving is aangezien 
het huidige aanmerkelijkbelangregime op een dergelijke leest is geschoeid. De grote slag 
is dus eigenlijk al in 1997 gemaakt toen het huidige aanmerkelijkbelangregime werd inge-
voerd. De ervaringen die zowel in de wetgeving/uitvoering als in de rechtspraak met deze 
heffingswijze zijn opgedaan, zullen hun belang met de invoering van de OWB niet verlie-
zen.
Bij invoering van een indirecte imputatiemethode waarbij de inkomstenbelasting als 
secundaire heffing fungeert, zullen internationale problemen wel verminderen, doch niet 
geheel verdwijnen. Het risico blijft aanwezig dat een winstgenieter die participeert in een 
onderneming die is gevestigd in een land met geen of een lage winstbelasting, per saldo 
een lagere belastingdruk op zijn ontvangen winsten zal hebben dan in een zuivere natio-
nale situatie.
Deze problematiek wordt echter niet zozeer veroorzaakt door de systematiek van het 
Nederlandse heffingsstelsel, maar door de lage belastingdruk in het desbetreffende bui-
tenland. Anders gezegd de totale lage belastingdruk wordt veroorzaakt door een distorsie 

204 Met de complementaire functie wordt bedoeld dat de winstbelasting de inkomstenbelasting aan-
vult in zoverre dat er ook entiteiten aan belasting onderhevig zijn en niet alleen de natuurlijke 
personen. Anders bestaat het risico dat iedereen zijn activiteiten in een onderneming (met rechts-
persoonlijkheid) zou gaan uitoefenen aangezien daarover geen belasting wordt geheven aange-
zien er in zoverre geen sprake is van een natuurlijk persoon.
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tussen twee nationale directe belastingstelsels. Of hier sprake is van een nadelig gevolg, 
bezien vanuit het woonland, hangt af van de vraag of het woonland een zogenoemd KIN- 
of KEN-land is.205 Een land dat kapitaalimportneutraliteit als uitgangspunt heeft geno-
men, heeft namelijk (indirect) het risico geaccepteerd dat het buitenland een lagere belas-
ting heft en dat de grensoverschrijdende ondernemers daarvan profiteren. Dat is ook juist 
het doel, want er wordt beoogd dat de ondernemers over de grens kunnen concurreren 
met buitenlandse ondernemers naar een gelijk belastingtarief. Vanuit die benadering is 
er dus geen sprake van een ongewenst effect. Aangezien Nederland een KIN-land is, zullen 
dergelijke lagere buitenlandse belastingdrukken in beginsel niet als een nadeel (behoren 
te) worden bevonden.

6.2.6 Eigen voorkeur

Naar aanleiding van het voorgaande heeft het indirecte imputatiestelsel mijn voorkeur als 
basis voor het onderhavige OWB-stelsel. Argumenten voor mijn keuze zijn met name de 
eenvoud van het stelsel en de ervaringen die reeds zijn opgedaan met het aanmerkelijk-
belangregime. Ontvangt een winstgenieter een voordeel ofwel in de vorm van een winst-
uitkering c.q. -onttrekking ofwel door middel van vervreemding van zijn gerechtigdheid 
als winstgenieter, dan zal dit voordeel in het jaar van realisatie aan de secundaire heffing 
onderworpen zijn.

6.3 VORMGEVING BINNEN DE HUIDIGE SYSTEMATIEK VAN DE WET 
IB 2001

6.3.1 Inleiding

Naast de vraag op welke wijze de samenhang tussen de beide heffingen van het OWB-stel-
sel wordt gehonoreerd, dient te worden uitgemaakt op welke wijze deze heffingen in het 
bestaande fiscale systeem kunnen worden ingepast. Een van de uitgangspunten die aan 
deze uitwerking ten grondslag ligt, is immers het zo veel mogelijk aansluiten bij de 
bestaande systematiek.206

Voor wat betreft de OWB is dit eenvoudig. De OWB zal als een zelfstandige belastinghef-
fing fungeren, die geen deel uitmaakt van een omvangrijkere heffingswet. De secundaire 
heffing zal daarentegen deel uitmaken van het inkomstenbelastingsysteem. Het is dan 
van belang om te bepalen op welke wijze deze secundaire heffing in de bestaande inkom-
stenbelastingssystematiek wordt ingepast.
De volgende twee mogelijkheden dienen zich aan om de heffing van winstgenieters, over 
de aan hen uitgekeerde ondernemingswinst207, in de huidige systematiek van de Wet IB 
2001 in te passen. Enerzijds kan er een aparte box geïntroduceerd worden tot de grondslag 
waarvan alleen voordelen die vallen onder de secundaire heffing worden gerekend, ander-
zijds is het mogelijk om deze voordelen tot de grondslag van box 1 te rekenen echter met 
een eigen tarief te belasten.

205 Onder KIN wordt verstaan kapitaalimportneutraliteit. Indien een land KIN als uitgangspunt heeft, 
zal dit land in grensoverschrijdende gevallen een vrijstellingsmethode hanteren. Ondernemers 
die in dit KIN-land gevestigd zijn maar in het buitenland opereren, kunnen in dit buitenland con-
curreren tegen hetzelfde belastingtarief als de lokale ondernemers. De tegenhanger van KIN is 
KEN, oftewel kapitaalexportneutraliteit. Meestal hanteert een KEN-land de verrekeningsme-
thode. Uitgangspunt is dan dat een ondernemer grensoverschrijdend altijd zal moeten concurre-
ren naar het belastingtarief van zijn woonland. KEN-landen zijn vaak landen die in mindere mate 
afhankelijk zijn van export (in de ruime zin) zoals bijvoorbeeld de VS. KIN-landen zijn landen die 
afhankelijk zijn van de export (in ruime zin) zoals Nederland.

206 Zie hoofdstuk 5.
207 Voor de wijze waarop een winstgenieter in de heffing wordt betrokken voor een winstuitkering 

door een NV/BV die verschillende objectieve ondernemingen drijft, wordt verwezen naar hoofd-
stuk 7 waarin de fiscale horizontale eenheidsgedachte is uitgewerkt. Op grond van deze gedachte 
zullen de ondernemingen als één belastingsubject voor de OWB kwalificeren.
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6.3.2 Voor- en nadelen van een aparte winstbox

Een vorm van indirecte imputatie van de geheven winstbelasting, waarbij een eigen box 
binnen het boxenstelsel van de Wet IB 2001 wordt gebruikt, is het huidige aanmerkelijk-
belangregime. Voordelen die voortkomen uit een aanmerkelijk belang worden in box 2 
belast naar een proportioneel tarief, dat is afgestemd op de al geheven vennootschapsbe-
lasting.208

Een voordeel van een aparte box voor de winstgenieters is, dat deze concurrentieneutraal 
(d.w.z. voor iedere winstgenieter gelijk ongeacht de rechtsvorm van de onderneming) kan 
worden toegepast.
In het kader van de invoering van het stelsel van een OWB kan de reikwijdte van box 2 
worden opgerekt tot iedere winstgenieter. Ongeacht of er sprake is van een aandeelhou-
der, een particuliere ondernemer dan wel een gerechtigde in een andere rechtsvorm, een 
proportioneel verlaagd tarief zal dan geheven worden over de ontvangen winstuitkering 
c.q. onttrekking. De huidige regelingen van box 2 kunnen dan worden aangepast in de lijn 
van de secundaire heffing. Dit vergemakkelijkt voorts de invoering van het stelsel, wat 
weer recht doet aan het streven naar eenvoud dat door mij als een van de uitgangspunten 
is genomen.

6.3.3 Voor- en nadelen van het inpassen in box 1 (integratie van een winstbox in 
box 1)

Een andere mogelijkheid, die ook tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoor-
stel Wet IB 2001 van diverse kanten werd geopperd209, is het opnemen van alle winstge-
nieters in box 1. Deze box zal dan alle voordelen belasten die verband houden met arbeid 
in de ruimste zin des woords en welke voordelen zijn terecht gekomen in de consump-
tieve sfeer. Het bezwaar dat destijds tegen inpassing van box 2 in box 1 naar voren werd 
gebracht, vormde de dreigende dubbele heffing. De hoogste tariefschijf van box 1 kent 
een tarief van 52%, dat geheven wordt zonder rekening te houden met de eerder geheven 
winstbelasting. Kenmerk van de onderhavige uitwerking van een OWB is evenwel de indi-
recte imputatie van de winstbelasting met de nadien verschuldigde inkomstenbelasting. 
De indirecte imputatie heeft plaats onder meer door de tariefstelling. Het strookt derhalve 
niet met het uitgangspunt van het voorgestelde indirecte imputatiestelsel om de secun-
daire heffing in te passen in een box waarin een progressief tarief geldt. De forfaitaire hef-
fing die de indirecte verrekening dient te bewerkstelligen, zal dan niet tot uiting komen.
Inpassing in box 1 is mijns inziens eigenlijk alleen mogelijk voor het directe imputatie-
stelsel dan wel het dividendaftrekstelsel.

6.3.4 Mijn voorkeur

Het huidige boxensysteem wordt, gelet op de in hoofdstuk 5 geformuleerde uitgangspun-
ten, in de uitwerking overgenomen. Mijns inziens is het streven om verschillende inko-
mensvormen afzonderlijk te belasten zoals het boxensysteem doet, juist. Het verschillend 
belasten van de inkomsten betekent niet alleen een verschil in tariefstelling maar ook in 
de grondslag en de wijze waarop de heffing wordt geheven. Echter, ik zet vraagtekens bij 
de geslotenheid van de grenzen in het huidige boxenstelsel.
Met betrekking tot het vormgeven van deze secundaire heffing is mijn keuze gevallen op 
een aparte winstbox voor de winstgenieters. Belangrijkste reden is de concurrentieneu-
trale benadering die daarvan uitgaat. Alle winstgenieters ongeacht de rechtsvorm van de 
onderneming waarin zij deelnemen, worden onderworpen aan een gelijke wijze van 

208 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 761, nr. 3, p. 11.
209 Zie o.a. verslag van de rondetafelgesprekken op 25 oktober 1999. Kamerstukken II, 1998-1999, 

26 727, nr. 5.
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belastingheffing, zowel zolang de onderneming niet uitkeert als op het moment dat de 
onderneming wel uitkeert.
Een andere reden om voor een aparte box te kiezen, is dat op deze wijze wordt aangeslo-
ten bij het bestaande analytische systeem, hetgeen een van de uitgangspunten is van het 
onderhavige proefschrift.
De vraag op welke wijze de inkomstenbelasting het beste kan worden vormgegeven (ana-
lytisch of synthetisch) en wat daarbij de verhouding dient te zijn met betrekking tot het 
belasten van vermogenswinsten (aparte vermogensbelasting of een vermogensrende-
mentsheffing zoals de huidige box 3-heffing), is mijns inziens een onderwerp dat buiten 
het bereik van dit proefschrift valt en derhalve hier niet verder zal worden besproken.210 
Het bestaande analytische stelsel wordt als uitgangspunt genomen en daarin past het 
mijns inziens om een eigen box voor de secundaire heffing te creëren.
Één aspect van het huidige analytische boxenstelsel zou ik evenwel willen wijzigen. Het 
betreft de onmogelijkheid tot verliesverrekening als gevolg van de hermetisch gesloten 
boxen.
Het niet toestaan van boxoverschrijdende verliesverrekening miskent mijns inziens het 
feit dat de behaalde voordelen in de verschillende boxen uiteindelijk allemaal dezelfde 
functie (i.e. consumptie) hebben en in dezelfde portemonnee terechtkomen. Vanuit die 
gedachte stel ik voor om de grenzen tussen de boxen in zekere mate open te stellen. 
Indien er binnen een box een negatief resultaat wordt behaald, zal dit volgens de regels 
van carry-forward en carry-back met de positieve voordelen uit deze box dienen te worden 
verrekend. Indien zulks evenwel niet meer mogelijk is omdat er geen inkomstenbron 
meer is die tot de grondslag van die box wordt gerekend, zal er boxoverschrijdende ver-
liesverrekening mogelijk zijn. Een en ander zal de vorm van een credit krijgen.
Een regeling als vorenstaand is beschreven, bestaat onder het huidige recht al voor de aan-
merkelijkbelangverliezen. Onder het OWB-stelsel zal dit evenwel zodanig worden uitge-
breid dat dit ook de andere kant op werkt, d.w.z. indien het box 1-inkomen negatief is en 
compensatie binnen de box niet meer mogelijk is doordat een box 1-inkomstenbron ont-
breekt, zal het negatieve resultaat worden omgezet in een credit, die verrekend kan wor-
den met de inkomstenbelasting verschuldigd over een andere box. Dus een verlies in de 
secundaire heffingsbox wordt omgezet in een credit die vervolgens met de inkomstenbe-
lasting van box 1 verrekend kan worden en vice versa.
Voor de verliesverrekening met betrekking tot box 3 sluit ik aan bij de huidige systema-
tiek van de Wet IB 2001. Dit wordt veroorzaakt door een van mijn in hoofdstuk 5 beschre-
ven uitgangspunten. Als zesde uitgangspunt werd het huidige onderscheid tussen beleg-
gen en ondernemen overgenomen en daarmee ook het onderscheid tussen box 2 en 
box 3. De uitwerking van dit huidige onderscheid is een systeem dat box 3-verliezen niet 
in mindering toelaat op de overige boxen. Belangrijke reden is mijns inzien het feit dat 
box 3 geen negatieve resultaten kent. Het belastbare inkomen uit box 3 is minimaal nihil. 
Er is dan ook geen noodzaak om box 3-verliezen te verrekenen met het inkomen uit de 
overige boxen. In lijn met dit uitgangspunt wordt in de spiegelbeeldige situatie derhalve 
evenmin toegestaan dat verliezen uit de overige boxen in mindering komen op het box 3-
resultaat. Mijns inziens zou dit anders kunnen, doch dit komt neer op een herziening van 
het huidige box 3 regime in verhouding tot de overige boxen dat is terug te voeren tot het 
voorzetten van het onderscheid tussen beleggen en ondernemen. Zoals eerder al opge-

210 Voor beschouwingen over de meest wenselijke vorm voor de heffing van inkomstenbelasting kan 
onder meer naar de volgende literatuur worden verwezen. Het gaat in het bijzonder om een aan-
tal alternatieven dat ten tijde van de herziening naar voren werd gebracht. De vlaktaks en de ver-
mogenswinstbelasting zijn daarvan de belangrijkste. K. Caminada, K.P. Goudswaard en H. Vor-
ding, ‘Verkenning van een vlakke belasting op inkomen’, WFR 2000/937, Wetenschappelijk Insti-
tuut voor het CDA, ‘Een voorstudie naar een vlakke belasting 2001’, Reeks het wachten moe, 2001, 
J.E.A.M. van Dijck, ‘Vermogensrendementsheffing’, WFR 1999/705, S. Cnossen, ‘Analyse van een 
belastingherziening’, WFR 1999/1583. Wat er van al deze alternatieven ook zij, in ieder geval zal 
in mijn optiek de samenhang tussen de verschillende inkomenscategorieën in een nieuwe IB niet 
genegeerd mogen worden.
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merkt, gaat een discussie omtrent de gewenste inrichting en vormgeving van een inkom-
stenbelasting buiten het bestek van dit onderzoek. Om die reden neem ik het uitgangs-
punt over dat er onderscheid wordt gemaakt tussen beleggen en ondernemen. Gevolg is 
dan dat ook de onmogelijkheid wordt overgenomen211 om negatieve resultaten uit de ove-
rige boxen te verrekenen met een positief resultaat uit box 3.212

6.3.5 Verschil tussen mijn opzet en de huidige heffingssystematiek

Indien het OWB-stelsel en in het bijzonder de secundaire heffing, die wordt onderge-
bracht in een afzonderlijke box binnen de Wet IB 2001, wordt vergeleken met hetgeen 
thans rechtens is, valt op dat er maar weinig verschillen zijn. Het enige verschil is dat 
box 2 wordt omgevormd tot een box, de zogenoemde winstbox, waarin de secundaire hef-
fing wordt geëffectueerd.
Een andere wijziging is de verruiming van de verliesverrekeningsmogelijkheid tussen de 
boxen.

6.4 TARIEVEN

6.4.1 Tarief

De hoogte van het tarief van de OWB is van meerdere factoren afhankelijk. Zo is de gecom-
bineerde hoogte van de OWB en de secundaire heffing afhankelijk van de totale druk op 
het box 1-inkomen, gelet op de eerder door mij gewenste uiteindelijke gelijkheid in belas-
tingdruk tussen de verschillende inkomensgenieters. Vervolgens zijn de OWB en de 
secundaire heffing van elkaar afhankelijk omdat zij communicerende vaten zijn. Het 
gecombineerde tarief van deze heffingen dient overeen te komen met het (top)tarief van 
box 1, om gelijkheid tussen de belastingplichtigen (met een actief inkomen) te bevorde-
ren. De hoogten van de tarieven voor deze beide heffingen zijn dus onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Een hoge OWB van bijvoorbeeld 40% zal geflankeerd moeten worden 
door een laag tarief (i.e. 18,5%) van de secundaire heffing verschuldigd over de winstuitke-
ringen.
Het voorgaande roept de vraag op wat de meest ideale verhouding tussen de beide tarie-
ven is. Een laag OWB-tarief gevolgd door een hoog IB-tarief, een hoog OWB-tarief gevolgd 
door een laag IB-tarief of wellicht tarieven van (min of meer) gelijke hoogte?

211 Vraag blijft echter wel staan dan of dit een juiste wijze van heffen is. De wetgever heeft de onmo-
gelijkheid om verliezen uit box 1 en 2 met box 3 te verrekenen en vice versa naar aanleiding van 
opmerkingen van de Raad van State, expliciet aanvaard en ingevoerd. Gelet op het uitgangspunt 
dat bij het ontwerpen van de OWB zoveel als mogelijk dient te worden aangesloten bij de 
bestaande heffingsystematiek, neem ik dit standpunt hier over. Ik merk echter wel op dat ik er 
voorstander van zou zijn om de verliezen wel over alle boxen heen verrekenbaar te maken, aan-
gezien dit naar mijn mening een fiscaal neutralere behandeling teweegbrengt. Tevens zou ik er 
voorstander van zijn om een negatief box 3-resultaat mogelijk te maken, het zal dan gaan om situ-
aties waarin de schulden de waarden van de bezittingen overtreft. Dit negatieve box 3-resultaat 
zal dan binnen de box verrekend mogen worden en indien dat niet mogelijk is in de vorm van 
een credit bij de andere boxen. Echter, dit betreft een discussie die naar mijn mening buiten het 
bestek van dit proefschrift valt. Dientengevolge wordt in de onderhavige OWB-uitwerking het uit-
gangspunt overgenomen dat verliezen uit de andere boxen niet verrekend kunnen worden met 
het box 3-resultaat.

212 Voor een parlementaire verklaring van deze opzet wordt verwezen naar de memorie van toelich-
ting, Kamerstukken II, 1998-1999, 26 727, nr. 3, p. 37.
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Een verlaagd OWB-tarief zal voor de internationale concurrentiepositie een stap voor-
waarts betekenen. Dit gunstige gevolg wordt onderschreven door Europees onderzoek. 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat een ondernemer met internationale aspiraties 
meer dan aanvankelijk werd verwacht, zijn vestigingsplaats c.q. investeringsbeslissing 
baseert op de nominale tarieven van een winstbelasting.213 Het rapport van de Commissie 
de Rooy gaf een verlaging van de vennootschapsbelasting tot 30% als internationaal con-
currerend aan.214 De wetgever is inmiddels al veel verder en heeft het tarief van de ven-
nootschapsbelasting in een aantal stappen verlaagd tot 25,5% (toptarief) in 2007.
Met het oog op de positieve uitstraling die een laag winstbelastingtarief op het internatio-
nale bedrijfsleven heeft, heeft een laag OWB-tarief in de onderhavige uitwerking mijn 
voorkeur. Dit betekent dan (mogelijk) een hoger tarief voor de secundaire heffing dan het 
huidige aanmerkelijkbelangtarief om niet teveel uit de pas te lopen met het toptarief van 
box 1.
Een tweede argument om het tarief van de OWB niet te hoog te stellen, betreft de zoge-
noemde ‘kleine ondernemers’. Indien zij een lage winst behalen, zouden zij onder de hui-
dige fiscale wetgeving niet boven de eerste (twee) schij(f)ven van box 1 uitkomen. Wan-
neer de OWB hoger is dan het IB-tarief waar zij thans mee geconfronteerd worden, zullen 
deze kleine ondernemers door de OWB een (onwenselijke) verhoging van hun belasting-
druk ondervinden.
Een vraag vooraf is echter in hoeverre de kleine ondernemers in de onderhavige OWB-uit-
werking met een verzwaarde belastingdruk geconfronteerd zullen worden. Op het eerste 
gezicht lijkt een verslechtering zelfs geheel uit te blijven. Immers, het huidige tarief van 
de eerste drie schijven van de inkomstenbelasting waar de kleine ondernemers onder de 
bestaande wetgeving mee geconfronteerd worden, stijgt niet boven de 42% uit. Om de 
gedachten in de onderhavige uitwerking te bepalen, wordt het tarief van de OWB op 30% 
gesteld. In vergelijking tot het hiervoor genoemde percentage van 42% is hier dus sprake 
van een verlichting op het niveau van de onderneming. Het wordt evenwel anders op het 
moment dat de secundaire heffing in de beoordeling wordt meegetrokken.

6.4.2 Verbetering of verslechtering voor kleine ondernemers?

De conclusie dat de onderhavige uitwerking geen problemen voor kleine ondernemers 
veroorzaakt, verdient nuancering indien de secundaire heffing in de beoordeling wordt 
betrokken en de gecombineerde belastingdruk uitkomt op een totale belastingdruk van 
ca. 51%. Tezamen genomen kan de totale belastingdruk waarmee een kleine ondernemer 
(die niet boven de eerste drie schijven van box 1 uitkomt) wordt geconfronteerd, hoger 
uitkomen dan zijn belastingdruk onder de huidige Wet IB 2001, zeker na invoering van 
de MKB-winstvrijstelling. Gedeeltelijk zal deze tariefsverhoging worden opgeheven door 
het rentevoordeel dat ontstaat door winstreservering, maar uiteindelijk wordt de verho-
ging van de totale belastingdruk niet geheel weggenomen. Een oplossing hiervoor lijkt op 
dit punt dus wel noodzakelijk.

213 Aldus F. Vanistendael tijdens het Seminar Fiscale Staatssteun 22 maart 2002. Het Europese rap-
port van 23 oktober 2001 bevat de volgende bevindingen. De effectieve belastingdruk van een lid-
staat lijkt in grote mate te worden bepaald door het nominale tarief. De theorie inhoudende dat 
de belastingvoet aan de ene kant en de belastinggrondslag aan de andere kant beide een even 
groot effect hebben op het effectieve tarief, wordt hiermee afgewezen. (Towards an internal mar-
ket without obstacles, COM (2001) 582 final, 23 oktober 2001).

214 Rapport van 11 juni 2001. Verbreding en verlichting. Rapport van de studiegroep onder leiding van 
Y. de Rooij.
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In het verleden zijn verschillende oplossingen voorgesteld voor de problematiek van de 
kleine ondernemers.215 De belangrijkste waren de invoering van een onbelaste reserve216 
of een verlaagd OWB-tarief.
Al deze oplossingen hebben echter als gemeenschappelijk kenmerk dat zij verlichting bie-
den op het ondernemingsniveau. Daar doet zich in het onderhavige OWB-stelsel evenwel 
het pijnpunt niet voor. Immers, de OWB bedraagt ‘slechts’ 30% of wellicht nog minder, 
wat een lager tarief vormt dan alle tariefschijven van box 1 (ook de eerste twee inclusief 
de volksverzekeringen e.d.). De verzwaring komt naar voren op het moment dat de winst 
wordt uitgekeerd. Op dat moment zullen deze kleine ondernemers nogmaals belasting 
verschuldigd zijn. De totale belastingdruk komt dan wellicht hoger uit dan onder de hui-
dige Wet IB 2001 het geval is.
Ter mitigering van de verzwaring van de belastingdruk gaat mijn voorkeur derhalve uit 
naar een oplossing op het niveau van de winstgenieter. Door een verzachting te bieden op 
dit niveau wordt de pijn verlicht daar waar hij ontstaat. Voorts wordt op deze wijze ook 
de neutraliteit tussen de ondernemingen bewaard voor wat betreft de winstbelasting. De 
volgende oplossingen zijn denkbaar:
– een verlaagd IB-tarief;
– een heffingskorting.

Concluderend merk ik op dat de invoering van een OWB-stelsel gepaard zou kunnen gaan 
met een tariefsverlaging voor wat betreft de OWB als winstbelasting in vergelijking tot het 
huidige VPB-tarief. De neerwaartse bijstelling wordt in het bijzonder ingegeven door 
internationale concurrentieoverwegingen. De natuurlijke rem op de tariefsdaling wordt 
gevormd door onder meer de staatskas, de verhouding tot de inkomstenbelasting maar 
ook buitenlandse CFC-wetgeving.
De verlaging van het winstbelastingtarief zal (eventueel) gepaard gaan met een verhoging 
van het tarief voor de secundaire uitdelingsheffing teneinde op deze wijze (deels) aan te 
sluiten bij het toptarief van box 1. Betoogd werd dat als kleine ondernemers hiervan hin-
der ondervinden een heffingskorting of een verlaagd tarief in de inkomstenbelasting een 
oplossing zouden kunnen zijn.

6.5 TIJDSTIP VAN HEFFING OWB EN IB

Naast stelsel en tariefstelling is het tijdstip van belang. Voor het tijdstip waarop de OWB 
geheven zal worden, kan worden aangesloten bij hetgeen thans rechtens is. Er zal jaarlijks 
worden geheven.
Voor het moment waarop de secundaire uitdelingsheffing wordt geheven, kan eveneens 
bij het huidige recht worden aangesloten. Op het moment dat de winstuitkeringen c.q. 
onttrekkingen genoten worden, zal belastingheffing plaatsvinden evenals op het moment 
van de vervreemding, waarbij de obligatoire overeenkomst als uitgangspunt geldt.
Het eerder belasten om winstoppotting tegen te gaan, is niet nodig. Een dergelijke hef-
fingswijze schept enkel administratieve problemen en liquiditeitsproblemen (een winst-
gerechtigde kan immers genoodzaakt zijn belasting te betalen over een voordeel dat hij 
nog niet genoten heeft).

215 Onder de destijds geldende belastingwetgeving werden deze kleine en middelgrote ondernemers 
belast naar de tarieven die golden voor de laagste schijven van de inkomstenbelasting. De BB die 
de KVWK voorstelde – en de OWB die Van Dijck voorstelde – ging evenwel uit van een tarief van 
circa 40%. Dit betekende dat de kleine ondernemers als gevolg van de invoering van de BB/OWB 
mogelijk geconfronteerd zouden worden met een hogere heffing over hun ondernemingswinst 
dan zij tot dan toe onder de IB gewend waren. Rapport van de belastingstudiegroep van het Katho-
lieke Verbond van Werkgeversvakvereniging, Hervorming van de belastingheffing van ondernemingen, 
Den Haag 1960, p. 18, J.E.A.M. van Dijck, Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm, 
Belastingconsulentendag 1984, nr. 29, FED b.v., Deventer 1984, p. 25.

216 Onder meer door Van Dijck voorgesteld.
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De dreiging van winstoppotting is overigens niet zo groot als het lijkt. Het rendement op 
de opgepotte winst wordt immers wél belast met OWB. Mocht toch blijken dat de schat-
kist door de uitbreiding van de reserveringsmogelijkheden benadeeld wordt, dan zal een 
juiste tariefstelling van zowel de OWB als de inkomstenbelasting (waar de secundaire uit-
delingsheffing ook deel van uitmaakt), hiervoor een oplossing bieden. Bij een juiste tarief-
stelling zal de stimulans tot winstreservering aanzienlijk kunnen worden verminderd. Na 
uitkering en heffing van de secundaire uitdelingsbelasting zullen de uitgekeerde midde-
len namelijk in box 3 renderen. Ingeval het lucratiever is om de uitgedeelde winst te laten 
renderen in box 3 dan in de onderneming (waar het rendeert tegen het OWB-tarief), dan 
zal de ondernemer vanzelf overgaan tot winstuitkering in plaats van reservering.

6.6 SAMENVATTING

Samenvattend kan worden gesteld dat het OWB-stelsel gebaseerd wordt op de systematiek 
van een indirect imputatiestelsel. Dit betekent een tweetal heffingen op twee niveaus 
(i.e. onderneming en winstgenieter). Bij de tariefstelling van beide heffingen zal rekening 
worden gehouden met de onderlinge samenhang. Betoogd is evenwel dat de hoogte van 
de tarieven voor het onderwerp van dit proefschrift arbitrair is.
Naast de systematiek van het stelsel is ook een gedetailleerde uitwerking van de belasting-
subjecten en objecten van de beide heffingen vereist. De volgende twee hoofdstukken 
voorzien hierin.
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7 Detailuitwerking van de belastingsubjecten in het 
voorgestelde OWB-stelsel

7.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk en de volgende zal de globale schets van het onderhavige OWB-stelsel op 
een aantal detailpunten worden uitgewerkt. Dit geldt zowel voor de OWB als voor de 
secundaire heffing.
Naast een meer gedetailleerde bespreking van de belangrijkste pijlers van dit systeem, 
zoals de invulling van de belastingsubjecten, belastingobjecten, heffingsmomenten en 
tarieven, zal ook aandacht worden besteed aan de achtergronden van de gemaakte keu-
zes. Tevens zal een aantal bijzondere situaties aan de orde komen en de wijze waarop die 
in het voorgestelde systeem zullen uitpakken.
Dit zevende hoofdstuk concentreert zich op een detailuitwerking van de belastingsubjec-
ten van beide heffingen. Kort gezegd kwalificeert als belastingsubject voor de OWB de 
objectieve (materiële) onderneming en als belastingsubject voor de secundaire heffing de 
zogenoemde winstgenieter (een participant die aan een aantal kwalificatiecriteria vol-
doet).
Van de uitgangspunten zoals in par. 5.2 door mij zijn opgesomd, hebben met name de vol-
gende aan de basis gestaan van de uitwerking van de belastingsubjecten:
Uitgangspunt 1: rechtsvormneutraliteit.
Uitgangspunt 3: overnemen van de huidige invulling van het ondernemingsbegrip.
Uitgangspunt 6: voorzetting van het bestaande onderscheid tussen ondernemen en 

beleggen in de IB-sfeer.
Uitgangspunt 9: eenvoud in de uitwerking.
Uitgangspunt 10:nationale behandeling als startpunt.

7.2 BELASTINGSUBJECT VOOR DE OWB

Het vertrekpunt bij de invulling van het belastingsubject voor de OWB is de materiële 
onderneming die winst genereert, dat wil zeggen de duurzame organisatie van arbeid en 
kapitaal gericht op het behalen van winst door deelname aan het economische verkeer. 
Eerste vraag is dan of bij de bepaling van dit belastingsubject een subjectieve of objectieve 
benadering zal plaatsvinden. Ten tweede is het van belang om te bepalen of de aanwezig-
heid van een onderneming op formele of materiële wijze wordt bepaald. In het navol-
gende wordt aan deze twee aspecten van het belastingsubject nadere aandacht besteed.

7.2.1 De objectieve of subjectieve benadering voor de OWB

Bij de afbakening van het belastingsubject van de OWB dient een keuze te worden 
gemaakt tussen een objectieve en een subjectieve benadering. De Wet IB 2001 en Wet VPB 
1969 gaan thans uit van de subjectieve benadering. Als belastingplichtige wordt aange-
merkt de ondernemer, dat wil zeggen de natuurlijke persoon voor rekening van wie een 
onderneming wordt gedreven (Wet IB 2001) en lichamen die (in formeel opzicht) een 
onderneming drijven (Wet VPB 1969). Bij een objectieve benadering wordt echter geen 
belang gehecht aan deze persoon maar wordt het belastingsubject gevormd door de (mate-
riële) onderneming zelf.
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De meeste concrete uitwerkingen van een OWB gaan uit van de subjectieve benadering.217 
Koudijs is een van de eerste schrijvers geweest die heeft voorgesteld om een objectieve 
benadering te volgen.218 Voor de invulling van het belastingsubject van de OWB, sluit zij 
aan bij de winstgenererende entiteit zelf (i.e. de onderneming). Deze objectieve benade-
ring sluit, naar haar mening, het meest aan bij het doel van de rechtsvormneutrale winst-
belasting. Het tweede argument dat zij voor de objectieve benadering aandraagt, vormt de 
verzelfstandiging van de particuliere ondernemingen die zich binnen het bedrijfsleven 
heeft voltrokken. Hier kan volgens haar voor fiscale doeleinden bij worden aangeslo-
ten.219

In zijn bespreking van het proefschrift van Koudijs geeft L.G.M Stevens aan220 nog niet 
overtuigd te zijn van de noodzaak van deze objectieve benadering. Hij acht de onderbou-
wing van deze objectivering (nog) te summier. Zijn belangrijkste bezwaar tegen de objec-
tivering is dat hij een groot aantal onbeantwoorde vragen ziet ontstaan op het moment 
dat het huidige gesubjectiveerde ondernemingsbegrip wordt ingeruild voor een objec-
tieve benadering. Zo vraagt hij zich onder meer af aan de hand van welke criteria getoetst 
moet worden of er sprake is van één of meer objectieve ondernemingen, op welke wijze 
het ondernemingsbegrip zich tot het concernbegrip verhoudt, wat de status van de com-
manditaire entiteiten is en op welke wijze het buitenvennootschappelijke ondernemings-
vermogen in de rechtsvormneutrale winstbelasting wordt behandeld.221

In de onderhavige detailuitwerking van de OWB wordt, ondanks de door Stevens geop-
perde vragen, toch gekozen voor de door Koudijs verdedigde objectieve benadering. In het 
navolgende zal ik evenwel trachten de door Stevens geopperde vragen, voor zover deze op 
de objectivering van het ondernemingsbegrip zien, te beantwoorden.222

De keuze voor een objectieve benadering is door mij gegrond op de volgende argumenten. 
Enerzijds gaat het om de door Koudijs al genoemde argumenten die ik hier overneem en 
anderzijds om aanvullende argumenten die mijns inziens de keuze voor objectivering ver-
sterken.
Het eerste argument dat door Koudijs naar voren is gebracht, is, zoals gezegd, de aanslui-
ting van de objectieve benadering bij het doel van de heffing. Het doel is om iedere onder-
neming ongeacht de rechtsvorm gelijk te behandelen. Dit wordt mijns inziens inderdaad 
bereikt door een heffingssysteem waarbij zelfstandig wordt geheven over de behaalde 
winst. Indien zulks ook voor de particuliere ondernemers de bedoeling is, strookt daar-
mee niet het vasthouden aan een subjectieve benadering. In dat geval zal namelijk een 

217 Vergelijk o.a. J..E.A.M. van Dijck, Belastingheffing van ondernemingen ongeacht de rechtsvorm, Belasting-
consulentendag 1984, nr. 29, FED b.v., Deventer 1984 en Rijkers in Raad voor het Midden en Klein-
bedrijf, Advies inzake een ondernemingswinstbelasting, nr. 6,
’s-Gravenhage 1995.

218 Y. Koudijs, Ondernemingswinstbelasting, een rechtsvormneutrale belastingheffing naar de winst uit onderne-
ming, proefschrift d.d. 30 november 1993, UVA, Amsterdam 1993, p. 132 tot en met 133.

219 In gelijke zin ook Van Kempen die in haar proefschrift uitgaat van een zekere verzelfstandiging 
van de onderneming ten opzichte van de achterliggende natuurlijke personen. M.L.M van Kem-
pen, Rechtspersoonlijkheid en de belastingplicht van vennootschappen, proefschrift d.d. 24 september 
1999, W.E.J Tjeenk Willink, Deventer 1999.

220 L.G.M. Stevens, ‘Boekbespreking: Ondernemingswinstbelasting een rechtsvormneutrale belas-
tingheffing naar winst uit onderneming,’WFR 1994/79.

221 In dit onderzoek komen dergelijke vragen aan de orde in de volgende onderdelen van dit hoofd-
stuk. De positie van de commandiet komt aan de orde in onderdeel 7.5.1.

222 Stevens heeft in zijn bespreking nog meer vragen aan de orde gesteld met betrekking tot het door 
Koudijs verdedigde ontwerp van een rechtsvormneutrale winstbelasting. In deze paragraaf wordt 
nader ingegaan op de objectivering van het belastingsubject voor de OWB en derhalve tevens op 
een aantal door Stevens naar voren gebrachte vragen. Echter, in de navolgende hoofdstukken zal 
mijn ontwerp voor een OWB-stelsel nader worden uitgewerkt. Bij deze uitwerking wordt tevens 
rekening gehouden met de overige door Stevens opgeworpen bezwaren. Zie voor de criteria met 
betrekking tot de objectieve onderneming onderdeel 7.2.1 en 7.2.2, voor het ondernemingsbegrip 
in verhouding tot het concernbegrip onder meer onderdeel 8.2.5 en 8.2.6, voor de commanditaire 
entiteiten onderdeel 7.5.1 en voor het buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen 
onderdeel 7.2.4.
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ongelijke behandeling tussen een onderneming gedreven in de rechtsvorm van een 
lichaam v.s. een particuliere ondernemer blijven bestaan. Een voorbeeld van een dergelijk 
verschil dat dan blijft voortbestaan, is de afhankelijkheid van de (heffing van) winstbelas-
ting van het leven van het belastingsubject. Op het moment dat een particuliere onderne-
mer bijvoorbeeld komt te overlijden, zal er afgerekend moeten worden over de alsdan (fic-
tief) gerealiseerde stakingswinst. Een rechtspersoon heeft daarentegen het ‘eeuwige’ 
leven. Bij het overlijden van de achterliggende natuurlijke persoon zal er niet afgerekend 
moeten worden over de alsdan gerealiseerde stakingswinst.223 De subjectieve benadering 
levert op dit punt dus toch een verschil op in belastingheffing tussen ondernemingen 
afhankelijk van de rechtsvorm. In hoofdstuk 4 werd aangegeven dat juist een dergelijk 
gebrek aan rechtsvormneutraliteit mijns inziens opgelost dient te worden, omdat dit leidt 
tot een aantal ongewenste maatschappelijke gevolgen.
Kortom, het doel van de OWB wordt bij een subjectieve benadering niet volledig gereali-
seerd, aangezien bepaalde ongelijkheden tussen rechtspersonen en particuliere onderne-
mingen blijven bestaan.
Als tweede argument noemt Koudijs de overeenstemming met de maatschappelijke ver-
zelfstandigingstrend van de onderneming. Deze trend is sindsdien alleen maar sterker 
geworden. Bijvoorbeeld gelet op de invoering van de rechtspersoonlijkheidoptie voor 
samenwerkingsverbanden.224

Naast de door Koudijs naar voren gebrachte argumenten kunnen mijns inziens de vol-
gende aanvullende argumenten worden genoemd. Ten eerste sluit een objectieve benade-
ring aan bij de grondslag en rechtvaardiging van een rechtsvormneutraal winstbelasting-
stelsel als de onderhavige OWB. Eerder al is door mij verdedigd dat de belastingheffing 
over het voordeel ‘winst’, plaats dient te vinden op het niveau van de onderneming en niet 
bij de achterliggende personen.225 Voor deze stelling heb ik een aantal argumenten aan-
gevoerd die mijns inziens ook de objectieve benadering van het belastingsubject kunnen 
rechtvaardigen.
Een tweede argument betreft de bijzondere functie die winst binnen de onderneming ver-
vult en die mijns inziens fiscaal gehonoreerd dient te worden. De OWB beoogt bij de bij-
zondere functie aan te sluiten door een zelfstandige winstbelasting te heffen bij de enti-
teit die profijt heeft van deze bijzondere functie, te weten de onderneming.
Ten derde is de stap naar een geobjectiveerd belastingsubject niet zo groot als het lijkt. In 
het huidige stelsel van winstbelasting wordt namelijk al op diverse plaatsen een bepaalde 
mate van objectiviteit doorgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld de investeringsaftrek bij een 
samenwerkingsverband berekend uitgaande van het gehele samenwerkingsverband (i.e. 
de objectieve onderneming) en niet per afzonderlijke subjectieve onderneming van de 
samenwerkende participanten.226 Eveneens kan de omzetbelasting worden genoemd 
waar de objectieve benadering thans al uitgangspunt is. Op dit punt is al de nodige erva-
ring opgedaan.
Het vierde en laatste argument betreft de eenvoud die met de objectieve benadering mijns 
inziens wordt gerealiseerd. Bijvoorbeeld de eenvoud bij de overdracht van een (materiële) 
onderneming. Een overdracht van de onderneming zal voor de heffing van OWB geen 
gevolgen hebben aangezien er geen wijziging optreedt in het belastingsubject.

De objectieve benadering van het belastingsubject kent niet alleen voordelen maar ook 
nadelen.

223 Wel zal afgerekend dienen te worden voor de secundaire heffing.
224 Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel ‘vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Bur-

gerlijke Wetboek’ ingediend. Dit wetsvoorstel bevat de mogelijkheid voor samenwerkingsverban-
den om te opteren voor rechtspersoonlijkheid. Maatschappen zijn van deze keuzemogelijkheid 
uitdrukkelijk uitgesloten. Kamerstukken II, 2002-2003, 28 746.

225 Zie onderdeel 2.3.3.
226 Art. 3.41, lid 3, Wet IB 2001. Deze objectieve benadering vormt een wijziging ten opzichte van het 

regime van art. 11 Wet IB 1964. Tweede NvW, Kamerstukken II, 1999-2000, 26 727, nr. 19, p. 30.
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Een eerste nadeel is de onduidelijkheid op welke wijze een BV of NV met meerdere objec-
tieve ondernemingen in de heffing dient te worden betrokken. Er komen dan bijvoor-
beeld nadelen op, zoals de onmogelijkheid om fiscaal geruisloos vermogensbestanddelen 
over te dragen tussen twee (objectieve) ondernemingen van een en dezelfde (rechts)per-
soon. Zoals uit de navolgende uitwerking zal blijken, is er een oplossing denkbaar die aan 
dit bezwaar naar mijn mening tegemoetkomt. In de korte schets, die in hoofdstuk 5 werd 
gegeven, is de oplossing door mij aangemerkt als de horizontale fiscale eenheid.
Een tweede nadeel is het risico van oneindig uitstel van winstuitkering. Dit tweede 
bezwaar kan echter wel worden gerelativeerd. Onder het huidige winstbelastingstelsel 
bestaat namelijk ook al de mogelijkheid van uitstel van winstneming/onttrekking. Bij-
voorbeeld met betrekking tot de stille reserves die schuilgaan in de bedrijfsmiddelen. 
Immers, zolang de onderneming de reserves niet realiseert, zal geen sprake zijn van belas-
tingheffing. Ook kan een herinvesteringsreserve bij een eventuele realisatie voor uitstel 
van belastingheffing zorgen. Tot slot kan de mogelijkheid van uitstel genoemd worden die 
thans mogelijk is voor rechtspersonen en aanmerkelijkbelanghouders die door middel 
van het uitstellen van winstuitkeringen de belastingheffing bij de aanmerkelijkbelang-
houders kunnen uitstellen.
Dientengevolge speelt het tweede bezwaar met name in de situatie dat een particuliere 
onderneming winst realiseert. Onder het huidige recht wordt dan direct inkomstenbelas-
ting geheven over deze winst. Een objectieve benadering van het belastingsubject voor de 
OWB heeft tot gevolg dat deze winst alleen met OWB wordt getroffen zolang de winst niet 
ter beschikking wordt gesteld van de achterliggende participanten. Dan is echter wel de 
bestaande ongelijkheid opgeheven tussen rechtsvormen die wel de mogelijkheid geven 
tot winstuitstel en die rechtsvormen die dat niet kunnen bewerkstelligen.
Het risico van oneindig winstuitstel en daarmee oneindig uitstel van belastingheffing voor 
de fiscus, speelt dus met name bij de particuliere ondernemingen. Mijns inziens dient dit 
bezwaar echter niet overschat te worden. Door het kiezen van een juiste tariefstelling 
voor zowel de OWB als de secundaire heffing en de heffing in box 3, kan namelijk een 
prikkel worden gecreëerd om de winst wel ten goede te laten komen aan de achterlig-
gende participanten. Na een (belaste) uitkering zal deze winst namelijk in box 3 renderen. 
Afhankelijk van de tariefstelling kan dit renderen in box 3 lucratiever zijn dan renderen 
in de onderneming tegen de OWB en de meegroeiende latente claim van de secundaire 
heffing samen. Indien dit het geval is, zal de achterliggende ondernemer logischerwijs 
besluiten tot uitkering.
Als derde bezwaar geldt de verdamping van de compensabele verliezen op het moment 
dat de objectieve onderneming wordt geliquideerd. Ook dit probleem kan evenwel genu-
anceerd worden indien een en ander wordt beoordeeld in samenhang met de basisge-
dachte van het door mij voorgestelde winstbelastingsysteem, waarbij de opbrengstgene-
rende entiteit als uitgangspunt (behoort te) wordt(en) genomen.227 Zolang de onderne-
ming bestaat, wordt zij belast en heeft zij recht op verliescompensatie. Op het moment 
dat de onderneming er niet meer is, is er geen opbrengstgenerende entiteit meer en is er 
dus geen reden meer tot belastingheffing, maar evenmin een reden voor het handhaven 
van de mogelijkheid tot verliesverrekening. Op het moment dat het lichaam, dan wel de 
natuurlijke persoon die de onderneming uitoefende weer een nieuwe onderneming start, 
betreft het een nieuwe entiteit en dus een nieuw belastingsubject voor de OWB die op 
geen enkele wijze verband houdt met de oude gestaakte onderneming.
De verdamping van compensabele verliezen past dus wel in de grondgedachte van een 
zelfstandige belastingheffing van ondernemingen, maar kan in de praktijk toch als nade-
lig worden ervaren. Indien dit inderdaad het geval is, is het echter wel mogelijk om dit 
nadeel op te heffen door een fiscale faciliteit in de OWB op te nemen. In het onderdeel 
‘verliesverrekening’ van het volgende hoofdstuk zal hierop nader worden ingegaan. Op 
deze plaats is voldoende om te constateren dat een dergelijke faciliteit het tegenargument 

227 Vergelijk de argumenten opgesomd in par. 2.3 die pleiten vóór een zelfstandige belastingheffing 
van de onderneming.
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van verliesverdamping verbonden aan de objectivering van het belastingsubject van de 
OWB, afzwakt.
Een vierde nadeel van de objectivering van het belastingsubject voor de OWB betreft de 
problematiek van het uitbreiden van de onderneming dan wel het opstarten van nieuwe 
activiteiten door een ondernemer. Uitbreiding van de onderneming zal geen gevolgen 
hebben voor het belastingsubject van de OWB. Het opstarten van nieuwe activiteiten daar-
entegen wel. Ontstaat er door het opstarten van nieuwe activiteiten een nieuwe onderne-
ming, dan ontstaat er in beginsel tevens een nieuw belastingsubject voor de OWB. Het 
bepalen van de grens tussen uitbreiding van een bestaande onderneming dan wel de start 
van een nieuwe onderneming, is een (materiële) toets, die niet altijd eenvoudig is. Belang-
rijke factor bij deze toetsing is de aard van de onderneming228, waarbij de volgende regel 
als uitgangspunt kan gelden. Nieuwe activiteiten, die op enigerlei wijze verband houden 
met bestaande activiteiten en deze bestaande activiteiten ondersteunen c.q. aanvullen229, 
duiden op een uitbreiding van de bestaande onderneming. Staan de opgestarte activitei-
ten niet of nauwelijks in verband met de activiteiten van de bestaande onderneming, dan 
duidt dit op de start van een nieuwe onderneming en dus een nieuw belastingsubject voor 
de OWB.
Volgende vraag is dan, indien geconstateerd is dat er twee of meer objectieve ondernemin-
gen worden gedreven door dezelfde persoon(en), of deze kunnen worden samengevoegd 
tot één belastingsubject of dat zij als afzonderlijke belastingsubjecten voor de OWB blij-
ven fungeren. In onderdeel 7.2.6 zal aan de beantwoording van deze vraag aandacht wor-
den besteed.

De voorstaande voordelen afwegend tegen de nadelen, stel ik mij op het standpunt dat de 
nadelen van een geobjectiveerd ondernemingsbegrip de daaraan verbonden voordelen 
niet overtreffen. De voordelen zijn veelal meer principiële aspecten, terwijl de nadelen 
meer praktisch van aard zijn en daardoor (in de meeste gevallen) door middel van nadere 
regelgeving in de uitvoering van de OWB kunnen worden weggenomen. Dientengevolge 
heeft de objectieve benadering van het belastingsubject mijn voorkeur. De volgende vraag 
is dan wanneer er precies sprake is van een objectieve onderneming in de zin van de OWB.

228 Het onderscheid is onder meer van belang voor de toepassing van bepaalde fiscale faciliteiten. Bij-
voorbeeld de herinvesteringreserve van art. 3.54 Wet IB 2001. Indien een vermogensbestanddeel 
dat betrekking had op de ‘bestaande’ activiteiten wordt verkocht, kan voor de eventueel behaalde 
boekwinst een herinvesteringreserve worden gevormd. In het geval dat de nieuwe activiteiten 
een uitbreiding van de bestaande activiteiten vormen, zal deze herinvesteringreserve aangewend 
kunnen worden ten gunste van investeringen die met deze uitbreidende activiteiten samenhan-
gen. In het geval de activiteiten evenwel een nieuwe onderneming vormen, zal een dergelijke aan-
wending niet mogelijk zijn. Er bestaan twee objectieve ondernemingen naast elkaar en aanwen-
ding van een herinvesteringreserve tussen twee objectieve ondernemingen is gelijk als onder de 
huidige Wet IB 2001 niet toegestaan. Zie S.J. Verver; ‘Toepassing van de herinvesteringreserve 
over het stakingstijdstip heen’; FED 2002/ 2909, nr. 220.

229 Een bakkerswinkel gaat bijvoorbeeld een tearoom beginnen waarin dezelfde taartjes verkocht 
worden of een strandtent in Zandvoort opent een tweede filiaal in Bloemendaal.
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7.2.2 De kwalificatiecriteria voor de onderneming als belastingsubject voor de 
OWB

In lijn met de heersende gedachte230, zal de invulling van het ondernemingsbegrip aan de 
rechter worden overgelaten.231 Belangrijke reden voor deze keuze zijn de aansluiting bij 
de dynamiek van de economie evenals het belang van het behouden van de inmiddels 
gewezen rechtspraak omtrent het ondernemingsbegrip.
In het OWB-stelsel zal dus ook materieel worden getoetst of sprake is van een onderne-
ming, dat wil zeggen dat op grond van de concrete feiten beoordeeld zal worden of er 
sprake is van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal gericht op het behalen van 
winst door deelname aan het economische verkeer.
Om de concurrentieverhoudingen niet te verstoren, wordt in de OWB een bepaling opge-
nomen die overeenkomt met het huidige art. 4 Wet VPB 1969. Onder het drijven van een 
onderneming in de zin van de OWB wordt dan naast het daadwerkelijk drijven van een 
materiële onderneming ook verstaan het verrichten van werkzaamheden die als concur-
rerend kwalificeren met ondernemingen van andere belastingsubjecten van de OWB. Dit 
impliceert dat bijvoorbeeld een onderneming niet alleen aanwezig wordt geacht indien 
de entiteit met haar activiteiten concurreert met ondernemingen van rechtspersonen, 
maar ook ingeval zij concurreert met de activiteiten van een door een particulier gedreven 
onderneming.232 Met een bepaling als het huidige art. 4 Wet VPB 1969 wordt bereikt dat 
ondernemingen zonder een winststreven maar die wel feitelijk in concurrentie treden, 
toch geacht worden een onderneming te drijven en als zodanig in de heffing van de OWB 
betrokken zullen worden. Dit komt een concurrentieneutraal (winst)belastingstelsel ten 
goede.
Overigens zal de gelijkschakeling van het zelfstandige beroep met een onderneming zoals 
onder de huidige inkomstenbelasting rechtens is, onder de OWB worden gecontinueerd.

Het voorstel is om deze objectieve benadering voor iedere onderneming te volgen onge-
acht de rechtsvorm. Als uitgangspunt geldt dat de onderneming het belastingsubject is 
van de OWB, ongeacht de rechtsvorm. Het uitgangspunt geldt dus ook voor eenmansza-
ken en personenvennootschappen.
Heithuis, die eveneens voorstander is van een objectieve benadering van het belastingsub-
ject, stelde voor om de objectivering niet zo ver te laten doorvoeren en in zoverre een ver-
schil te laten bestaan tussen eenmansondernemingen en personenvennootschappen.233 
Hij stelt voor om in het geval van personenvennootschappen (VOF, CV maar ook BV en 
NV) de vennootschap als zodanig belastingplichtig te maken en in het geval van de een-
mansonderneming de natuurlijk persoon subjectief belastingplichtig te maken indien en 
voor zover deze een onderneming drijft. Met betrekking tot dit laatste trekt hij een paral-
lel met de huidige regeling in art. 2, lid 1, sub d, Wet VPB 1969 voor stichtingen en vereni-

230 Vergelijk onder andere hetgeen omtrent het ondernemingsbegrip is opgemerkt tijdens de parle-
mentaire behandeling van de Wet IB 2001. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 1998-
1999, 26 727, nr. 3, p. 93) wordt bijvoorbeeld opgemerkt: ‘In het wetsvoorstel is, evenmin als in 
de Wet op de inkomstenbelasting 1964, een omschrijving van het begrip “onderneming” opgeno-
men. In de jurisprudentie is voor de uitleg van dit begrip aansluiting gezocht bij de in de bedrijfs-
economie gebruikelijke omschrijving dat een onderneming een duurzame organisatie van kapi-
taal en arbeid is waarmee wordt beoogd door deelneming aan het maatschappelijke productie-
proces winst te behalen. Wij hebben ons bij de voorbereiding van het wetsvoorstel afgevraagd of 
het zinvol zou zijn een omschrijving van het begrip onderneming in dit wetsvoorstel op te 
nemen, maar wij hebben daar uiteindelijk vanaf gezien. (...). Wij geven er daarom vooralsnog de 
voorkeur aan de afbakening van het begrip onderneming primair aan de jurisprudentie over te 
laten’.

231 Het overnemen van dit standpunt is al genoemd als een van de uitgangspunten die aan deze uit-
werking ten grondslag ligt. Zie par. 5.2.

232 Ook Koudijs ging uit van een dergelijke aansluiting bij art. 4 wet VPB 1969.
233 E.J.W. Heithuis, Zonder aanziens des (rechts)persoons, de wet VPB 2007, De ondernemingswinstbelasting van 

de 21e eeuw, inaugurele rede Erasmus Universiteit Rotterdam, Kluwer, Deventer 2005, p. 24-26.
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gingen. Een van zijn argumenten is dat hij in zoverre geen gelijkheid tussen eenmanson-
dernemers en BV’s en NV’s nastreeft dat de eenmansondernemer en zijn onderneming in 
fiscale zin zodanig verzelfstandigd zijn dat zij in fiscale zin overeenkomsten met elkaar 
kunnen aangaan.
In mijn uitwerking van het OWB-stelsel wil ik verder gaan en stel voor om niet de rechts-
persoon of de achterliggende natuurlijk persoon als belastingsubject voor de OWB aan te 
merken, maar de onderneming zelf.
Bij een dergelijke verregaande objectivering speelt nog wel het probleem van de prakti-
sche uitvoerbaarheid van deze objectieve benadering. Anders gezegd kunnen vraagstuk-
ken als: ten name van wie wordt het aanslagbiljet gesteld en wie is er aansprakelijk op het 
moment dat een OWB-schuld niet wordt voldaan, worden opgelost of zijn de praktische 
problemen zodanig bezwarend dat objectivering van het belastingsubject dient te worden 
verhinderd?
Voor het oplossen van dergelijke vraagstukken kan mijns inziens een parallel worden 
getrokken met de BTW. Immers, voor die belasting is al ervaring opgedaan met de objec-
tivering van het belastingsubject. In de BTW kwalificeert de entiteit die de onderneming 
drijft als BTW-plichtige. Dit volgt onder meer uit art. 7 Wet OB waarin het begrip onder-
nemer wordt omschreven en waartoe ‘een ieder’ wordt gerekend die een bedrijf zelfstan-
dig uitoefent. Onder ‘een ieder’ wordt bij een samenwerkingsverband zonder rechtsper-
soonlijkheid, de entiteit zelf gevat en niet de participanten afzonderlijk. Dit is een andere 
benadering dan de fiscale transparantie die voor samenwerkingsverbanden in bijvoor-
beeld de inkomstenbelasting, wordt toegepast.
In de BTW is dus een zekere mate van objectivering doorgevoerd met betrekking tot het 
belastingsubject. Een praktische vraag als de tenaamstelling van het aanslagbiljet, wordt 
in de BTW opgelost door het aanslagbiljet te stellen ten name van de onderneming die 
door het samenwerkingsverband wordt gedreven. Naar ik begrijp heeft een dergelijke 
tenaamstelling in de BTW tot op heden nauwelijks tot problemen geleid.
Gelet op het ontbreken van praktische problemen stel ik voor om ook de OWB-aanslag op 
naam van de onderneming te zetten. De voldoening van deze aanslag is vervolgens de ver-
antwoordelijkheid van de achterliggende personen in hun functie van vertegenwoordiger 
van die onderneming.
Een andere praktische vraag betreft de aansprakelijkheid voor de aanslag (i.e. wie is er aan-
sprakelijk voor de OWB-schuld indien de onderneming deze niet voldoet?). De aansprake-
lijkheid voor BTW-schulden wordt onder meer geregeld door art. 33 en 36 IW 990. Op 
grond van deze bepalingen zijn bestuurders van een lichaam of een samenwerkingsver-
band hoofdelijk aansprakelijk voor onder meer de omzetbelastingschuld van de onderne-
ming.
Ik stel voor om in het OWB-stelsel een soortgelijke bepaling op te nemen voor wat betreft 
de verschuldigde OWB. Gelet op het uitgangspunt dat de objectivering ook geldt voor de 
eenmanszaak, zal hiervoor eenzelfde aansprakelijkheidsbepaling dienen te worden opge-
nomen. Voor zover ik thans kan overzien, hebben de bestaande aansprakelijkheidsbepa-
lingen in de praktijk niet geleid tot onoverkomelijke uitvoeringsproblemen. Dientenge-
volge kan worden betoogd dat zulks evenmin het geval zal zijn bij invoering van een geob-
jectiveerd belastingsubject voor de OWB, zoals in het onderhavige stelsel wordt 
voorgesteld.
Tot slot nog het volgende. De objectivering van het belastingsubject kan leiden tot diverse 
variaties op het aansprakelijkheidsvraagstuk, bijvoorbeeld de vraag bij wie de aansprake-
lijkheid rust nadat de onderneming is overgedragen.234 Gelijk als vorenstaande hoofdre-
gel, ben ik van mening dat al deze problemen door middel van nadere wetgeving in de 
vorm van aansprakelijkheidsbepalingen kunnen worden opgelost.
Illustratief in dit verband is ook de belastingplicht van overheidsbedrijven waar een soort-
gelijke problematiek speelt. Op grond van art. 2, lid 3, Wet VPB 1969 is een publiekrech-

234 In eerste instantie zal dit de onderneming zelf zijn, maar indien deze in gebreke blijft, zal er zon-
der nadere regelgeving moeilijk tot het aanspreken van een ander kunnen worden gekomen.
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telijk rechtspersoon VPB-plichtig indien zij een onderneming drijft. Uit de tekst van de 
wet blijkt dat niet het publiekrechtelijke lichaam zelf de belastingplichtige is, maar het 
bedrijf. Ook hier wordt de aanslag op naam van de onderneming gesteld wat in de prak-
tijk, voor zover ik kan overzien, niet tot onoverkomelijke problemen leidt.

Tot slot merk ik nog het volgende op. In de onderhavige uitwerking streef ik naar volle-
dige rechtsvormneutraliteit. In die gedachte ben ik van mening dat een eenmansonderne-
mer in fiscale zin overeenkomsten met zijn onderneming dient te kunnen aangaan. Dit 
zal in hoofdstuk 7 nog nader worden uitgewerkt. Door de onderneming als belastingsub-
ject aan te merken, ook in het geval van een eenmanszaak, wordt in fiscalibus een zelf-
standigheid gecreëerd die het aangaan van dergelijke overeenkomsten mogelijk maakt.

7.2.3 Samenvatting

Bij de invulling van het belastingsubject van de OWB, is de onderneming als opbrengstge-
nererende entiteit als uitgangspunt genomen. Onder onderneming wordt verstaan de 
duurzame organisatie van arbeid en kapitaal gericht op het behalen van winst door deel-
name aan het economische verkeer. De aanwezigheid van een dergelijke onderneming 
wordt vastgesteld aan de hand van de feiten.
Wanneer tot de aanwezigheid van een onderneming is geconcludeerd, zal deze onderne-
ming zelf het belastingsubject zijn voor de OWB. In de onderhavige uitwerking is ervoor 
gekozen om de bestaande subjectieve benadering te wijzigen in een objectieve benade-
ring en dit geheel te volgen, ook voor de eenmanszaak. Dientengevolge wordt bij de hef-
fing van OWB geen aandacht besteed aan het achterliggende lichaam of natuurlijke per-
soon die deze onderneming drijft. Hiermee wordt rechtsvormneutraliteit in de winstbe-
lasting bereikt. Dit is een aanzienlijke wijziging in vergelijking met hetgeen thans 
rechtens is. Als praktische uitvoering is de volgende uitwerking voorgesteld.
Het OWB-aanslagbiljet zal op naam van de onderneming, zoals deze entiteit in de maat-
schappij als zelfstandige naar buiten toe treedt, worden gezet. Voor de mogelijke proble-
men die rijzen voor wat betreft de aansprakelijkheid voor OWB-schulden, zullen (wette-
lijke) oplossingen kunnen worden geformuleerd. Als basis voor deze oplossing wordt een 
parallel getrokken met de aansprakelijkheidsregelingen zoals die thans gelden voorde 
BTW.235 Gelet op de ervaringen die reeds zijn opgedaan met de BTW, kan worden betoogd 
dat er op dit punt geen praktische problemen zullen ontstaan die aan objectivering van 
het OWB-belastingsubject in de weg staan.
Aan de invulling van het belastingsubject, zoals in de OWB uitwerking wordt voorgestaan, 
is een aantal bijzondere gevolgen verbonden, die hierna zullen worden besproken.

7.2.4 Een rechtspersoon zonder materiële onderneming

Gevolg van het aansluiten bij de materiële onderneming als belastingsubject voor de OWB 
is, dat in het geval een rechtspersoon geen materiële onderneming drijft maar zich slechts 
bezighoudt met beleggen, er geen belastingsubject voor de OWB is en er dus geen winst-
belasting geheven zal worden.

235 Zie onder meer art. 36 e.v. IW 1990.
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Het niet heffen van OWB lijkt in deze situatie tot een bevoordeling van de achterliggende 
participanten te leiden en mogelijk zelfs tot belastingvrijdom. Wanneer participanten in 
een dergelijke rechtspersoon als belastingplichtigen voor de secundaire heffing kwalifice-
ren, zouden zij immers slechts het tarief van deze secundaire heffing verschuldigd zijn 
met betrekking tot de voordelen uit hun participatie, terwijl de voordruk van de OWB ont-
breekt. Immers, bij de vaststelling van de hoogte van het tarief van de secundaire heffing 
is rekening gehouden met de voordruk van de eerder geheven OWB. Wanneer deze voor-
druk ontbreekt, als gevolg van het ontbreken van een belastingsubject voor de OWB, ver-
valt de grondslag onder deze secundaire heffing en de hoogte van het tarief.236Met deze 
mogelijke bevoordeling is in de onderhavige uitwerking rekening gehouden door in der-
gelijke gevallen – waarbij een belastingsubject voor de OWB ontbreekt – te bepalen dat 
evenmin sprake is van een belastingsubject voor de secundaire heffing. Dientengevolge 
wordt geheel niet toegekomen aan een heffing op basis van deze indirecte imputatiesyste-
matiek waarbij de tarieven van beide heffingen op elkaar zijn afgestemd.
Zoals in de navolgende paragraaf nader uiteen zal worden gezet, is een eerste vereiste voor 
de kwalificatie als belastingplichtige voor de secundaire heffing, dat de entiteit waarin 
geparticipeerd wordt, een materiële onderneming drijft. Ontbreekt een objectieve onder-
neming dan zal de participatie tot de grondslag van box 3 worden gerekend en als zodanig 
worden belast. Er is dan per saldo geen verschil in fiscale behandeling in vergelijking met 
een natuurlijk persoon die rechtstreeks beleggingen houdt en daarvoor in de heffing van 
box 3 betrokken wordt.
Deze uitwerking komt overeen met de gedachte achter de huidige regeling van de beleg-
gingsinstelling in de zin van art. 28 Wet VPB 1969. Een beleggingsinstelling in de zin van 
deze regeling, is een vennootschap met een bijzonder karakter, die onderworpen is aan 
bijzonder fiscaal regime. In feite vormt de vennootschap (niet meer dan) een intermediair 
tussen de beleggingen en zijn aandeelhouder. Om die reden en mits aan alle daartoe 
gestelde voorwaarden is voldaan, zal de beleggingsinstelling onderworpen zijn aan een 
0%-VPB-tarief . Op deze wijze wordt het gezamenlijk beleggen niet benadeeld ten opzichte 
van het beleggen door een zelfstandige particuliere belegger.
De vorenstaande behandeling gaat ervan uit dat de achterliggende participanten eveneens 
in Nederland zijn gevestigd. Het is evenwel denkbaar dat zij in het buitenland woonachtig 
zijn hetgeen de fiscale behandeling doet wijzigen. Op grond van de afwezigheid van een 
materiële onderneming zullen deze buitenlandse participanten niet als winstgenieter in 
de zin van de secundaire heffing kwalificeren maar hun participatie tot de grondslag van 
box 3 dienen te rekenen. Echter, voor box 3 geldt dat buitenlandse belastingplichtigen 
met betrekking tot aandelen in de winst van een onderneming alleen dan in de Neder-
landse heffing worden betrokken indien dit niet voortkomt uit effectenbezit of dienstbe-
trekking.237 Gevolg geen heffing van inkomstenbelasting dus. Echter, wel is het mogelijk 
dat de Nederlandse fiscus in dit geval dividendbelasting heft. Dit zou evenwel niet anders 
zijn indien zij de beleggingen rechtstreeks zouden aanhouden.

7.2.5 Voortzetting art. 2, lid 5, Wet VPB 1969?

Met de vorenstaande problematiek – geen OWB-plicht indien een materiële onderneming 
ontbreekt – houdt verband de vraag of de huidige fictie van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 
gecontinueerd dient te worden. Bij het beantwoorden van deze vragen strijden twee van 
de eerder geponeerde uitgangspunten om voorrang. Enerzijds de beoogde eenvoudswinst 
en anderzijds de beoogde rechtsvormneutraliteit. Zoals in het navolgende zal blijken, acht 

236 Of er sprake is van een bevoordeling dan wel een benadeling is afhankelijk van het werkelijke 
rendement dat op de belegging wordt behaald. Wordt de belastingplichtige namelijk aan de 
secundaire heffing onderwerpen dan zal hij 30% moeten afrekenen over zijn werkelijke inkom-
sten, wordt hij daarentegen in box 3 belast dan zal hij jaarlijks 30% dienen af te rekenen over het 
forfaitair berekende rendement ter grootte van 4% over de gemiddelde waarde in het economi-
sche verkeer van zijn belegging.

237 Zie art. 7.7, lid 2, sub c, Wet IB 2001.
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ik de eenvoudswinst doorslaggevend. Dientengevolge stel ik voor om in de onderhavige 
OWB een bepaling als art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 te continueren, zij het met aanpassing 
van de reikwijdte. De huidige ruime reikwijdte (ook een onderneming veronderstellen 
indien er geen materiële onderneming bestaat) is namelijk strijdig met het objectieve 
ondernemingsbegrip en de rechtsvormneutraliteit, die aan de onderhavige uitwerking 
ten grondslag liggen en dient wel te worden ingeperkt.
Met Verburg ben ik van mening dat de fiscale autonomie hier namelijk niet al te veel mag 
worden opgerekt.238 De fictie kan, zoals eerder al gesteld, niet bewerkstelligen dat bij het 
ontbreken van een materiële onderneming, de rechtspersoon fiscaal gezien toch een 
onderneming drijft en dus een belastingsubject voor de OWB is. Het staken van een mate-
riële onderneming heeft derhalve tot gevolg dat art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 niet meer 
werkt.239

Voorgesteld wordt derhalve om de fictie van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 over te nemen, 
doch zoals gezegd met een beperking van de reikwijdte. De wijziging zit hierin dat pas 
wordt toegekomen aan toepassing van de fictie van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 indien 
sprake is van een materiële onderneming (i.e. een duurzame organisatie van arbeid en 
kapitaal gericht op het behalen van winst in het economische verkeer) en dus van een 
belastingsubject voor de OWB. Vervolgens geldt dat, indien dit belastingsubject door een 
rechtspersoon wordt gedreven als genoemd in art. 2, lid 1, sub a, b en c, Wet VPB 1969, de 
fictie van art. 2, lid 5, zal werken en al het vermogen en alle activiteiten van deze rechts-
persoon als ondernemingsvermogen en als ondernemingsactiviteiten zullen kwalificeren.
Concreet betekent het voortzetten van deze fictie voor een aantal rechtspersonen dat, 
indien deze rechtspersoon naast ondernemingsactiviteiten ook beleggingsactiviteiten ver-
richt, het rendement op deze beleggingen tot de winst wordt gerekend. Voor andere 
rechtspersonen dan de rechtspersonen waarvoor de fictie geldt, zal het rendement dat 
wordt behaald met de beleggingsactiviteiten echter niet tot de winst worden gerekend. 
Hier blijft in theorie sprake van een ongelijkheid afhankelijk van de rechtsvorm. Op dit 
punt dient het streven naar eenvoud mijns inziens de doorslag te geven. Een oplossing die 
alle ondernemingen op dit punt gelijk zou behandelen afhankelijk van de rechtsvorm, zal 
leiden tot ingewikkelde regelgeving. Hetgeen mijns inziens ongewenst is.

238 J. Verburg, Vennootschapsbelasting, Fiscale hand- en studieboeken, Kluwer, Deventer 2000, hoofd-
stuk 5.

239 Zie ook Van Kempen die vanuit praktische overwegingen voorstelt om in haar ontwerp voor een 
winstbelasting een fictie als art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 voor rechtspersonen te continueren. M. 
M.L.M van Kempen, Rechtspersoonlijkheid en de belastingplicht van vennootschappen, proefschrift d.d. 24 
september 1999, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer 1999, p. 179-180.
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Daar komt bij dat het de vraag is of deze situatie in de praktijk vaak voorkomt en of dit 
dus leidt tot een niet-rechtsvormneutrale behandeling die zijn uitwerking heeft op het 
gedrag van belastingplichtigen bijvoorbeeld bij het uitbrengen van de rechtsvormkeuze. 
Uit jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat in de praktijk steeds vaker wordt aangeno-
men dat het rendement dat door beperkt belastingplichtigen wordt behaald met beleggin-
gen tot de winst van de onderneming wordt gerekend.240 Deze lijn volgend, kan mijns 
inziens de voorzichtige conclusie worden getrokken dat het eindresultaat bij beperkt 
OWB-plichtige rechtspersonen voor wat betreft het rendement op beleggingsopbrengsten 
in de meeste gevallen gelijk zal zijn aan het eindresultaat van de onbeperkt OWB-belas-
tingplichtige waarvoor de fictie van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 blijft gelden. Immers, in 
beide gevallen wordt het beleggingsrendement tot de winst gerekend, bij de ene groep 
rechtspersonen door de wettelijke fictie en bij de andere groep op grond van de jurispru-
dentie en de regels die daarin ontwikkeld zijn.241

Wel dient te worden opgemerkt dat er gevallen zullen blijven bestaan waarbij de beperkt 
OWB-belastingplichtige beleggingsrendement behalen dat niet tot de winst wordt gere-
kend en derhalve onbelast blijft voor de OWB. Zoals eerder al opgemerkt is hier de een-
voudswinst doorslaggevend om art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 te continueren en zal deze een-
voud het vorenstaande gevolg rechtvaardigen.
Hetzelfde speelt deels bij de particuliere ondernemingen. Een particuliere ondernemer 
beschikt, zonder nadere regelgeving, niet over de mogelijkheid om zijn privébeleggingen 
over te brengen naar de onderneming om ze vervolgens te laten renderen tegen het OWB-
tarief. Deze onderneming valt immers buiten de reikwijdte van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969. 
Hetzelfde geldt voor de huidige beperkt belastingplichtige lichamen.
Ook dit gevolg wordt door mij geaccepteerd. Met de bepaling wordt namelijk aanzienlijke 
eenvoudswinst behaald aan de zijde van de rechtspersonen. Daar komt bij dat het naar 
mijn mening verdedigbaar is dat deze ongelijkheid in de praktijk niet veel tot uiting zal 
komen ervan uitgaande dat box 3 als een gunstig fiscaal regime wordt ervaren. Tot slot 
merk ik op dat indien in de praktijk zou blijken dat deze ongelijkheid toch van groter 
belang is en tot taxplanning leidt het mogelijk is om nadere regelgeving te ontwerpen. 
Gedacht kan dan worden aan een regeling waarbij privébeleggingen via een wettelijke fic-
tie als keuzevermogen worden aangemerkt. De natuurlijk persoon met een particuliere 
onderneming krijgt dan eveneens de keuze om zijn beleggingen in privé te laten renderen 
of binnen de onderneming.

Samenvattend kan het volgende beeld worden geschetst met betrekking tot de fictie van 
art. 2, lid 5, Wet VPB 1969. Voor de toepassing van de OWB wordt eerst bepaald of sprake 
is van een objectieve onderneming. Zo nee, dan ontbreekt een OWB-belastingsubject en 
ontbreekt een OWB-plicht. De eventuele participaties zullen bij de natuurlijk persoon 
worden belast in box 3.
Is er wel sprake van een objectieve onderneming dan is tevens sprake van een belasting-
subject voor de OWB. Vervolgens zal worden beoordeeld of dit belastingsubject wordt 
gedreven door een rechtspersoon als genoemd in het huidige art. 2, lid 1, sub a, b en c, 
Wet VPB 1969. Zo ja, dan worden op grond van een fictiebepaling alle activiteiten en 
opbrengsten van deze rechtspersoon toegerekend aan het OWB-belastingsubject. Dus ook 
de eventuele beleggingsopbrengsten.

240 HR 28 oktober 2005, nr. 41.071, NTFR 2005/1488, BNB 2006/80.
241 Vgl. HR 23 april 2004, V-N 2004/26.8, NTFR 2004/699. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat een 

stichting met zijn opleidingsactiviteiten een subjectieve onderneming dreef. Met deze activitei-
ten werden regelmatig exploitatieoverschotten behaalt waarop rendement werd behaald. In 
geschil was of dit rendement en de exploitatieoverschotten tot de onderneming dienden te wor-
den gerekend. De Hoge Raad oordeelde dat zulks inderdaad het geval was. Deze overschotten die-
nen immers als buffer om tegenvallende exploitatieoverschotten binnen de onderneming op te 
vangen. De opbrengsten die met dit vermogen zijn behaald, moeten dan ook worden gerekend 
tot de belastbare ondernemingswinst.
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Het grootste bezwaar dat art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 thans meebrengt – in hoofdstuk 4 
door mij omschreven als de ruime reikwijdte van deze bepaling – wordt opgelost. Een – 
naar huidig recht – onbeperkt belastingplichtig lichaam dat in het geheel geen onderne-
ming meer drijft doch slechts beleggingen bezit, kwalificeert niet als een belastingsubject 
onder de OWB.
Deze objectieve benadering van het belastingssubject voor de OWB in samenhang met de 
invulling die de fictie van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 in het onderhavige OWB-stelsel 
krijgt, brengt met zich dat het einde van de onderneming een aantal fiscale belangrijke 
consequenties heeft. Het eindigen van de materiële onderneming, ongeacht of deze wordt 
gedreven door een rechtspersoon of een natuurlijk persoon heeft namelijk tot gevolg dat 
het OWB-belastingsubject verdwijnt. Gevolg is eindafrekening voor de OWB. Deze eindaf-
rekening zal ook gevolgen hebben op het niveau van de achterliggende winstgenieters. 
Ook voor de secundaire heffing zal bij staking van de materiële onderneming eindafreke-
ning plaatsvinden. Door het wegvallen van de onderneming voldoen de winstgenieters 
immers niet meer aan de voorwaarden voor kwalificatie als zodanig.
Bij de vorenstaande behandeling was de uitgangsituatie dat één objectieve onderneming 
werd gedreven. Het is echter ook denkbaar dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon 
meerdere objectieve ondernemingen drijft. Vraag is dan wat de fiscale behandeling zal 
zijn onder het OWB-stelsel in het bijzonder voor de rechtspersoon waarbij ook de fictie 
van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 gaat gelden. Deze onduidelijkheid is ook aangemerkt als 
een van de nadelen van de objectieve benadering van het belastingsubject zoals in het 
onderhavige stelsel is uitgewerkt. De horizontale fiscale-eenheidsgedachte kan dan uit-
komst bieden, zoals hierna zal worden betoogd.

7.2.6 Horizontale fiscale-eenheidsgedachte in het geval van een concern

In dit onderdeel staat de vraag centraal, op welke wijze dient te worden omgegaan met 
(rechts)personen die meerdere objectieve ondernemingen bezitten?
Op grond van de hoofdregel (i.e het geobjectiveerde ondernemingsbegrip) geldt dat deze 
afzonderlijke OWB-belastingsubjecten niet als één onderneming worden beschouwd voor 
de OWB. Anders gezegd, het is op grond van de hoofdregel op het niveau van de heffing 
van winstbelasting niet mogelijk om een (horizontale) fiscale eenheid te vormen op een 
zodanige wijze dat een aantal objectieve ondernemingen samen als één belastingsubject 
worden beschouwd. In de praktijk zal dit echter tot allerlei problemen kunnen leiden, bij-
voorbeeld met betrekking tot verschuivingen van activa tussen ondernemingen die in 
handen zijn van dezelfde participanten en wellicht zelfs van dezelfde rechtspersoon.
Omwille van de eenvoud wordt de volgende mogelijkheid geformuleerd. In het geval twee 
of meer objectieve ondernemingen (direct) in handen zijn van uitsluitend dezelfde partici-
pant(en) en mits aan een aantal overige eisen is voldaan, kunnen deze ondernemingen 
door middel van een fictie fiscaal als zogenoemde ‘horizontale eenheid’ worden behan-
deld. Hierbij wordt dan, eveneens omwille van de eenvoud, het volgende onderscheid 
gemaakt. Voor een particuliere ondernemer die meerdere objectieve ondernemingen 
drijft, zal de horizontale fiscale eenheid een keuzemogelijkheid zijn. In het geval van één 
rechtspersoon met meerdere objectieve ondernemingen, ontbreekt een keuzemogelijk-
heid maar zal de horizontale fiscale eenheid automatisch worden toegepast.
Gevolg van de toepassing van deze fictie is dat meerdere objectieve ondernemingen als 
één belastingsubject voor de OWB kwalificeren.

FWR_mol.book  Page 128  Monday, February 18, 2008  3:06 PM



Detailuitwerking van de belastingsubjecten in het voorgestelde OWB-stelsel 129

De horizontale fiscale-eenheidsgedachte als uitzondering op de hoofdregel dat ieder 
objectieve onderneming een afzonderlijke belastingplichtige is voor de OWB, is met name 
geïnspireerd door het bestaande fiscale-eenheidsregime. Het vormt feitelijk een uitbrei-
ding van dit regime naar bepaalde horizontale eenheden.242 Dientengevolge kan ook de 
regelgeving van het huidige fiscale-eenheidsregime worden overgenomen voor de toepas-
sing van de horizontale eenheid.
Wel is dan de volgende aanpassing gewenst, gelet op de door mij beoogde eenvoud in het 
OWB-stelsel.
Om voor de (bestaande) fiscale-eenheidsfaciliteit in aanmerking te komen, is het vol-
doende dat 95% van de aandelen (zowel juridisch als economisch) in handen zijn van de 
moedermaatschappij. Voor toepassing van de horizontale fiscale-eenheidskeuze wordt 
door mij, in afwijking van deze 95%-regel, echter als voorwaarde gesteld dat het belang in 
de betrokken objectieve ondernemingen uitsluitend in handen is van dezelfde partici-
pant(en). Indien één BV meerdere objectieve ondernemingen drijft, is dat per definitie het 
geval. Voor het overige kan zoals gezegd de regelgeving van art. 15 e.v. Wet VPB 1969 wor-
den overgenomen.
Een concrete uitwerking van de horizontale fiscale-eenheidsgedachte geeft het volgende 
voorbeeld:

Stel, particuliere ondernemer A drijft twee objectieve ondernemingen,(1) make-
laarskantoor Y en (2) broodjeszaak Z. In beginsel zijn dit twee objectieve onder-
nemingen die elkaar niet aanvullen en dientengevolge als twee afzonderlijke 
belastingsubjecten voor de OWB kwalificeren. De beide ondernemingen heb-
ben dan het recht om te opteren voor toepassing van de horizontale fiscale een-
heid en zullen als één belastingsubject voor de OWB worden behandeld.

Een tweede mogelijkheid is dat A 100% van de aandelen houdt in BV A en dat 
deze BV de beide objectieve ondernemingen Y en Z drijft. In dat geval zal de fis-
cale horizontale eenheid per definitie van toepassing zijn.

242 Zo is deze keuzemogelijkheid op dezelfde twee functies van de fiscale eenheid gebaseerd (i) De 
verruiming van de verliescompensatiemogelijkheden van de tot een concern behorende vennoot-
schappen en (ii) Het uitschakelen van winstneming bij intercompany-transacties. H.G.M Dijstel-
bloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naamloze en besloten vennootschappen, proefschrift 
d.d. 22 maart 1984, Fiscale Monografieën nr. 93, Kluwer, Deventer 1984, p. 80.
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Overigens werkt de horizontale fiscale-eenheidsgedachte ook indien de particuliere 
ondernemer A uit de voorgaande drie situatieschetsen, de ondernemingen Y en Z drijft in 
de vorm van een VOF samen met bijvoorbeeld zijn broer. Voorwaarde is dan dat zowel het 
makelaarskantoor als de broodjeszaak door uitsluitend deze particulieren worden gedre-
ven en daarnaast ook dat met betrekking tot deze onderneming dezelfde winstverdeling 
wordt gehanteerd. Wanneer echter alleen het makelaarskantoor in de vorm van een VOF 
wordt gedreven samen met de broer en de broodjeszaak nog steeds een eenmanszaak is, 
zal het niet mogelijk zijn om deze beide ondernemingen als één belastingsubject aan te 
merken. Immers, er is geen sprake van uitsluitend dezelfde participanten.

Door invoering van deze mogelijkheid tot het aangaan van een horizontale fiscale eenheid 
wordt mijns inziens een fiscaal concurrentieneutrale behandeling bereikt. Immers, onder 
het huidige recht is het uitsluitend voor de onbeperkt belastingplichtige vennootschap-
pen in de zin van de Wet VPB 1969 mogelijk om meerdere objectieve ondernemingen te 
drijven doch voor het geheel belast te worden.243 Een particuliere ondernemer heeft deze 
mogelijkheid niet.
Door invoering van een horizontale fiscale eenheid, zoals hiervoor uiteen is gezet, wordt 
deze ongelijke fiscale behandeling opgeheven. Immers, de particuliere ondernemer heeft 
het nu zelf in de hand of ook hij zijn objectieve ondernemingen wil laten samensmelten 
tot één belastingsubject. In zoverre is er dus geen fiscaal verschillende behandeling meer 
van de verschillende rechtsvormen die een onderneming drijven en daarmee is dus een 
concurrentieneutrale behandeling gerealiseerd.
Belangrijk argument voor deze oplossing naast rechtsvormneutraliteit is de te bereiken 
eenvoud. Als gevolg van deze eenheidgedachte maakt het bijvoorbeeld voor de heffing 
van OWB niet uit of er een nieuwe onderneming wordt opgestart of dat er sprake is van 
een uitbreiding van een reeds bestaande onderneming. In beide gevallen zal er één belas-
tingsubject zijn.
Verdedigbaar is voorts dat het neutraler is om de keuzemogelijkheid om fiscaal als een-
heid te worden aangemerkt niet alleen voor te behouden aan verticale verbanden maar 
ook toe te staan met betrekking tot horizontale verbanden.
Tot slot merk ik op dat het verschil tussen particuliere ondernemingen, die een keuzemo-
gelijkheid hebben en rechtspersonen waarvoor de regeling een verplichting is, een ver-
schil is dat kan worden teruggevoerd tot een verschil in rechtsvorm. Omwille van het 
behouden van de eenvoud is er evenwel voor gekozen om dit verschil in zoverre te laten 
voortbestaan. Bovendien ben ik van mening dat hier geen sprake is van een benadeling 
van een van beide soorten personen, zodat mijn verwachting is dat het voortbestaan van 
dit verschil niet zal leiden tot fiscaal geïnitieerd handelen. Immers, in de meeste gevallen 
zal men er voor willen kiezen om de ondernemingen samen te voegen.

7.2.7 Verhouding art. 2, lid 5, Wet VPB 1969, horizontale fiscale eenheid en de 
secundaire heffing

In de voorgaande twee onderdelen is voorgesteld om enerzijds – met inachtneming van 
een bepaalde beperking – art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 in het OWB-stelsel voort te zetten en 
tevens om een horizontale fiscale eenheid mogelijk te maken. Deze beide regelingen ver-
houden zich als volgt tot elkaar.
In het geval van een BV met meerdere objectieve ondernemingen, worden deze automa-
tisch als één OWB-belastingsubject aangemerkt als gevolg van de horizontale fiscale een-
heid. Dit impliceert dat ook de fictie van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 gaat gelden voor dit 
ene – meer omvattende – belastingsubject. Al het vermogen van deze rechtspersoon wordt 
tot de horizontaal samengevoegde objectieve onderneming gerekend. Op het moment 

243 Dit wordt veroorzaakt door art. 2, lid 1, onderdeel a, b en c in samenhang met art. 2, lid 5, Wet 
VPB 1969.
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van winstuitkering zal de achterliggende winstgenieter hierover secundaire heffing ver-
schuldigd zijn.

7.3 DE WINSTGENIETER ALS BELASTINGSUBJECT VOOR DE 
SECUNDAIRE HEFFING

7.3.1 Inleiding

Minstens zo belangrijk als het belastingsubject voor de OWB, is het subject voor de secun-
daire belasting. Wie zijn die achterliggende natuurlijke personen die belast worden met 
secundaire heffing? Op deze vraag wordt in de onderhavige paragraaf antwoord gegeven. 
Als zodanig kwalificerende belastingplichtigen zullen hierna worden aangeduid met de 
term ‘winstgenieter(s)’.
Belangrijk uitgangspunt is dat aangesloten wordt bij het bestaande onderscheid dat de 
Wet IB 2001 maakt tussen actieve en passieve participaties.244 Gevolg is dat alleen de 
‘actieve’ participanten in aanmerking zullen komen als belastingsubject voor de secun-
daire heffing. Wel merk ik hierbij op dat naar mijn mening een fiscaal neutrale behande-
ling zou betekenen dat in het geheel geen onderscheid wordt gemaakt tussen beleggen en 
ondernemen anders gezegd tussen passieve en actieve participaties. Dit is evenwel een 
vraag die is terug te voeren tot de verhoudingen tussen box 2 en box 3 alsmede de vraag 
naar een juiste invulling van de wijze waarop inkomstenbelasting dient te worden gehe-
ven. Eerder is door mij reeds betoogd dat een dergelijke uiteenzetting buiten dit onder-
zoek valt. Derhalve wordt het onderscheid tussen actief en passief participeren in een 
onderneming hier overgenomen. Volgende vraag is dan wanneer sprake is van actief par-
ticiperen en dus van een winstgenieter, en onder welke voorwaarden er sprake is van pas-
sieve participatie en er dus sprake is van een heffing volgens de systematiek van box 3.

7.3.2 De kwalificatiecriteria voor een winstgenieter in de zin van de secundaire 
heffing

Om als winstgenieter in de zin van de secundaire heffing te kwalificeren, dient aan de vol-
gende kwalificatiecriteria te zijn voldaan.
Eerste vereiste is dat het moet gaan om een natuurlijk persoon. De secundaire heffing 
maakt deel uit van de inkomstenbelasting, die alleen van toepassing is op natuurlijke per-
sonen. Indien de achterliggende winstgenieter een onderneming is, zal deze onderneming 
voor zijn participatie in de grondslag van de OWB worden betrokken eventueel met toe-
passing van de deelnemingsvrijstelling.245

Een tweede vereiste is dat de entiteit (lees: rechtsvorm), waarin de winstgenieter partici-
peert, een materiële onderneming drijft. Houdt de rechtsvorm zich alleen bezig met 
beleggen op een wijze die het normale vermogensbeheer niet overschrijdt, dan zal er geen 
onderneming zijn die als belastingsubject voor de OWB kan fungeren en daarmee samen-
hangend zal de winstgenieter niet kwalificeren als belastingplichtige voor de secundaire 
heffing. Een en ander houdt verband met het eerder gestelde dat geen OWB geheven zal 
worden indien een materiële onderneming ontbreekt. In dat geval zal de participatie tot 
de grondslag van box 3 worden gerekend en ontstaat een situatie die gelijk is aan de situ-
atie waarin de natuurlijke persoon rechtstreeks zou hebben belegd in dezelfde bezittin-
gen als de activa waarin het niet OWB-plichtige lichaam heeft belegd. Uitzondering op 
deze regel vormt een belang in een zogenoemde TBS-onderneming die bij wetsfictie zal 
worden aangemerkt als OWB-belastingsubject. Voor een uitgebreide behandeling hierom-
trent wordt verwezen naar onderdeel 8.2.2 in het volgende hoofdstuk.
Het derde vereiste ziet op de wijze van participeren en houdt verband met het overnemen 
van het onderscheid tussen actief (ondernemen) en passief participeren (beleggen). 

244 Zie uitgangspunt 6 in hoofdstuk 5.
245 Zie onderdeel 8.2.6a.
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Slechts de ‘participant-ondernemer’ zal in aanmerking komen voor de kwalificatie als 
belastingsubject voor de secundaire heffing. Wel moet het zo zijn, vanuit de doelstelling 
van de rechtsvormneutraliteit, dat iedere beleggende participant ongeacht de rechtsvorm 
van de entiteit, gelijk wordt behandeld en dat eenzelfde gelijke behandeling geldt voor 
alle ‘participant-ondernemers’. Een en ander wordt bereikt door de beleggende partici-
panten in de heffing van box 3 te betrekken en de ondernemende participanten in de 
secundaire heffing te betrekken.
Gelet op het verschil in fiscale behandeling van de beleggende participant en de onderne-
mende participant, is het van groot belang om te bepalen wanneer er sprake is van een 
‘participant-ondernemer’. Het eerste deel van het antwoord op deze vraag betreft het 
maken van een keuze tussen een materieel of een formeel criterium voor de kwalificatie 
als participant-ondernemer. Hier komt dan het volgende spanningsveld naar voren. Een 
materiële toetsing246 – dat wil zeggen kijken naar de daadwerkelijke wijze van participa-
tie – is dat actief of passief – is de meest zuivere wijze van grensbepaling. Het nadeel van 
een materiële toets is echter dat deze niet eenvoudig is uit te voeren. Formalisering van 
het materiële criterium, bijvoorbeeld aan de hand van een percentage leidt tot eenvoud-
winst. In de literatuur zijn voor een dergelijke kwantitatieve grens, ter formalisering van 
de grens tussen ondernemend participeren en beleggend participeren, verschillende 
mogelijkheden gegeven. Een voorbeeld hiervan is De Vries.247 Hij verdedigde dat voor de 
kleine belegger, dat wil zeggen de aandeelhouder met een pakket kleiner dan 5%, het klas-
sieke stelsel met invoering van de Wet IB 2001 is verlaten. Dit bracht hem tot het formu-
leren van een nadere onderscheiding in het aanmerkelijkbelangregime. Te weten de 
scheiding tussen aanmerkelijkbelanghouders met een bestuursfunctie en zonder 
bestuursfunctie. Gelet op het uitgangspunt van het aanmerkelijkbelangregime dat een 
aanmerkelijkbelanghouder enerzijds als belegger kan worden aangemerkt, maar ander-
zijds als ondernemer, verdedigt De Vries dat een aanmerkelijkbelanghouder met 
bestuursfunctie gelijk dient te worden gesteld met een ondernemer doch dat een aanmer-
kelijkbelanghouder zonder bestuursfunctie en zonder een aandelenpakket van een zoda-
nige omvang dat er sprake is van een doorslaggevende stem bij het benoemen van de 
bestuurders gelijk dient te worden gesteld met een belegger. In concreto gaat het bij deze 
categorieën aanmerkelijkbelanghouders om pakketten van 50% of minder dan 50% van 
het totaal uitstaande aandelenkapitaal, aldus De Vries. Hij stelt vervolgens voor om de 
aandeelhouders die feitelijk als ondernemer kunnen worden aangemerkt, als volgt in te 
delen:
– de aandeelhouder met een pakket groter dan 50%;
– de aandeelhouder met een pakket kleiner dan 50% maar met een bestuursfunctie.

Ook Heithuis is in zijn proefschrift op het onderscheid tussen de aandeelhouder-onderne-
mer en de aandeelhouder-belegger ingegaan248 en de criteria die dit onderscheid kunnen 
bepalen. Hij is van mening dat de aanmerkelijkbelanghouder kan worden aangemerkt als 
een soort quasi-ondernemer aangezien er sprake is van een participant met een meer dan 
gemiddelde belangstelling voor de ondernemingsactiviteiten. Vervolgens bepleit hij even-
wel dat de huidige 5%-grens voor het aanwezig zijn van een aanmerkelijk belang te laag 
is om dit onderscheid weer te geven. Hij stelt een verhoging van deze grens voor.
Niet alleen in de literatuur is aandacht besteed aan een kwantitatieve grens om het actief 
participeren in een onderneming vast te leggen, ook in de wet zijn daarvoor regels ont-

246 Actieve participatie kan dan bijvoorbeeld worden vastgesteld aan de hand van de werkzaamhe-
den die de participant verricht ten behoeve van de onderneming waarin hij participeert, zijn 
gerechtigdheid tot het ondernemingsvermogen of de mate waarin hij (ondernemings)risico loopt.

247 R.J. de Vries, (On)buigzaamheid van de vennootschapsbelasting, Rede uitgesproken bij de aanvaarding 
van het ambt van hoogleraar in het algemeen belastingrecht op vrijdag 17 maart 2000, Kluwer, 
Deventer 2000.

248 E.J.W. Heithuis, Opbrengst van aandelen het nieuwe regime geëvalueerd, proefschrift d.d. 25 juni 1999. 
Een verkorte versie is uitgegeven onder de naam Het nieuwe aandelenregime gewikt en gewogen, Fis-
cale Monografieën nr. 89, Kluwer, Deventer 1999.
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wikkeld, bijvoorbeeld de 5%-grens die wordt gesteld voor de toepassing van het aanmer-
kelijkbelangregime.249

De keuze voor een materieel of formeel criterium ter bepaling van het onderscheid tussen 
beleggend participeren en ondernemend participeren, komt blijkens het voorgaande neer 
op een keuze voor eenvoudswinst of een zuivere uitvoering van de grensafbakening. Gelet 
op deze eenvoudwinst – hetgeen een van de uitgangspunten is van de onderhavige werk-
hypothese zoals in hoofdstuk 5 besproken – kies ik ervoor aan de hand van een kwantita-
tieve grens te bepalen of de participaties op een actieve of passieve wijze worden gehou-
den en dientengevolge tot de grondslag van de secundaire heffing dan wel box 3 zullen 
behoren.250

Vervolgens dient te worden bepaald hoe hoog de kwantitatieve grens dient te liggen. In 
de onderhavige uitwerking kies ik er evenwel voor om de huidige 5%-grens van het aan-
merkelijkbelangregime, mede omwille van de ervaring die daarmee reeds is opgedaan, 
over te nemen. Ik merk daarbij op dat een ander percentage, bijvoorbeeld 10%, net zo goed 
mogelijk is, gelet op het vorenstaande. De hoogte van het percentage van de kwantitatieve 
grens is mijns inziens namelijk arbitrair.
In de onderhavige uitwerking wordt derhalve gekozen voor de 5%-grens als kwantitatief 
criterium om als winstgenieter te kwalificeren.
Een laatste aandachtpunt in dit verband is, op welke wijze de kwantitatieve grens moet 
worden toegepast bij ondernemingen die geen in participaties verdeeld kapitaal hebben, 
zoals een VOF. In deze gevallen zal de grens worden bepaald in overeenstemming met de 
huidige aanmerkelijkbelangwetgeving met betrekking tot winstbewijzen. In art. 4.6 Wet 
IB 2001 is bepaald dat wanneer winstbewijzen recht geven op 5% of meer van de jaarwinst 
dan wel de opbrengst bij liquidatie, er sprake is van een aanmerkelijk belang. Tevens 
wordt in de Wet IB 2001 voor de kwalificatie van medegerechtigdheid naar de medege-
rechtigdheid tot het ondernemingsvermogen gekeken (zie art. 3.3 Wet IB 2001).
Bij niet-rechtspersoonlijkheid bezittende entiteiten zal de gerechtigdheid tot de 
(jaar)winst dan wel de liquidatieopbrengst als uitgangspunt gelden voor de kwalificatie als 
winstgenieter. Deze gerechtigheid zal dan een bepaalde omvang (ten minste 5% in dit 
geval) moeten hebben.
Inherent aan het hanteren van een kwantitatieve grens is dat grensgevallen bestaan die 
op grond van de formele eisen buiten de kwalificatie vallen doch feitelijk bezien wel dege-
lijk als zodanig kwalificeren.251 Althans waarvan niet kan worden gezegd dat de participa-
tie ondanks het kleine belang wordt gehouden met een zuiver passief (lees: beleggings-
oogmerk). Met een zuivere materiële toetsing wordt dit niet voorkomen. Immers, ondui-
delijk is wat het verschil is tussen iemand met een participatie die 5% vertegenwoordigt 
of iemand met een participatie van 4,99%. Beide zullen echter door de kwantitatieve grens 
aan een verschillende fiscaal regime worden onderworpen.
Een oplossing zou kunnen liggen in de invoering van een tegenbewijsregeling. Op grond 
van deze tegenbewijsregel zal een winstgenieter, indien de betrokkenheid bij de onderne-
ming niet voldoet aan de 5% grens, zijn ondernemingsoogmerk alsnog aan de hand van 
de materiële situatie aannemelijk kunnen maken. Slaagt hij in deze bewijslevering dan 
zou hij alsnog als winstgenieter in de zin van secundaire heffing kwalificeren. De tegen-

249 Ook kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 5%-grens voor de deelnemingsvrijstelling.
250 Overigens merk ik op dat het nog maar de vraag is of het nadelig is dat de participaties beneden 

deze grens tot box 3 worden gerekend. Een en ander zal afhankelijk zijn van het werkelijke ren-
dement dat wordt behaald. Wordt de belastingplichtige namelijk aan de secundaire heffing 
onderworpen dan zal hij 30% moeten afrekenen over zijn werkelijke inkomsten, wordt hij daar-
entegen in box 3 belast dan zal hij jaarlijks 30% dienen af te rekenen over het forfaitair berekende 
rendement ter grootte van 4% over de gemiddelde waarde in het economische verkeer van zijn 
belegging.

251 Bijvoorbeeld bij de huidige aanmerkelijkbelangregeling een percentage van 4,99% dat tot box 3 
behoort en een percentage van 5% dat tot de grondslag van box 2 gerekend wordt.
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bewijsregeling zou gebaseerd kunnen worden op de formulering van art. 6, lid 1, 
eerste volzin, Wet IB 1964. Indien een natuurlijk persoon kan aantonen dat voor zijn reke-
ning een onderneming wordt gedreven, zal hij ondanks het niet behalen van de 5%-grens 
toch als winstgenieter kwalificeren. Belangrijke reden om deze oude formulering over te 
nemen, is dat de jurisprudentie rondom deze voorwaarde zijn belang dan kan behouden.
Nadeel van de tegenbewijsregeling is wel dat dan eigenlijk via de achterdeur alsnog een 
materieel criterium wordt binnengehaald en daarmee de te behalen eenvoudswinst 
gedeeltelijk teniet wordt gedaan. Voorts zal een tegenbewijsregeling in de praktijk niet in 
alle gevallen tot de juiste uitkomst leiden. Bij een maatschap met bijvoorbeeld tachtig 
maten zullen deze maten per definitie aan de tegenbewijsregeling kunnen voldoen als 
gevolg van de civielrechtelijke kenmerken van de maatschap. Het is echter nog maar de 
vraag of deze tachtig maten feitelijk niet meer overeenkomen met een aandeelhouder dan 
met een ondernemer. Het omgekeerde geldt voor de participanten in een lichaam. Deze 
kunnen als gevolg van de civielrechtelijk kenmerken nimmer aan de tegenbewijsregeling 
voldoen omdat de onderneming niet voor hun rekening en risico wordt gedreven maar 
civielrechtelijk voor rekening en risico van het lichaam komt. Gevolg zou zijn dat bij een 
samenwerking tussen meer dan twintig natuurlijke personen taxplanning mogelijk blijft 
voor wat betreft de fiscale behandeling van de participanten. Wordt gekozen voor de 
maatschapvorm dan wordt indirect gekozen voor de secundaire heffing omdat als gevolg 
van de kenmerken van de maatschap altijd aan de tegenbewijsregeling voldaan kan wor-
den. Wordt voor een BV gekozen dan wordt niet voor de secundaire heffing geopteerd 
maar voor de heffing volgens box 3. Indirect leidt invoering van een tegenbewijsregeling 
derhalve tot een niet-neutrale fiscale behandeling. Immers, bij een omvangrijk samenwer-
kingsverband loont het fiscaal om aandacht te besteden aan de rechtsvorm aangezien de 
keuze kan leiden tot een fiscaal verschillende behandeling op het niveau van participan-
ten.
Het niet opnemen van een tegenbewijsregeling resulteert in eenvoudswinst en heeft 
mede gelet op het vorenstaande mijn voorkeur. Daarnaast leidt de volgende nuancering 
nog tot een afwijzing van de tegenbewijsregeling. Het is de vraag of in de praktijk veel van 
dit soort grensgevallen zullen ontstaan. Anders gezegd, bestaan er thans veel samenwer-
kingsverbanden waarvan de participanten door invoering van de onderhavige grens 
nadeel zullen ondervinden omdat zij niet meer als participerende ondernemer worden 
aangemerkt? In de meeste gevallen zal bij een onderneming waarin meer dan twintig 
natuurlijke personen participeren, al gekozen zijn voor de rechtsvorm van de BV of NV. 
In dat geval is onder het huidige recht al sprake van een box 3-heffing.
Betoogd kan worden dat invoeren van een kwantitatieve grens voor de meeste participan-
ten in een samenwerkingsverband naar verwachting geen nadeel met zich zal brengen in 
vergelijking met de huidige situatie. Reden is dat er nauwelijks samenwerkingsverbanden 
bestaan waarin meer dan twintig participanten aanwezig zijn die nog in de vorm van een 
personenvennootschap wordt gedreven en niet in de vorm van een VPB-plichtig lichaam. 
Daarbij kan nog de vraag worden gesteld of het een benadeling is indien een participant 
door invoering van de OWB niet onder de secundaire heffing gaat vallen maar ter zake 
van zijn participatie in de heffing van box 3 wordt betrokken. Een en ander is afhankelijk 
van het rendement en de tariefstelling in beide boxen.
Tot slot wordt in dit verband voorgesteld om in gevallen dat de omvang van een partici-
patie verwatert op een wijze dat deze uitkomt beneden de 5%-grens, een fictieve kwalifi-
catie als winstgenieter in te voeren vergelijkbaar aan de bestaande regeling van het fic-
tieve aanmerkelijk belang (art. 4.11 Wet IB 2001). Dit fictieve winstgenieterschap zal even-
wel niet alleen gelden voor aandeelhouders maar ook voor participanten in particuliere 
ondernemingen.
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7.3.3 Samenvatting

Samenvattend kunnen de criteria voor de kwalificatie als belastingsubjecten in de zin van 
de secundaire heffing, die deel uitmaakt van het onderhavige OWB-stelsel, als volgt wor-
den weergegeven:
1. Er moet sprake zijn van een natuurlijk persoon;
2. De entiteit waarin geparticipeerd wordt, dient een materiële onderneming te drij-

ven252;
3. De participatie zelf dient een bepaalde omvang te hebben die voor de particuliere 

onderneming en de rechtspersonen als volgt zal worden toegepast:
Categorie 1: Winstgenieters in particuliere onderneming zonder rechtspersoonlijk-

heid
Het gaat hier om de ondernemer met een eenmanszaak evenals de ven-
noot van een maatschap, VOF of CV.253 Om als winstgenieter in aanmer-
king te komen zal de participatie recht moeten geven op minimaal 5% van 
de jaarwinst of 5% van de liquidatieopbrengst254;

Categorie 2: Winstgenieters in een rechtspersoon
Participanten in een rechtspersoon zullen, om te kwalificeren als winst-
genieter, een participatie met een omvang van minimaal 5% van het 
geplaatste kapitaal dan wel van de in omloop zijnde participaties dienen 
te houden. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij de huidige criteria 
voor de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang (art. 4.6 Wet IB 
2001).255

Indien aan deze derde eis wordt voldaan, worden de participaties geacht op een actieve 
wijze te worden gehouden en is er sprake van een winstgenieter, d.w.z een belastingsub-
ject voor de secundaire heffing. Indien niet aan deze derde eis wordt voldaan, zal de belas-
tingplichtige niet in de secundaire heffing worden betrokken maar in de forfaitaire ver-
mogensrendementsheffing van box 3.
Door iedere participant in een onderneming te kwalificeren als winstgenieter, indien aan 
de voorwaarden voor kwalificatie is voldaan, wordt een fiscaal neutrale behandeling 
bereikt. Iedereen die participeert in een onderneming en uit dien hoofde winst geniet, 
wordt geconfronteerd met een gelijke fiscale behandeling.

7.4 GEVOLGEN IN VERGELIJKING MET DE HUIDIGE FISCALE 
REGELGEVING

In deze paragraaf zullen kort de gevolgen en/of wijzigingen besproken worden die de 
onderhavige OWB-uitwerking voor wat betreft de belastingsubjecten heeft, in verhouding 
tot de bestaande wijze van winstbelasting (Wet IB 2001 en Wet VPB 1969). Deze bespre-
king is inclusief de gevolgen op het niveau van de participant. Uitgangspunt is een parti-
cipant-natuurlijk persoon.

7.4.1 De lichamen opgenomen in art. 2, lid 1, onderdeel a tot en met c, Wet VPB 
1969 (NV, BV, open CV, andere vennootschappen met een in aandelen 
verdeeld kapitaal, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappijen)

Rechtspersonen die in art. 2, lid 1, onderdeel a tot en met c, Wet VPB 1969 als VPB-plich-
tige worden aangemerkt, zullen OWB-plichtig worden. In vergelijking met de vennoot-

252 Dat wil zeggen een OWB-belastingsubject vormen, inclusief de fictieve TBS-ondernemingen.
253 Na invoering van het wetsvoorstel ter vaststelling van Titel 7.13 BW zal het dan gaan om vennoten 

in een zogenoemde openbare vennootschap.
254 Deze grens is gebaseerd op de 5%-grens die thans door art. 4.6 wordt gesteld aan het kwalificeren 

als een aanmerkelijk belang van een bezit van winstbewijzen.
255 Dat wil zeggen inclusief de regeling van de winstbewijzen.
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schapsbelasting ontstaan de volgende verschillen. Ten eerste zullen deze rechtspersonen 
‘slechts’ belastingplichtig zijn indien zij een materiële onderneming drijven. Ten tweede 
zal niet de rechtspersoon als belastingsubject kwalificeren maar de materiële onderne-
ming. Daarnaast ontstaat er nog een verschil met betrekking tot de ‘open’ CV. Invoering 
van een OWB-stelsel zal ertoe leiden dat dit fiscale onderscheid tussen een open en beslo-
ten CV kan komen te vervallen. Immers, de onderneming is het belastingsubject en hier-
bij is de rechtsvorm irrelevant.256

De participant in een dergelijk OWB-belastingsubject kwalificeert als belastingsubject 
voor de secundaire heffing indien het belang in de onderneming 5% of meer vertegen-
woordigt. Dit leidt de facto niet tot een verschil in fiscale behandeling in vergelijking met 
de huidige box 2-kwalificatie. In de praktijk zullen aandeelhouders derhalve weinig ‘hin-
der’ ondervinden van de invoering van het OWB-stelsel. Een DGA van een BV zal vrijwel 
altijd een belang van 5% of meer in de onderneming houden en derhalve als winstgenieter 
kwalificeren. Gelijk als thans rechtens is voor box 2, zal daarentegen de participant in een 
beursvennootschap hoogstwaarschijnlijk niet als winstgenieter worden aangemerkt. Het 
gaat in het bijzonder mis bij de derde kwalificatie-eis, te weten de kwantitatieve grens. In 
de meeste gevallen zal de vereiste 5%-grens niet worden gehaald. Het aandelenpakket 
kwalificeert onder het OWB-stelsel dan ook als belegging in box 3.
Wat betreft een lidmaatschap van een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag 
geldt voor de kwalificatie als belastingsubject voor de secundaire heffing, hetzelfde als nu 
voor box 2 geldt. Het huidige art. 4.5a Wet IB 2001 bepaalt dat een coöperatie of een ver-
eniging op coöperatieve grondslag voor de toepassing van de regels van box 2 gelijk wordt 
gesteld aan een vennootschap. Eveneens wordt bepaald dat een lidmaatschap in een der-
gelijke vereniging, fonds voor gemene rekening of coöperatie, gelijk wordt gesteld aan 
een winstbewijs. In het OWB-stelsel zal eenzelfde gelijkstelling gelden. Gevolg is dat 
alleen nog getoetst dient te worden of de gerechtigheid 5% of meer van de winst bedraagt 
in een dergelijke entiteit. Zo ja, dan zal sprake zijn van een belastingsubject in de zin van 
de secundaire heffing.

7.4.2 Art. 2, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969

Op het eerste gezicht brengt de invulling van het belastingsubject voor de OWB weinig 
verandering met zich in vergelijking tot de bestaande situatie voor lichamen genoemd in 
art. 2, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969. Onder het OWB-stelsel zullen zij ook ‘slechts’ 
belastingplichtig zijn indien en voor zover zij een materiële onderneming drijven. Enig 
verschil in vergelijking met de bestaande situatie is dat de materiële onderneming de 
belastingplichtige is en niet het lichaam zelf.
Voor de kwalificatie van de participanten in een dergelijk lichaam zijn met name de 
tweede (entiteit drijft materiële onderneming) en derde kwalificatie-eis (belang van 5% of 
meer) van belang. Kwalificatie als belastingsubject komt pas in aanmerking indien aan de 
tweede eis is voldaan d.w.z. indien de entiteit een materiële onderneming drijft. Derhalve 
is eerst belastingplicht voor de OWB vereist. Vervolgens zal de 5%-toets worden aangelegd. 
Hierbij geldt het volgende.
Gelijk als onder de huidige Wet IB 2001 rechtens is, bestaat bij de stichting niet de moge-
lijkheid dat er een participant is die in box 2 valt. Oorzaak is de civielrechtelijke onmoge-
lijkheid om als stichting leden te kennen. Hetzelfde heeft te gelden voor de secundaire 
heffing. Een begunstigde van de stichting evenals een lid in een vereniging zal, evenmin 
als dat nu mogelijk is, in de secundaire heffing worden betrokken.

256 Zie ook onderdeel 8.2.5 hierna, waarin wordt ingegaan op het leerstuk van de fiscale transparan-
tie binnen het OWB-stelsel.
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7.4.3 Particuliere onderneming

Voor de particuliere onderneming betekent de invulling van het OWB-belastingsubject 
wel een grote verandering. De fiscale transparantie wordt immers verruild voor een zelf-
standige belastingheffing van de onderneming. Niet de achterliggende participanten van 
de particuliere onderneming zullen op het moment dat winst wordt behaald rechtstreeks 
in de heffing worden betrokken, maar de onderneming zelf.
Ook de natuurlijke persoon achter de particuliere onderneming (eenmanszaak of VOF of 
besloten CV of maatschap) wordt geconfronteerd met een aanzienlijke wijziging. Hij zal 
namelijk voor zijn participatie in de secundaire heffing of box 3 worden betrokken afhan-
kelijk van de omvang van zijn gerechtigdheid tot de jaarwinst of de liquidatieopbrengst.

7.5 BIJZONDERE VORMEN VAN GERECHTIGDHEID TOT HET 
ONDERNEMINGSVERMOGEN

In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal (speciale) vormen van gerechtigdheid tot 
een onderneming en de kwalificatie van de participant in het bijzonder.

7.5.1 De commandiet

Bij de behandeling van de commandiet wordt het volgende vooropgesteld. Voor de heffing 
van OWB op het niveau van de onderneming speelt de vorm waarin de gerechtigdheid van 
de achterliggende particulieren is gegoten, geen enkele rol. Voldoende is het bestaan van 
een materiële onderneming die als zodanig belastingsubject is voor de OWB. Dit is het 
gevolg van de objectieve benadering van het belastingsubject.
Om als commandiet als winstgenieter te worden aangemerkt, dient in het onderhavige 
voorstel aan een drietal cumulatieve eisen te worden voldaan. Als eerste is vereist dat de 
participant een natuurlijk persoon is. Vervolgens is vereist dat de CV een materiële onder-
neming drijft. Tot slot is vereist dat de commanditaire participatie recht geeft op ten min-
ste 5% van de jaarwinst of ten minste 5% van de liquidatieopbrengst.
Indien de participatie niet aan de laatste eis voldoet – of een van de andere criteria niet 
wordt vervuld – wordt de participatie tot de grondslag van box 3 gerekend. Als alle eisen 
vervuld zijn, is daarentegen sprake van een belastingsubject voor de secundaire heffing.

7.5.2 De uitgetreden (gepensioneerde) winstgenieter

Gelijk als vorenstaand bij de commandiet is opgemerkt, maakt het voor de heffing van de 
OWB niet uit of er sprake is van een actieve of een uitgetreden (gepensioneerde) winstge-
nieter. Voldoende voor de heffing van OWB is de aanwezigheid van een belastingsubject 
in de zin van een materiële onderneming.
Voor de kwalificatie als belastingsubject voor de secundaire heffing kan de uittreding 
daarentegen de volgende consequenties hebben.
Indien het belang van de uitgetrede (gepensioneerde) winstgenieter in de onderneming – 
ondanks het stoppen met zijn werkzaamheden – overeenkomt met een (winst)gerechtigd-
heid van 5% of meer, wordt hij op grond van dit formele criterium geacht een actieve par-
ticipatie te houden en wordt hij als zodanig in de secundaire heffing betrokken. Hij blijft 
ondanks zijn uittreding dus belastingsubject voor de secundaire heffing. Indien de gerech-
tigdheid evenwel beneden deze grens uitkomt, zal hij niet meer als winstgenieter kwali-
ficeren. In dit laatste geval zal voor de secundaire heffing een eindafrekening plaatsvin-
den. De gerechtigdheid tot de ondernemingswinsten verschuift na deze afrekening naar 
de grondslag van box 3. Uitzondering geldt wel als hij een beroep doet op de mogelijkheid 
van een fictieve winstgenieter. Eindafrekening blijft dan uit.
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7.5.3 De vreemdvermogensverschaffer

Hoofdregel met betrekking tot de vreemdvermogensverschaffer is dat deze niet als winst-
genieter zal kwalificeren. Belangrijkste reden is mijns inziens dat hij geen gerechtigdheid 
heeft tot de winst van de onderneming; hij ontvangt immers geen winst maar vaste ren-
tetermijnen. Voor de kwalificatie als winstgenieter is het recht hebben op 5% of meer van 
de winst een voorwaarde, welke door de vermogensverschaffer in beginsel niet wordt ver-
vuld.
Uitzondering geldt in die gevallen dat het verschaffen van vreemd vermogen zodanig is 
ingericht dat dit overeenkomt met het verstrekken van eigen vermogen. Hierbij kan de in 
de jurisprudentie ontwikkelde richtlijn als uitgangspunt worden genomen.257 De vergoe-
ding die op een dergelijke lening wordt betaald, kwalificeert feitelijk als een winstuitde-
ling. Indien deze vergoeding een winstgerechtigdheid geeft die de kwantitatieve 5%-grens 
overschrijdt, zal de vreemd vermogensverschaffer als winstgenieter kwalificeren.
Wordt evenwel niet aan deze kwalificatiecriteria voldaan, dan zal de vreemdvermogens-
verschaffer in de onderhavige uitwerking in beginsel ter zake van de lening in box 3 wor-
den belast. Een uitzondering geldt indien sprake is van een in het volgende hoofdstuk te 
bespreken terbeschikkingstellingssituatie.

7.6 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is gedetailleerd ingegaan op de kwalificatie van de belastingsubjecten van 
de beide heffingen die samen het onderhavige OWB-stelsel vormen.
Voor wat betreft de eerste heffing, de OWB, is bij de vaststelling van het belastingsubject 
uitgegaan van een objectieve benadering. Als belastingplichtige kwalificeert de materiële 
onderneming zelf, waaronder wordt verstaan een duurzame organisatie van arbeid en 
kapitaal gericht op het behalen van winst door deelname aan het maatschappelijke ver-
keer. Voor deze keuze van het objectieve ondernemerschap zijn verschillende redenen 
aangevoerd. De belangrijkste zijn de betere aansluiting bij de bijzondere functie van winst 
als heffingsobject, de wijze waarop de neutraliteitsgedachte als grondslag van de OWB 
kan worden bereikt en tot slot de eenvoud die met een objectieve benadering wordt 
bereikt.
Voor wat betreft de tweede heffing, de secundaire heffing, zijn als belastingsubjecten de 
zogenoemde winstgenieters aangemerkt. Om als winstgenieter te kwalificeren, dient te 
worden voldaan aan een aantal vereisten waaronder de aanwezigheid van een materiële 
onderneming, alsmede het actief participeren in de onderneming. Omwille van de een-
voud is deze laatste materiële eis geformaliseerd door middel van een kwantitatief crite-
rium. Indien er sprake is van een recht op de jaarwinst c.q. liquidatieopbrengst van 5% of 
meer bij particuliere ondernemingen of indien er sprake is van een participatie met een 
omvang van minimaal 5% van het geplaatst kapitaal dan wel van de in omloop zijnde par-
ticipaties, zal er sprake zijn van een winstgenieter en dientengevolge van een belasting-
subject voor de OWB.

Nu de belastingsubjecten ook op detailpunten zijn besproken, is het noodzakelijk dat ook 
het belastingobject aan een meer gedetailleerde uiteenzetting wordt onderworpen. Hier-
aan zal in het volgende hoofdstuk aandacht worden besteed.

257 HR 27 januari 1988, BNB 1988/217, HR 11 maart 1998, BNB 1998/208 en HR 25 november 2005, 
NTFR 2005/1594, BNB 2006/82.
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8 Detailuitwerking van de belastingobjecten in het 
voorgestelde OWB-stelsel

8.1 INLEIDING

Naast de belangrijke vraag, wie in de heffing van het onderhavige OWB-stelsel wordt 
betrokken, speelt de vraag welke voordelen daaronder vallen een zo mogelijk nog belang-
rijkere rol. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het belastingobject van zowel de 
OWB als de secundaire heffing.

Kort gezegd kwalificeert als belastingobject voor de heffing van de OWB, de onderne-
mingswinst. Het huidige winstbegrip, uitgewerkt in een totaal- en jaarwinstbegrip, wordt 
in de OWB als heffingsobject overgenomen, zij het dat op een aantal specifieke punten 
aanpassingen worden voorgesteld. Het gaat hierbij voornamelijk om problemen in het 
huidige stelsel die voortkomen uit een gemis aan rechtsvormneutraliteit, alsmede om 
bepaalde aspecten die onverenigbaar zijn met het wezen van het OWB-stelsel en waarvoor 
dientengevolge in een rechtsvormneutraal winstbelastingstelsel geen plaats is. Deze aan-
passingen worden in dit hoofdstuk nader uitgewerkt.
Naast het belastingobject van de OWB zal ook het belastingobject van de secundaire hef-
fing worden besproken. Het betreft hier uitsluitend de voordelen die worden genoten in 
verband met de verstrekking van eigen vermogen aan een onderneming.

De navolgende uitwerking is in het bijzonder gebaseerd op de volgende uitgangspunten, 
zoals deze in par. 5.2 door mij zijn opgesomd:
Uitgangspunt 1: rechtsvormneutraliteit.
Uitgangspunt 3: overnemen van de huidige invulling van het ondernemingsbegrip.
Uitgangspunt 4: overnemen van de huidige invulling van het winstbegrip.
Uitgangspunt 5: het huidige verschil in behandeling van vreemd en eigen vermogen 

wordt in beginsel overgenomen.
Uitgangspunt 6: voortzetting van het bestaande onderscheid tussen ondernemen en 

beleggen in de IB-sfeer.
Uitgangspunt 7: het creëren van uiteindelijke gelijkheid in de fiscale positie tussen de 

loongenieter en de ondernemer/winstgenieter.
Uitgangspunt 8: de twee componenten van winst, arbeid en kapitaal, verschillend behan-

delen.
Uitgangspunt 9: eenvoud in de uitwerking.
Uitgangspunt 10:nationale behandeling als startpunt.

8.2 HET BELASTINGOBJECT VOOR DE OWB

8.2.1 Inleiding

Het belastingobject van de OWB is, zoals gezegd, (nagenoeg) gelijk aan het huidige winst-
begrip, uitgewerkt in het totaalwinst en jaarwinstbegrip. Ook de regels van goed koop-
mansgebruik worden overgenomen.
Voor zover evenwel strijd is met het rechtsvormneutrale uitgangspunt van de onderha-
vige OWB-uitwerking, worden aanpassingen op de bestaande regels voorgesteld. In het 
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navolgende worden ‘slechts’ de wijzigingen ten opzichte van het huidige winstbegrip 
besproken.

8.2.2 Vermogensetikettering en het ter beschikking stellen van vermogen

Zoals in hoofdstuk 4, onderdeel 4.2.3 is behandeld, is de huidige fiscale behandeling van 
het ter beschikkingstellen van vermogen niet rechtsvormneutraal. Oorzaak van deze niet-
neutrale behandeling vormt de keuzemogelijkheid die de achterliggende winstgenieter 
van een lichaam heeft om een ondernemingsactivum ofwel zelf in privé aan te schaffen 
en ter beschikking te stellen aan dat lichaam, ofwel door dit activum door het lichaam te 
laten aanschaffen. Gelet op de onmogelijkheid voor particuliere ondernemers om over-
eenkomsten te sluiten met hun onderneming in samenhang met de vermogensetikette-
ringsregels, heeft een particuliere ondernemer een dergelijke keuzemogelijkheid niet. 
Een activum dat wordt gebruikt ten behoeve van de onderneming zal altijd (verplicht) 
ondernemingsvermogen zijn.258

Door mij is betoogd dat de huidige TBS-regels deze fiscaal ongelijke behandeling per saldo 
grotendeels hebben weggenomen. Dit neemt echter niet weg dat de keuzemogelijkheid 
blijft bestaan, hetgeen niet rechtsvormneutraal is. Mede in het licht van het standpunt dat 
de huidige TBS-regelingen in hun uitvoering nog een fiscaal ongelijke behandeling ken-
nen, heb ik betoogd dat dit onder het OWB-stelsel aanpassing verdient.259

Het enkel invoeren van het OWB-stelsel zoals in dit proefschrift wordt uitgewerkt, is even-
wel onvoldoende om op dit punt gelijkheid te creëren. De onmogelijkheid voor particu-
liere ondernemers om te kiezen of het activum door de onderneming wordt aangeschaft, 
of in privé en door middel van een gebruiksovereenkomst aan de onderneming ter 
beschikking wordt gesteld, zal zonder nadere concrete oplossing onder het OWB-stelsel 
‘gewoon’ voortbestaan260 en daarmee ook de fiscaal niet-neutrale behandeling. Overigens 
hebben de winstgenieters van een lichaam het wel zelf in de hand om in de praktijk een 
gelijke fiscale behandeling te genieten als bij een particuliere onderneming. Het vermo-
gensbestanddeel dient dan te worden aangeschaft door het lichaam zelf. Het feit dat belas-
tingplichtigen het zelf in de hand hebben om een rechtsvormneutrale behandeling te cre-
eren, is mijns inziens echter onvoldoende indien gestreefd wordt naar een rechtsvorm-
neutraal stelsel. Een fiscale regeling is pas echt rechtsvormneutraal indien de werking 
voor alle ondernemingen identiek is. Voor wat betreft de vermogensetikettering betekent 
dit derhalve nadere regelgeving om een meer neutrale behandeling te bereiken.

258 Tenzij er sprake is van keuzevermogen.
259 Zie nader onderdeel 4.2.3 van hoofdstuk 4.
260 De winstbelasting (en in mijn ontwerp de OWB) fungeert – om met Rijkers te spreken – voor niet-

rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen als niet meer dan een ‘winstschot’ tussen de 
onderneming en de terbeschikkingsteller. A.C. Rijkers; Rapport uitgebracht aan de Commissie 
Belastingen van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf, Raad voor het Midden en Kleinbedrijf, 
Advies inzake een ondernemingswinstbelasting, nr. 6, ’s-Gravenhage 1995.

FWR_mol.book  Page 140  Monday, February 18, 2008  3:06 PM



Detailuitwerking van de belastingobjecten in het voorgestelde OWB-stelsel 141

8.2.2.1 Twee mogelijke oplossingen
De oplossing voor de ontbrekende rechtsvormneutraliteit bij het ter beschikkingstellen 
van vermogen ligt bij het wegnemen van het verschil in keuzemogelijkheden met betrek-
king tot de aanschaf van vermogensbestanddelen ten behoeve van de onderneming. Twee 
richtingen zijn dan mogelijk. Enerzijds kan de oplossing aan de kant van de particuliere 
ondernemer worden gezocht. In het onderhavige OWB-stelsel zou dit de introductie van 
een fiscale fictie betekenen. Deze fictiebepaling zou het mogelijk moeten maken om als 
winstgenieter een gebruiksovereenkomst te sluiten met de eigen onderneming. De basis 
van deze oplossing kan gevonden worden in de objectieve benadering van het belasting-
subject voor de OWB. De onderneming als (fiscaal) zelfstandige entiteit is immers het 
belastingsubject en als zodanig (in fiscaal opzicht) in staat om met een natuurlijke per-
soon (in fiscale zin) overeenkomsten te sluiten. In het OWB-stelsel zou dan een bepaling 
kunnen worden opgenomen die zulks uitdrukkelijk toestaat.261 Resultaat zou zijn dat 
zowel de rechtspersonen als de niet-rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen, de 
mogelijkheid hebben om ofwel de activa in privé aan te schaffen en door de achterlig-
gende natuurlijke personen ter beschikking te laten stellen, ofwel de activa door de onder-
neming zelf te laten aanschaffen. In zoverre is dan sprake van rechtsvormneutraliteit.
Anderzijds kan de gewenste neutraliteit worden bereikt door een aanpassing aan de zijde 
van de lichamen, door de fiscale behandeling van het ter beschikking stellen van vermo-
gen gelijk te maken aan de fiscale behandeling daarvan bij een particuliere onderneming. 
Het resultaat van deze oplossing zou juist de onmogelijkheid moeten zijn om een privé-
bestanddeel ter beschikking te stellen aan de ‘eigen’ onderneming middels een gebruiks-
overeenkomst.
Een mogelijkheid om de kwalificatie ‘verplicht’ ondernemingsvermogen te bereiken, is 
om bij fictie het ter beschikkingstellen van vermogen aan de ‘eigen’ onderneming of de 
onderneming van een wettelijk vastgestelde groep van verbonden personen, fiscaal aan te 
merken als onderneming. Deze onderneming is vervolgens bij wetsfictie een OWB-belas-
tingsubject en het vermogensbestanddeel vormt dan automatisch ondernemingsvermo-
gen.
De gelijkheid met de particuliere ondernemer ontstaat in deze uitwerking omdat in beide 
gevallen de vorengenoemde keuzemogelijkheid ontbreekt. Het is fiscaal irrelevant of het 
lichaam zelf het activum aanschaft of dat de winstgenieter dat in privé doet en deze ter 
beschikking stelt. In beide gevallen is sprake van verplicht ondernemingsvermogen.

8.2.2.2 Keuze voor één van de oplossingen
Beide vorenstaande mogelijkheden bieden een oplossing voor het elimineren van de onge-
lijkheid met betrekking tot de bestaande keuzemogelijkheid met betrekking tot onderne-
mingsactiva. Aan beide kleven voor- en nadelen.
Groot voordeel van de tweede oplossing is niet alleen de gelijkheid die ontstaat tussen de 
verschillende rechtsvormen van de ondernemingen, maar dat bovendien de eerder 
genoemde keuzemogelijkheid voor alle rechtsvormen verdwijnt. Fiscale planning met 
betrekking tot de aanschaf van ondernemingsactiva is in zoverre niet meer mogelijk.

261 Civielrechtelijk zal deze mogelijkheid echter niet worden opgenomen. Op grond van het civiel-
rechtelijk ontbreken van rechtspersoonlijkheid kan de onderneming niet als zelfstandige entiteit 
in het rechtsverkeer optreden. De onderneming wordt gelijkgesteld met de achterliggende 
natuurlijke personen. Deze kunnen evenwel geen overeenkomsten met zichzelf aangaan. Zie o.a. 
A. L. Mohr, Van Maatschap. vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap, vijfde druk, Gouda 
Quint, Deventer 1998, p. 3-5.
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Dit voordeel van de tweede oplossing is ook gelijk het nadeel van de eerste oplossing. Bij 
de eerste oplossing wordt de keuzemogelijkheid met betrekking tot de aanschaf van 
activa niet afgeschaft, maar juist uitgebreid naar de particuliere ondernemingen. Op deze 
wijze wordt wel een fiscaal gelijke behandeling tussen de rechtsvormen bereikt, doch 
daarmee ook de (niet gewenste) mogelijkheid tot taxplannning uitgebreid.262 Invoering 
van de fiscale fictie dat ook particuliere ondernemingen overeenkomsten met de winstge-
nieters kunnen sluiten, doet op zichzelf niets aan deze ‘boxhopmogelijkheid’. Sterker nog 
het werkingsgebied wordt daarvan juist uitgebreid. Om dit misbruik te voorkomen is dan 
nadere regelgeving vereist, die zich concentreert op de positie van de terbeschikkingstel-
ler zelf.
De meest logische oplossing zou zijn om nadere regelgeving in te voeren, die grotendeels 
overeenkomt met de bestaande TBS-regels. Zij het met een ruimer toepassingbereik van 
art. 3.91 Wet IB 2001 namelijk ook de mogelijkheid om ter beschikking te stellen aan de 
eigen particuliere onderneming. Naar mijn mening is dit evenwel niet gewenst. Ten eerste 
omdat de huidige TBS-regelingen in de praktijk veelal als nadelig worden ervaren. Ten 
tweede omdat de vraag opkomt, op welke wijze de terbeschikkingsteller dan precies 
wordt belast. Wordt daarbij aangesloten bij de wijze waarop ondernemingswinst in box 1 
wordt belast zoals thans rechtens is, hetgeen niet in de lijn van het OWB-stelsel ligt aan-
gezien de bron winst uit onderneming uit box 1 zal verdwijnen bij het OWB-stelsel. En als 
daar al voor wordt gekozen, speelt de vraag op welke faciliteiten de terbeschikkingsteller 
allemaal recht heeft. Dit zijn naar mijn mening allemaal vragen waar mogelijk in een con-
crete uitwerking wel een antwoord op zou kunnen worden gegeven, maar die niet ten 
goede komen aan de door mij gewenste eenvoud van het belastingstelsel evenals de neu-
traliteit.
Mijn voorkeur gaat gelet op het vorenstaande uit naar de tweede oplossing; het bereiken 
van een fiscaal-neutrale behandeling door nadere fiscale regelgeving aan de zijde van de 
huidige VPB-plichtigen. Naar mijn mening past deze tweede oplossing ook beter bij de 
objectieve benadering van het OWB-belastingsubject.
Tot slot sluit deze oplossing mijns inziens ook beter aan bij het karakter van de ter 
beschikkingstellende winstgenieter in die zin dat hij meer betrokken is bij de onderne-
ming dan een belegger die naast de terbeschikkingstelling geen belang in de onderne-
ming heeft. Het past dan niet om het in gebruik geven van activa door deze winstgenieter 
aan de onderneming, wordt behandeld als ware het beleggen.

8.2.2.3 De vermogensetikettering nader uitgewerkt
Vorenstaande oplossing voor de huidige ongelijkheid met betrekking tot de fiscale behan-
deling van vermogensetikettering in het OWB-stelsel wordt in dit onderdeel nader uitge-
werkt.
Kern van de oplossing is de invoering van een fiscale fictie als gevolg waarvan het ter 
beschikking stellen van privévermogensbestanddelen aan de ‘eigen’ onderneming dan 
wel de onderneming van een verbonden persoon263, wordt aangemerkt als een onderne-
ming in de zin van de OWB. Het gaat dan om de volgende groepen terbeschikkingstellin-
gen:

262 Met deze taxplanning wordt bedoeld dat bij de aanschaf in privé van een activum gevolgd door 
ter beschikking stellen daarvan aan de onderneming, dit activum bij de terbeschikkingsteller tot 
box 3 wordt gerekend.

263 Voor de groep van verbonden personen kan worden aangesloten bij de groep zoals deze in de hui-
dige TBS-regeling is geformuleerd in art. 3.91 Wet IB 2001. Overigens is het denkbaar dat ook hier 
een aanpassing in de wettelijke regeling wordt doorgevoerd. In de literatuur wordt wel verdedigd 
dat de opsomming van de ‘enge kring’ van verbonden personen (art. 3.91, lid 2, sub b, Wet IB 
2001) vereenvoudigd kan worden. De bepaling dat als verbonden persoon kwalificeert diegene die 
een keuze kan uitbrengen voor partnerschap (ten vijfde in deze bepaling) is een restcategorie 
maar ondervangt alle daarvoor opgesomde personen. De onderdelen 2 tot en met 4 van art. 3.91, 
lid 2, sub b, Wet IB 2001 zouden kunnen vervallen, wat de eenvoud van de regeling ten goede zou 
komen. Zie bijdrage van E.J.W Heithuis en M.H.C Ruijschop, ‘Vijf jaar Wet IB 2001’, Meijer-reeks nr. 
114, Kluwer, Deventer 2006.
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1. de terbeschikkingstelling door de belastingplichtige die aandelen houdt in een rechts-
persoon en als gevolg daarvan kwalificeert als winstgenieter;

2. de terbeschikkingstelling door de belastingplichtige die een vermogensbestanddeel ter 
beschikking stelt aan een particuliere onderneming van een verbonden persoon dan 
wel een aan onderneming gedreven door een lichaam waarin een verbonden persoon 
als winstgenieter kwalificeert.

Het in gebruik geven van een vermogensbestanddelen aan de eigen particuliere onderne-
ming valt buiten de fictie. Hier is gelet op de vermogensetiketteringsregels ook geen nood-
zaak toe. Immers, een dergelijk bestanddeel is per definitie verplicht ondernemingsver-
mogen en valt derhalve onder de OWB.

Een voorbeeld met een ‘eenvoudige’ uitgangspositie ter verduidelijking.

Stel, ondernemer A bezit een pand en stelt dit als bedrijfspand ter beschikking 
aan zijn ‘eigen’ BV. Onder het OWB-stelsel zal op grond van een fictiebepaling 
deze terbeschikkingstelling als onderneming kwalificeren.

Deze oplossing kent wel het volgende nadeel. Indien A wil investeren in zijn pand, zal hij 
de daarvoor benodigde financiële middelen uit de vennootschap willen halen. Om dat te 
bereiken, is het noodzakelijk dat eerst de sluis van de secundaire heffing wordt gepas-
seerd. Immers, alles wat BV A uitkeert op de aandelen is een belastbaar item voor de toe-
passing van de secundaire heffing ongeacht het bestedingsdoel van dit voordeel. Na de uit-
kering én belastingheffing kan A de netto-uitkering aanwenden voor de investeringen in 
het bedrijfspand.
In vergelijking met een particuliere onderneming is geen sprake van een neutrale behan-
deling op dit punt. Immers, als bij de particuliere onderneming het pand (verplicht) onder-
nemingsvermogen is, hoeft bij investeringen niet eerst de sluis van de secundaire heffing 
gepasseerd te worden. De ondernemingswinsten kunnen immers direct worden 
ge(her)investeerd in het ondernemingsvermogen. Deze niet-neutrale behandeling is 
onwenselijk gelet op het streven naar rechtsvormneutraliteit.
De volgende kleine aanpassing zou een einde maken aan deze ongelijkheid. Bij wetsfictie 
zouden in dit geval de aandelen die A in de BV houdt, verplicht tot het ondernemingsver-
mogen van zijn ‘TBS-onderneming’ kunnen worden gerekend. De voordelen zullen in de 
pand-onderneming genoten worden met toepassing van de deelnemingsvrijstelling.
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Eventueel zouden de fictieve TBS-onderneming en de onderneming van BV A een fiscale 
eenheid kunnen vormen.264

Nadeel van deze (aanvullende) oplossing is echter dat de voordelen die behaald worden 
met de aandelen in BV A, fiscaal niet rechtstreeks terechtkomen bij A als winstgenieter. 
Secundaire heffing zou dan pas aan de orde zijn indien de fictieve TBS-onderneming deze 
voordelen aan A ter beschikking stelt. Hier schuilt dus een fiscale mogelijkheid tot uitstel 
van secundaire heffing.
Mogelijke oplossing is het invoeren van een fictie die bepaalt dat voordelen behaald met 
de participatie in BV A altijd rechtstreeks worden geacht te zijn dooruitgedeeld aan de 
achterliggende winstgenieter, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat deze direct worden 
ge(her)investeerd in het ter beschikkinggestelde vermogensbestanddeel.
Deze laatste oplossing betekent wederom een fictie wat mijns inziens niet ten goede komt 
aan de door mij beoogde eenvoudwinst. Bovendien is dit mijns inziens in strijd met het 
verderop in dit proefschrift door mij verdedigde uitgangspunt van het verlaten van de fis-
cale transparantie.265

Gelet op deze nadelen kies ik er in deze uitwerking derhalve voor om niet de aanvullende 
ficties op te nemen. Dit betekent dat de fictieve TBS-onderneming zal bestaan naast de 
‘materiële’ onderneming. Het nadeel dat investeringen in het ter beschikking gestelde 
vermogensbestanddeel eerst de sluis van de secundaire heffing dienen te passeren wordt 
door mij derhalve aanvaard gelet op de daardoor te behalen eenvoudswinst. Bovendien 
kan dit nadeel in een groot aantal gevallen door de belastingplichtigen zelf worden beëin-
digd. Zij hebben namelijk de mogelijkheid – mits aan de voorwaarden wordt voldaan – om 
een horizontale fiscale eenheid aan te gaan. In dat geval speelt het nadeel met betrekking 
tot de voorafgaande secundaire heffing bij investeringen in het terbeschikkinggestelde 
vermogensbestanddeel niet. Immers, door de fiscale horizontale eenheid worden de mate-
riële onderneming en de fictieve TBS-onderneming als één belastingplichtige aangemerkt. 
Dit heeft onder meer tot gevolg dat zonder heffing van OWB onderling geschoven kan 
worden.266 Gevolg is tevens dat de uitgaven door de ‘echte’ onderneming ten behoeve van 
de TBS-onderneming gedaan, geen uitgaven zijn die als onttrekking kwalificeren en via de 
winstgenieter lopen. Het is een uitgave die binnen de ondernemingssfeer blijft als gevolg 
van het bestaan van de horizontale fiscale eenheid. De uitgaven (lees: ondernemingskos-
ten) spelen zich binnen deze eenheid af.267

264 In onderdeel 8.2.6 wordt nog nader ingegaan op de deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid 
doch deze zullen onder het OWB-stelsel een ruimere werking krijgen waardoor ruimte ontstaat 
om ook in dit geval deze faciliteiten toe te passen.

265 Zie onderdeel 8.2.6 van hoofdstuk 8.
266 Wel zal de wet een antimisbruikbepaling dienen te bevatten vergelijkbaar aan de huidige bepa-

ling van art. 15ai Wet VPB 1969.
267 De horizontale fiscale eenheid werkt als het ware door in de secundaire heffing.
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Gevolg is dat indien voordelen worden genoten uit de aandelen in de vennootschap deze 
rechtstreeks bij A worden belast met secundaire heffing. Hetzelfde heeft te gelden indien 
voordelen worden behaald door A uit de fictieve TBS-onderneming. Dit zal het geval zijn 
indien de winst uit deze fictieve TBS-onderneming wordt bestemd voor consumptief 
gebruik.
Indien het belang in het lichaam (BV A) wordt verkocht, betekent dit in beginsel eindafre-
kening voor de secundaire heffing voor zowel het belang in BV A als in de TBS-onderne-
ming. Daarnaast zal op het niveau van de OWB eindafrekening plaatsvinden bij de TBS-
onderneming. Immers, bij verkoop van de aandelen aan een verbonden persoon is geen 
sprake meer van ter beschikking stellen in vorenbedoelde zin.
Samenvattend komt het vorenstaande op het volgende neer. Om rechtsvormneutraliteit 
te bereiken met betrekking tot het vermogensetiketteringsproblematiek is voorgesteld 
om het ter beschikking stellen van vermogen aan de ‘eigen’ onderneming (rechtspersoon 
of onderneming van verbonden persoon) bij fictie aan te merken als een (fictieve) onder-
neming in de zin van de OWB. De facto komt dit neer op het aanmerken van dergelijke 
vermogensbestanddelen als verplicht ondernemingsvermogen indien het gaat om terbe-
schikkingstellingen aan rechtspersonen. Resultaat is een fiscaal neutrale behandeling in 
vergelijking met particuliere ondernemingen.

8.2.3 De gefinancierde participatie

In lijn met de problemen zoals in het voorgaande onderdeel zijn geschetst, ligt het pro-
bleem van de fiscaal verschillende behandeling van de gefinancierde participatie. Hier-
mee wordt bedoeld, de aankoop van een particuliere onderneming of de participatie in 
een lichaam gefinancierd door middel van een externe schuld. Onder het huidige fiscale 
stelsel levert een schuld aangegaan ter financiering van een aanmerkelijkbelangpakket 
een aftrekpost op die tegen 25% te gelde kan worden gemaakt op het moment dat hier 
reële voordelen tegenover staan. Een gefinancierde participatie in een IB-onderneming 
leidt daarentegen direct tot een aftrekpost, die maximaal tegen 52% te gelde kan worden 
gemaakt.268

Deze fiscaal niet-neutrale behandeling, veroorzaakt door de rechtsvorm van de onderne-
ming, dient in het onderhavige OWB-stelsel te verdwijnen. Invoering van dit stelsel alleen 
is daarvoor evenwel niet genoeg. Oorzaak ligt ook hier in de regels voor de vermogenseti-
kettering. Indien (een deelname in) een particuliere onderneming wordt overgenomen 
waarbij de aankoopsom wordt geleend, vormt deze lening op grond van de bestaande ver-
mogensetiketteringsregels verplicht ondernemingsvermogen. Gaat het evenwel om de 
aankoop van de aandelen in een lichaam met geleend geld dan is deze lening altijd privé-
vermogen. De rente is dan ‘enkel’ aftrekbaar op het niveau van de aandeelhouder voor 
wat betreft de secundaire heffing.
In de praktijk zullen dan naar verwachting stapelconstructies worden aangegaan om de 
rente die verband houdt met de aankoop van aandelen, toch aftrekbaar te krijgen op het 
niveau van de OWB-heffing. Gelet op het streven naar een fiscale rechtsvormneutrale 
behandeling van de winst, is dit niet gewenst.
Een oplossing is ook hier aan twee kanten denkbaar. Bij aanpassing aan de zijde van de 
particuliere ondernemingen kan gedacht worden aan het fictief aanmerken van een 
lening als ‘privé’vermogen. Gevolg van deze fictie zou dan zijn dat de renteaftrek ook in 
die situatie pas aan de orde komt op het niveau van de secundaire heffing. Bij aanpassing 
aan de zijde van de rechtspersoon kan gedacht worden aan een oplossing waarbij de 
lening altijd als ondernemingsvermogen kwalificeert. Bijvoorbeeld door een dergelijke 
lening fictief aan te merken als onderneming in de zin van de OWB, gelijk als hiervoor bij 
de TBS. Bij afweging gaat mijn voorkeur uit naar de laatste oplossing; gelijkheid creëren 
door voor de fiscale behandeling van de gefinancierde aankoop van aandelen aan te slui-
ten bij de fiscale behandeling van de gefinancierde aankoop van een particuliere onder-

268 Zie bijvoorbeeld HR 3 oktober 1984, BNB 1985/57.
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neming en de lening dus een fictief OWB-subject te maken. De belangrijkste argumenten 
hiervoor zijn de volgende.
Ten eerste sluit het aan bij de oplossing die is voorgesteld voor de fiscale behandeling van 
het ter beschikkingstellen van vermogen. Daar komt bij dat de rentelast nu fiscaal in aan-
merking wordt genomen bij de bron waaruit zij feitelijk (veelal) ook gefinancierd zal wor-
den. Voordeel is eveneens dat de rente de facto aftrekbaar zal zijn tegen het gecombi-
neerde OWB en secundaire heffingstarief. Invoering van de oplossing aan de zijde van de 
particuliere onderneming zou juist betekenen dat renteaftrek alleen mogelijk is tegen het 
secundaire heffingstarief. Een laatste argument is dat deze fiscale regeling geen bedrei-
ging vormt voor de liquiditeitspositie van de onderneming. Het is bij de gekozen oplossing 
niet noodzakelijk om winst uit te keren om de renteaftrek fiscaal feitelijk te kunnen effec-
tueren op het niveau van de secundaire heffing. De rente is immers al in aftrek gebracht 
op het niveau van de onderneming.
Enig nadeel van deze oplossing is dat particuliere ondernemingen in vergelijking met de 
bestaande situatie een lagere effectieve onmiddellijke belastingbesparing hebben. De neu-
traliteit en de eenvoudswinst prevaleren hier evenwel naar mijn mening boven dit nadeel.
Deze oplossing betekent voor participanten in lichamen een aanzienlijke wijziging. De 
lening zal niet bij de aandeelhouder in aanmerking worden genomen maar zal fictief een 
OWB-onderneming vormen. Gevolg is dat de rente op dat OWB-niveau tot aftrek komt. 
Eventueel is het mogelijk om tussen deze beide OWB-belastingsubjecten een horizontale 
fiscale eenheid aan te gaan. In dat geval komt het uitgangspunt dat de rentelasten in min-
dering strekken op de ondernemingswinst het meest zuiver tot uiting.
Indien in dit voorbeeld geen aandelen zouden zijn aangekocht maar een particuliere 
onderneming, zal de fiscale behandeling niet veel verschillen met de huidige. De lening 
zal verplicht ondernemingsvermogen zijn en derhalve tot renteaftrek bij die onderne-
ming leiden.
Eindresultaat van deze fictie is een fiscaal neutrale behandeling van de gefinancierde aan-
koop van een ondernemingsparticipatie. De bestaande ongelijke behandeling is daarmee 
verdwenen.
Tot slot merk ik op dat een oplossing aan de zijde van de rechtspersonen ook mogelijk zou 
zijn in de vorm van een aftrekpost in box 1 ter grootte van de rente. Hiermee wordt echter 
volledige gelijkheid met de particuliere ondernemer niet bereikt. De rente komt immers 
niet rechtstreeks in mindering op de ondernemingswinst. Derhalve wijs ik deze oplossing 
van de hand.

8.2.4 De arbeidsbeloning

Een natuurlijke persoon kan in meerdere relaties tot zijn onderneming staan, soms zelfs 
gelijktijdig. Zo zal in veel gevallen de achterliggende participant, naast het verstrekken 
van financiële middelen, bijvoorbeeld ook werkzaamheden ten behoeve van de onderne-
ming verrichten. Indien hij voor deze werkzaamheden een vergoeding ontvangt, dringt 
de vraag zich op, op welke wijze daarmee in de onderhavige uitwerking dient te worden 
omgesprongen. Deze vraag raakt zowel de OWB op het niveau van de onderneming als de 
inkomstenbelasting bij de achterliggende participanten.269

Voorafgaand aan de beantwoording van deze vraag kan het volgende worden opgemerkt. 
Een van de in par. 5.2. naar voren gebrachte uitgangspunten is, dat zo veel mogelijk een 
uiteindelijke belastingdruk gerealiseerd dient te worden die overeenkomt met het 
(top)tarief van box 1. Ook bij het formuleren van een oplossing voor de fiscale behande-
ling van de arbeidsbeloning in het OWB-stelsel dient dit uitgangspunt gehonoreerd te 
worden. Dientengevolge zijn er slechts de volgende ‘twee’ mogelijkheden. Enerzijds is het 
mogelijk dat de betaalde arbeidsbeloning op het niveau van de onderneming tot een 

269 In de literatuur zijn hiervoor verschillende oplossingen geformuleerd. Zie onder meer Y. Koudijs, 
Ondernemingswinstbelasting, een rechtsvormneutrale belastingheffing naar de winst uit onderneming, proef-
schrift d.d. 30 november 1993, UVA, Amsterdam 1993, p. 134-136.
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aftrekpost leidt maar dat deze bij de ontvangende winstgenieter wordt belast in box 1 
tegen een toptarief van maximaal 52%. Anderzijds is het mogelijk om een arbeidsbeloning 
uitbetaald aan een winstgenieter niet in aftrek te laten komen op de belastbare OWB-
winst zodat daarop een belastingdruk van 30% blijft rusten, en deze vervolgens bij de ont-
vangende winstgenieter met secundaire heffing te treffen. Bij de laatste oplossing ontstaat 
dan per saldo een belastingdruk van circa 51%. Aan beide oplossingen kleven voor- en 
nadelen die in de navolgende twee onderdelen zullen worden besproken.

8.2.4.1 Arbeidsloon van een winstgenieter komt niet in aftrek op belastbare winst
In dit alternatief wordt de aftrek van loonkosten op de fiscale winst van een onderneming 
uitgesloten, voor zover dit loon wordt uitbetaald aan een werknemer die ook als winstge-
nieter kwalificeert.
Aan het uitsluiten van de aftrekbaarheid van arbeidsloon van een winstgenieter kleven 
naar mijn mening vooral nadelen. Ten eerste ontstaat een ongelijke behandeling van 
loonkosten die worden uitbetaald aan ‘gewone’ werknemers in vergelijking tot werkne-
mers die tevens winstgenieter zijn. Ten tweede zal het tot complexiteit leiden op het 
niveau van de onderneming.
Deze complexiteit wordt veroorzaakt door het volgende. Bij de vaststelling van het belast-
bare bedrag waarover de onderneming OWB verschuldigd zal zijn, spelen de aftrekbare 
kostenposten een belangrijke rol. Indien het arbeidsloon van de winstgenieter niet als een 
aftrekbare kostenpost kwalificeert, wordt het voor de onderneming dus van groot belang 
om te bepalen aan wie het loon wordt uitbetaald. Is dat een winstgenieter dan geen aftrek, 
is dat een ‘gewone’werknemer dan wel aftrek. In de meeste gevallen is het wel duidelijk 
of de werknemer ook winstgenieter is, maar het aldus ontstane verschil in aftrekposten, 
brengt mijns inziens toch een verzwaring van de administratieve druk met zich. Ook staat 
een fiscaal neutrale behandeling van werknemers, op het moment van loonuitbetaling, 
vanuit de werkgever bezien onder druk.

8.2.4.2 Arbeidsloon van winstgenieter wel aftrekbaar
De andere mogelijkheid, die tevens de twee nadelen van de vorige oplossing doet verdwij-
nen, is om het arbeidsloon van de winstgenieter wel als aftrekbare kostenpost voor de 
OWB toe te staan. Belangrijk voordeel is dat deze oplossing zorgt voor gelijkheid bij de 
onderneming met betrekking tot de uitbetaling van loonkosten. Het maakt voor de onder-
neming als werkgever immers niet uit wat de relatie van de werknemer tot de onderne-
ming is; in alle gevallen zullen de loonkosten als aftrekbare bedrijfslasten kwalificeren. 
Hieruit ontstaat een grote eenvoud voor de onderneming.
Echter, ook deze oplossing is niet geheel vrij van nadelen. Het is namelijk de vraag of deze 
oplossing voor de particuliere ondernemers wel gerealiseerd kan worden, aangezien zij 
zonder nadere regelgeving niet de mogelijkheid hebben om een (arbeids)overeenkomst 
met de particuliere onderneming aan te gaan. Een oplossing zou kunnen liggen in de 
vorm van een forfaitaire aftrek, bijvoorbeeld op een vergelijkbare wijze vormgegeven als 
de huidige meewerkaftrek. Ik kies hier echter voor een oplossing in de vorm van een fis-
cale fictie gebaseerd op de geobjectiveerde benadering van het OWB-belastingsubject. 
Doordat de particuliere onderneming in het OWB-stelsel als zelfstandig belastingplichtige 
wordt aangemerkt, is het mogelijk om fiscaal deze onderneming een overeenkomst te 
laten sluiten met de achterliggende winstgenieter. De oplossing voor de arbeidende winst-
genieter in een particuliere onderneming is naar mijn mening derhalve invoering van een 
fictie die het mogelijk maakt dat een particuliere ondernemer (in fiscaal opzicht) een over-
eenkomst sluit met zijn onderneming. In lijn met deze fictie is het dan ook mogelijk om 
fiscaal bij alle ondernemingen ongeacht de rechtsvorm, dus ook bij de particuliere onder-
nemingen, uit te gaan van een arbeidsovereenkomst tussen de onderneming en de winst-
genieter, indien arbeid wordt verricht. De objectieve benadering van het OWB-belasting-
subject geeft de mogelijkheid om een dergelijke fictie voor de particuliere ondernemin-
gen in te voeren. Gevolg van deze oplossing is dat het werkelijk aan de winstgenieter 
betaalde loon, als loonkosten, in mindering komt op de voor de OWB belaste winst.
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Een andere vraag is dan of er een fictiefloonregeling dient te worden overgenomen zoals 
thans is geregeld in art. 12a Wet LB 1964. Immers, het werkelijke loon dat aan de winst-
genieter wordt betaald, heeft nimmer een ‘derdentoets’ ondergaan en het is dus de vraag 
of het loon wel op een zakelijke hoogte is gesteld. Een fictiefloonregeling kan uitkomst 
bieden.
Desondanks ben ik geen voorstander van het overnemen van een fictiefloonregeling 
omdat mijns inziens de redenen die daaraan ten grondslag hebben gelegen ofwel geen rol 
meer spelen, dan wel op een andere wijze ten uitvoer kunnen worden gebracht.
De invoering van de fictiefloonregeling was destijds gebaseerd op de volgende drie gron-
den:
1. het misbruik dat werd gemaakt van de 68%-regeling in de vermogensbelasting270;
2. het tegengaan van winstoppotting door af te zien van salaris;
3. het misbruik dat werd gemaakt met betrekking tot de premie verschuldigd voor de 

inkomensafhankelijke volksverzekeringen.271

De vermogensbelasting bestaat niet meer met als gevolg dat de eerste reden voor de fic-
tiefloonregeling geen hout meer snijdt.
Het nadeel van winstoppotting, oftewel het probleem dat het loon geen derdetoets heeft 
ondergaan, kan mijns inziens genuanceerd worden. Gelijk als eerder al is vastgesteld met 
betrekking tot het risico van oneindige winstuitstel, kan hier worden gesteld dat bij een 
juiste tariefstelling de prikkel om een onzakelijk loon vast te stellen, zal afnemen. Res-
teert de laatste reden voor de invoering van de fictiefloonregeling: het misbruik met 
betrekking tot de volksverzekeringen. Met Van Dijck272 ben ik van mening dat het hier 
een reden betreft die zijn grondslag niet vindt in de belastingheffing maar in de wissel-
werking tussen belastingwet(ten) en niet-belastingwet(ten). Een dergelijke reden kan op 
zichzelf geen belastingmaatregel als de fictiefloonregeling rechtvaardigen. Voor dergelijk 
misbruik zijn andere maatregelen te bedenken.
Zo stelt Van Dijck voor om de premieheffing te koppelen aan de omvang van het verza-
melinkomen in plaats van alleen aan het box 1-inkomen. In dit laatste geval kan evenwel 
de hoogte van het premie-inkomen gemanipuleerd worden door bijvoorbeeld het loon 
niet uit te keren. Van Dijck stelt voor om in dergelijke gevallen van loonmanipulatie het 
verzamelinkomen te verhogen. Een fictiefloonregeling die doorwerkt in de belastinghef-
fing is dan niet nodig.
Gelet op het vorenstaande is de noodzaak van een fictiefloonregeling in de onderhavige 
uitwerking in mijn optiek niet aanwezig. De enige reden die daarvoor kan worden aange-
voerd (winstoppotting), kan door een juiste tariefstelling (grotendeels) worden weggeno-
men. In het kader van de onderhavige OWB-uitwerking wordt derhalve voorgesteld om de 
fictiefloonregeling niet over te nemen. 

Tot slot zal de fiscale behandeling van de pensioenvoorziening van de winstgenieter bij 
deze oplossing (het toestaan van aftrek van het arbeidsloon dat aan een winstgenieter toe-
komt) zonder problemen verlopen. Immers, zowel de opbouw als de uitkering zal op 
dezelfde wijze verlopen als de pensioenopbouw van een werknemer (zowel voor wat 
betreft de begunstigde als de verzekeraar). De opbouw van de pensioenrechten zal tot 
aftrekbare loonkosten leiden bij de onderneming en de corresponderende component zal 
bij de werkende winstgenieter in de heffing van box 1 worden betrokken. Indien de 
onderneming wordt overgedragen, zal de pensioenverplichting, indien deze in eigen 

270 In de vermogensbelasting was destijds een samenloopregel opgenomen die inhield dat er niet 
meer inkomstenbelasting en vermogensbelasting tezamen zou worden geheven dan 68% van het 
belastbare inkomen over het voorafgaande jaar. Een en ander werd vormgegeven in een terug-
gave van VB. Door af te zien van bepaalde inkomsten konden aanmerkelijkbelanghouders hun 
belastbare inkomen verminderen en zodoende minder vermogensbelasting verschuldigd wor-
den. Zie o.a. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 761, nr. 3, p. 33 e.v.

271 Zie Kamerstukken II, 1995-1996, 24 761, nr. 7, p. 55.
272 J.E.A.M. van Dijck, ‘Gebruikelijk loon’, WFR 2001/1033.
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beheer werd opgebouwd, met de onderneming mee overgaan. Het zou evenwel ook moge-
lijk moeten zijn om bij overdracht, gelijk als thans rechtens is, de pensioenverplichting 
af te storten bij een professionele verzekeraar. Regel blijft dan uiteraard nog steeds dat bij 
uitkering van het pensioen de ontvanger daarvan in de heffing van box 1 zal worden 
betrokken.
Voorts is het zo dat de fiscale mogelijkheid tot pensioenopbouw een stimulans vormt om 
salaris toe te kennen. Dit zal dan eventuele nadelen/risico’s verbonden aan de afschaffing 
van de fictiefloonregeling, zoals hiervoor wordt verdedigd, deels wegnemen.

8.2.4.3 Voor- en nadelen van de twee mogelijke fiscale behandelingen bij de ontvanger; belasten in 
box 1 of met secundaire uitdelingsheffing

Welke van beide vorenstaande oplossingen wordt gekozen aan de onderneming/werkge-
verskant is ook van invloed op de fiscale behandeling bij de ontvanger waaraan eveneens 
voor- en nadelen zijn verbonden. Wordt ervoor gekozen om de vergoedingen voor ver-
richte arbeid, door winstgenieter, niet aftrekbaar te maken dan zal deze met secundaire 
heffing worden belast bij de werkende winstgenieter. Belangrijk voordeel is dat er dan 
neutraliteit ontstaat op het niveau van de ontvanger met betrekking tot de fiscale behan-
deling van zijn uitkeringen ontvangen van de onderneming.
Het voordeel dat ontstaat als het loon van de meewerkende winstgenieter wel aftrekbaar 
is en derhalve bij de ontvanger belast is in box 1, is de gelijkheid die ontstaat met andere 
werknemers. Het maakt geen verschil of een werknemer nog een andere relatie tot zijn 
werkgever heeft, voldoende is dat er werkzaamheden worden verricht waarvoor een ver-
goeding wordt ontvangen. Deze vergoeding zal dan in alle gevallen op eenzelfde fiscale 
wijze worden behandeld. Nadeel is dat het lastig is om te bepalen wat voor ‘vergoeding’ 
de ‘werknemer’ in de particuliere onderneming zou genieten. Immers, een civielrechte-
lijk arbeidscontract ontbreekt. Oplossing zou zijn om aansluiting te zoeken bij hetgeen 
een gebruikelijke vergoeding zou zijn indien de werkende winstgenieter een ‘echte’ werk-
nemer zou zijn, doordat bijvoorbeeld de onderneming in de vorm van een BV wordt gedre-
ven. Mijns inziens zou hier een vrije bewijsleer moeten gelden. Wellicht ten overvloede 
merk ik op dat deze oplossing van een andere aard is dan de eerder door mij afgewezen 
gebruikelijkloonregeling.

8.2.4.4 Keuze voor een van beide systemen met betrekking tot het loon
Beide systemen hebben voor- en nadelen, doch mijn voorkeur gaat uit naar de mogelijk-
heid om de loonkosten van een werkende winstgenieter wél in aftrek toe te staan op het 
ondernemingsniveau en deze te belasten bij de ontvanger in box 1 als loon. Het is in het 
bijzonder de gelijkheid en de praktische haalbaarheid van deze uitwerking die mij tot 
deze voorkeur brengt. Neutraliteit bij de werkgever omdat hij voor de aftrek geen onder-
scheid hoeft te maken aan wie hij het loon uitbetaalt en neutraliteit bij de ontvanger 
omdat iedere werknemer ongeacht zijn relatie tot zijn werkgever, loon geniet dat als 
zodanig tot zijn box 1-inkomen wordt gerekend. Enig verschil is dat bij de ‘echte’ werkne-
mer het loon voortkomt uit een zuivere dienstbetrekking en bij de meewerkende winst-
genieter in een particuliere onderneming, voortkomt uit een fiscale fictie. In beide geval-
len is er echter fiscaal gezien sprake van loon.

8.2.5 Fiscale transparantiegedachte en de samenwerking door middel van een 
joint venture

In deze en de volgende onderdelen wordt nader ingegaan op de wijze waarop de winst 
wordt belast in geval van samenwerking tussen verschillende ondernemingen. Hierbij 
gaat het om de fiscale behandeling van de joint venture, toepassing van de deelnemings-
vrijstelling en de mogelijkheid van een (verticale) fiscale eenheid. Voorafgaand aan deze 
behandeling is het evenwel van belang om te bepalen op welke wijze in het OWB-stelsel 
wordt omgegaan met fiscale transparantie, beter gezegd kan fiscale transparantie nog een 
rol spelen binnen dit stelsel? De huidige wijze van winstbelasting kent verschillende pun-
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ten waarbij het leerstuk van de fiscale transparantie speelt. Genoemd kunnen worden de 
fiscale behandeling van de natuurlijke en rechtspersonen die vennoten zijn in een beslo-
ten CV, of de rechtsvormkeuze bij het aangaan van een joint venture, maar ook de fiscale 
behandeling van een vaste inrichting. Dit ruime toepassingbereik impliceert dat het ant-
woord op de vraag óf fiscale transparantie in het OWB-stelsel zal terugkeren, van belang 
is.
Gelet op de objectieve benadering die aan de OWB ten grondslag ligt, is naar mijn mening 
geen plaats meer voor toepassing van de fiscale transparantiegedachte in het OWB-stelsel. 
Uitgangspunt is dat de materiële onderneming het OWB-belastingsubject vormt en dat 
alle achterliggende winstgenieters, ondanks de rechtsvorm van de onderneming, pas 
belast worden zodra zij deze winst genieten. Dit uitgangspunt geldt ook voor die entitei-
ten, die onder het huidige stelsel een fiscaal transparante behandeling kennen. Het past 
naar mijn mening niet om in bepaalde uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld als een joint 
venture wordt aangegaan om dan door de materiële onderneming heen te kijken en de 
zelfstandige fiscale positie los te laten. Uitgangspunt is dat de onderneming het belasting-
subject is en dat de achterliggende participanten ieder volgens hun eigen fiscale regime 
zullen worden belast zodra de winst door deze onderneming aan hen ter beschikking 
wordt gesteld. Voor fiscale transparantie is dan geen plaats. Bovendien zal het OWB-stelsel 
wel regels bevatten die rekening houden met concernvorming alsmede het tegengaan van 
dubbele heffing. In geval van participerende ondernemingen zal dubbele heffing van 
OWB voorkomen worden door toepassing van de deelnemingsvrijstelling. Toepassing van 
de fiscale-eenheidsfaciliteit, zowel horizontaal of verticaal, geeft aan dat in uitzonderings-
situaties toch de mogelijkheid bestaat om zelfstandige belastingsubjecten voor wat de 
betreft de heffing van OWB als één belastingsubject aan te merken.
Omdat het vervallen van de fiscale transparantie zich vooral laat voelen indien twee of 
meer ondernemingen (gaan) samenwerken in een joint venture en zich voor de rechts-
vormkeuze geplaatst zien, wordt hierop nader ingegaan.
In hoofdstuk 4, onderdeel 4.8.5, concludeerde ik dat onder het huidige regime bij het aan-
gaan van een joint venture het gebrek aan rechtsvormneutraliteit op twee niveaus naar 
voren komt. Als eerste bij de rechtsvormkeuze van de jointventure-entiteit en ten tweede 
bij de fiscaal verschillende behandeling van de partners. Invoering van het OWB-stelsel zal 
het eerste gesignaleerde gebrek aan rechtsvormneutraliteit opheffen. Immers, het is fis-
caal niet meer relevant welke rechtsvorm wordt gekozen voor de jointventure-entiteit. De 
jointventure-onderneming zal kwalificeren als belastingsubject voor de OWB, mits er een 
materiële onderneming wordt gedreven.
Het tweede verschil, de fiscaal verschillende behandeling van de vennoten houdt verband 
met toepassing van de fiscale transparantie. Als gevolg van de fiscale transparantie wordt 
iedere vennoot volgens zijn eigen regime behandeld wat kan leiden tot een fiscaal ver-
schillende behandeling. Dit verschil speelt zelfs indien de vennoten beiden een entiteit 
zijn die een onderneming drijft echter met verschillende rechtsvormen. Bijvoorbeeld een 
BV en een eenmanszaak. Het vervallen van de fiscale transparantiegedachte zoals hier-
voor verdedigd, maakt ook aan deze ongelijke behandeling een einde. Het volgende voor-
beeld verduidelijkt dit.
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Toepassing van de fiscale transparantiegedachte in bovenstaande illustratie zou beteke-
nen dat JV deels deel zal uitmaken van onderneming A en deels van onderneming B als 
belastingsubject voor de OWB.
Dit past niet bij de objectieve benadering van de OWB. Immers, onderneming A is feitelijk 
gezien niet hetzelfde als de onderneming van JV. Dit zijn objectief bezien twee verschil-
lende ondernemingen en derhalve twee verschillende OWB-belastingsubjecten. De fiscale 
behandeling van een joint venture verloopt onder de OWB als volgt.
Als de JV winst behaalt, zal de JV als belastingsubject voor de OWB hierover OWB verschul-
digd worden. Op het moment dat A of B als achterliggende onderneming een voordeel 
behalen dat verband houdt met hun participatie in JV zal dit voordeel niet in de OWB 
betrokken worden, doch vrijgesteld zijn op grond van deelnemingsvrijstelling. Ook bij 
toepassing van de deelnemingsvrijstelling wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 
rechtsvormen.273 Vervolgens zullen A en B ieder afzonderlijk met OWB belast worden.
Enig nadeel van het verval van de fiscale transparantie is dat daarmee ook de huidige 
mogelijkheid vervalt om verliezen te verrekenen met winsten van de jointventurepart-
ners. Naar mijn mening is dit evenwel een gevolg dat inherent is aan de objectieve bena-
dering van het belastingsubject voor de OWB.
Overigens is het wel mogelijk om de verliezen op het niveau van de jointventurepartners 
in aanmerking te nemen als JV wordt geliquideerd. Er kan dan een regeling worden toe-
gepast vergelijkbaar met de huidige regeling voor liquidatieverliezen zoals opgenomen in 
art. 13d Wet VPB 1969.
Tot slot nog enige opmerkingen met betrekking tot de fiscale behandeling van een pas-
sieve stichting die als commandiet deelneemt in een besloten CV. Onder het huidige recht 
maakt het enkele feit van de commanditaire participatie nog niet dat de CV geacht wordt 
een onderneming te drijven en om die reden belastingplichtig wordt. De Hoge Raad heeft 
dit reeds in 1969 beslist.274

Deze fiscale behandeling zal onder het OWB-stelsel niet anders zijn. Indien de CV een 
onderneming drijft, zal deze onderneming als zodanig aan de OWB onderworpen worden. 
Vervolgens zal bepaald dienen te worden of de passieve stichting zelf een onderneming 
drijft. Het enkel deelnemen in de CV is daarvoor, in lijn met de eerder gewezen jurispru-
dentie van de Hoge Raad, onvoldoende. Drijft de stichting wel zelfstandig een onderne-
ming dan zal in zoverre een OWB-plicht bestaan. Het is dan mogelijk dat de commandi-
taire participatie tot dit ondernemingsvermogen wordt gerekend. De dreigende dubbele 
heffing zal worden voorkomen door de werking van de hierna te bespreken deelnemings-
vrijstelling.
Concluderend kan worden betoogd dat invoering van het OWB-stelsel een einde maakt 
aan de bestaande niet-neutrale behandeling die naar voren komt bij het aangaan van een 
joint venture. Ten eerste omdat het niet meer uitmaakt welke rechtsvorm de jointven-
ture-entiteit zal krijgen, in alle gevallen geldt dezelfde fiscale behandeling. En ten tweede 
omdat de rechtsvorm van de jointventurepartners evenmin leidt tot een fiscaal verschil-
lende behandeling tussen vennoten die een onderneming drijven, bijvoorbeeld de parti-
culiere onderneming vs. de BV als vennoot.

8.2.6 De deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid

Bij de bepaling van het belastingobject van de OWB verdienen de faciliteit van de deelne-
mingsvrijstelling en de fiscale eenheid een afzonderlijke behandeling. Uitgangspunt is dat 
beide regimes deel zullen uitmaken van het onderhavige OWB-stelsel ongeacht de rechts-
vorm van de onderneming die een beroep op de faciliteit doet.

273 Zie ook het hiernavolgende onderdeel.
274 HR 11 juni 1969 (nr. 16.134), BNB 1969/155.
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8.2.6.1 Deelnemingsvrijstelling
Een regeling ter voorkoming van cumulatie van winstbelasting, gelijk aan het doel van de 
huidige deelnemingsvrijstelling van art. 13 Wet VPB 1969, zal ook deel uitmaken van het 
OWB-stelsel. Cumulatie van winstbelasting dient om een aantal redenen voorkomen te 
worden. Snel heeft in zijn proefschrift, onder meer de volgende redenen genoemd.275

Ten eerste de complementaire functie die de ‘vennootschapstax’ (in onderhavig proef-
schrift de OWB) heeft in verhouding tot de ‘personentax’ (in onderhavig proefschrift de 
inkomstenbelasting van de natuurlijke personen geheven) als argument om cumulatie 
van vennootschapstax voorkomen. Gelet op het feit dat volgens Snel geen andere recht-
vaardiging voor de vennootschapstax is aan te voeren dan de complementaire functie in 
verhouding tot de personentax, dient voorkomen te worden dat de totale druk van de ven-
nootschapstax hoger uitkomt dan de druk van deze personentax.
Ten tweede geeft hij een argument voor voorkoming van cumulatie vanuit een economi-
sche invalshoek. De invloed van de belastingheffing op de economie is van groot belang 
voor de ontwikkeling en beoogde maximalisatie van de welvaart (i.e. het welvaartsbegin-
sel). Hoe hoger de belastingdruk op winsten hoe minder lust er tot investeren bestaat, het-
geen de economische dynamiek niet ten goede komt. Voorts is het fiscaal niet-neutraal 
behandelen van investeringen gedaan door één onderneming in vergelijking tot een con-
cern van ondernemingen (waarbij door cumulatie van de winstbelasting de druk hoger 
zou zijn) eveneens strijdig met het welvaartsbeginsel. Gelet op dit economische uitgangs-
punt dient cumulatie van vennootschapstax te worden voorkomen.
Hetgeen door Snel is opgemerkt met betrekking tot cumulatie van vennootschapstaksen 
in het algemeen, geldt mijns inziens eveneens voor de onderhavige OWB. Ik neem de door 
hem naar voren gebrachte redenen om cumulatie van winstbelasting te voorkomen, hier 
dan ook over voor wat betreft de cumulatie van OWB.
Naast de vraag óf cumulatie voorkomen dient te worden, speelt de vraag in welke situaties 
cumulatie voorkomen dient te worden. In de literatuur spelen ter zake twee stromingen. 
Enerzijds de groep die het ne-bis-in-idem beginsel (i.e. dezelfde winst niet tweemaal in de 
heffing betrekken) als uitgangspunt neemt en anderzijds de groep die de verlengstukge-
dachte (i.e. indien een lichaam als het ware als verlengstuk van een ander lichaam fun-
geert, dient dubbele heffing te worden voorkomen) als uitgangspunt neemt. Gelet op de 
genoemde rechtvaardigingsgronden voor het voorkomen van cumulatie, evenals het in 
dit proefschrift beoogde doel van een fiscaal rechtsvormneutrale behandeling, ben ik 
voorstander om de cumulatie te voorkomen in zo veel mogelijk gevallen. Het ne-bis-in-
idem derhalve.
Echter, aangezien een van de door mij in hoofdstuk 5 geponeerde uitgangspunten276 is dat 
het huidige onderscheid tussen actief en passief participeren wordt overgenomen, stel ik 
voor dat aan de toepassing van de deelnemingsvrijstelling binnen het OWB-stelsel voor-
alsnog als voorwaarde wordt gesteld dat de participatie een belang in het ondernemings-
vermogen van de deelneming vertegenwoordigt van 5%. Een en ander is het gevolg van de 
voorwaarden gesteld aan de kwalificatie als winstgenieter. Immers, ook daar wordt onder-
scheid gemaakt tussen actieve en passieve participaties door een 5% grens te stellen. 
Indien voor de deelnemingsvrijstelling geen kwalitatieve grens zou worden gesteld, leidt 
dit tot arbitrage, hetgeen juist een van de elementen is die naar mijn mening zoveel als 
mogelijk voorkomen moeten worden.277 
Kortom, ik ben in beginsel voorstander van het geheel laten vervallen van een kwantita-
tief vereiste voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling.

275 F.P.J. Snel, Van Moeders en Dochters, systemen ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax in deel-
nemingssituaties, proefschrift d.d. 8 juli 2005, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, Sdu Fiscale & Finan-
ciële Uitgevers, Amersfoort 2005, p. 40-50.

276 Uitgangspunt 6.
277 Een belastingplichtige die niet kwalificeert als winstgenieter als gevolg van de kwantitatieve 

omvang van zijn participatie, kan door het tussenschuiven van bijvoorbeeld een holdingvennoot-
schap wel deze kwalificatie genieten, terwijl feitelijk zijn situatie niet verandert.
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Echter, gelet op het overnemen van het huidige verschil in fiscale behandeling tussen 
actieve en passieve participaties wordt voorgesteld om vooralsnog een 5% grens te stellen.

8.2.6.2 Intermezzo
Wellicht ten overvloede merk ik hier op dat een discussie omtrent de rechtvaardigheid 
van deze fiscaal verschillende behandeling tussen ondernemen en beleggen mijns inziens 
aanbeveling verdient. Voor wat betreft de winstbelasting en toepassing van de deelne-
mingsvrijstelling in het bijzonder zou het dan om de volgende argumenten gaan.278 Het 
huidige formele 5%-vereiste is ingegeven door de praktische werking die daarvan uitging. 
Bij de invoering werd beoogd om de grens aan te geven tussen de volgende twee oogmer-
ken om een deelneming te houden:
1. het creëren van een zakelijke band tussen de beide maatschappijen. Een dergelijke 

relatie rechtvaardigt het uitgangspunt dat tweemaal belasten van dezelfde winst niet 
wenselijk is;

2. de aandelen zijn niet meer dan waardepapieren, hetgeen geen reden vormt voor toe-
passing van de deelnemingsvrijstelling.279

Het strookt mijns inziens niet met de door mij ingevulde grondslag van de deelnemings-
vrijstelling (i.e. het ne-bis-in-idembeginsel) om dit onderscheid te hanteren. Ook is het 
instellen van een kwantitatieve grens om dit oogmerk te bepalen, mijns inziens arbi-
trair.280 Het onderscheid ondernemen en beleggen, waar de 5%-grens oorspronkelijk op is 
gebaseerd, behoort hierbij mijns inziens helemaal geen rol te spelen. Immers, of de parti-
cipant nu de deelname in het eigen vermogen van de andere onderneming heeft verricht 
als belegger of als ondernemer maakt voor het doel van de deelnemingsvrijstelling geen 
verschil. In beide gevallen wordt er eigen vermogen verschaft door een onderneming aan 
een andere onderneming die daarmee winst gaat pogen te behalen. Deze winst wordt bij 
de dochteronderneming belast ongeacht de rechtsvorm en dient vervolgens niet voor een 
tweede maal in de winstbelasting te worden betrokken.
Voorts sluit ik mij hier aan bij hetgeen Snel opmerkt. Invoering van een 5%-grens waarbo-
ven wel recht bestaat op voorkoming van cumulatie van vennootschapstax, leidt volgens 
hem niet tot een neutrale fiscale behandeling. Voorts merkt hij op dat deze grens ervoor 
zorgt dat kleine en grote investeringen niet gelijk worden behandeld, hetgeen een opti-
male allocatie van investeringen niet ten goede komt.281

Echter, zoals al opgemerkt, leidt het uitgangspunt dat het huidige onderscheid tussen 
ondernemen en beleggen wordt overgenomen, ertoe dat de deelnemingvrijstelling bin-
nen het onderhavige OWB-stelsel van toepassing zal zijn indien een onderneming partici-
peert in een andere onderneming, mits deze een belang in deze onderneming houdt dat 
5% of meer winstgerechtigheid vertegenwoordigt.

278 Vergelijk Duitsland waar sinds de wijziging van het winstbelastingregime geen minimumgrens 
meer gesteld wordt.

279 Zie o.a. MvA, Kamerstukken I, 1969-1970, p. 26 bij Wet van 7 oktober 1969, Stb. 1969, 445 en MvA, 
Kamerstukken I, 1989-1990, p. 11 bij Wet van 25 april 1990, Stb. 1990, 173.

280 Zie ook H.G.M Dijstelbloem. H.G.M Dijstelbloem, Fiscale faciliteiten bij interne reorganisaties van naam-
loze en besloten vennootschappen, proefschrift d.d. 22 maart 1984, Fiscale Monografieën nr. 93, Klu-
wer, Deventer 1984, p. 78. Zie ook J.A.G. van der Geld, ‘Evolutie en toekomstperspectief van de 
deelnemingsvrijstelling,’ WFR 1994/6111, p. 987-966. Hij verdedigt daar een afschaffing van de 5%-
grens om het ne-bis-in-idembeginsel volledig tot zijn recht te laten komen.

281 F.P.J. Snel, Van Moeders en Dochters, systemen ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax in deel-
nemingssituaties, proefschrift d.d. 8 juli 2005, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, Sdu Fiscale & Finan-
ciële Uitgevers, Amersfoort 2005, p. 53-54.
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Een volgende vraag is de wijze van voorkoming. Snel heeft onderzoek gedaan naar de ver-
schillende mogelijke methoden van voorkoming van cumulatie van vennootschapstax. 
Voor een overzicht en uiteenzetting omtrent deze methoden, verwijs ik naar zijn proef-
schrift.282 Voor zover hier van belang stel ik mij op het standpunt dat de methode van een 
objectvrijstelling, zoals de deelnemingsvrijstelling thans is vormgegeven, mijn voorkeur 
heeft. Ten eerste omdat mijns inziens hiermee de eenvoud is gediend, wat een van de uit-
gangspunten van het onderhavige stelsel is en ten tweede omdat dit aansluit bij de hui-
dige fiscale regelgeving, hetgeen eveneens een uitgangspunt is van het onderhavige stel-
sel.283

De onderhavige OWB wordt derhalve aangevuld met een regeling nagenoeg geheel over-
eenkomstig de huidige regeling zoals neergelegd in art. 13 Wet VPB 1969 e.v. Hierdoor 
zullen de parlementaire geschiedenis en de jurisprudentie omtrent deze faciliteit hun 
belang behouden.
Gelet op de rechtsvormneutrale grondslag geldt met name de volgende uitzondering op 
deze volledige overname.
De faciliteit van de deelnemingsvrijstelling wordt verruimd met de particuliere onderne-
mingen. Dat wil zeggen dat particuliere ondernemingen als deelneming kunnen kwalifi-
ceren (dus als dochteronderneming) maar ook dat zij zelf een deelneming kunnen houden 
(dus als moederonderneming) en alsdan een vrijstelling zullen genieten. Zulks is ook 
mogelijk aangezien de fiscale transparantie hier is losgelaten. De ondernemingen worden 
fiscaal derhalve als OWB-belastingsubjecten los van elkaar gezien. Deze verruiming vindt 
zijn rechtvaardiging in het geobjectiveerde belastingsubject voor de OWB in samenhang 
met het eerder verdedigde ruime toepassingsbereik van de vrijstelling. Iedere onderne-
ming is een afzonderlijk belastingsubject en kan daardoor (fiscaal gezien) participeren in 
een andere onderneming. Gelet op het ne-bis-in-idem beginsel dient dubbele heffing over 
dezelfde ondernemingswinst dan te worden voorkomen. In het OWB-stelsel wordt dit 
voorkomen door toepassing van een objectvrijstelling bij OWB-belastingsubject (i.e. de 
onderneming) dat participeert in het andere OWB-belastingsubject.
Andere argumenten om het toepassingsbereik van de deelnemingvrijstelling te verrui-
men naar de particuliere onderneming zijn dat op deze wijze recht wordt gedaan aan het 
rechtsvormneutrale uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan de onderhavige uitwerking 
van een winstbelastingstelsel en dat op deze wijze de concurrentieverhoudingen zuiver 
blijven, waarmee de economische dynamiek wordt bevorderd. Ondernemingen kunnen 
immers op deze wijze gemakkelijker – althans met minder fiscale belemmeringen – met 
elkaar samenwerken en de krachten bundelen.
Het oprekken van de deelnemingsvrijstelling naar particuliere ondernemingen is overi-
gens geen nieuwe gedachte. Het Ruding Comité stelde een dergelijke verruiming al voor, 
wat door de EG-commissie als uiterst wenselijk werd overgenomen en zelfs in een voorstel 
werd geconcretiseerd.284 In het recent uitgebrachte Working Paper betreffende Company 
Taxation in the Internal Market285 is dit nog eens bevestigd.286 In de literatuur is een der-
gelijke uitbreiding onder meer voorgesteld door Koudijs.287

Tot slot besteed ik hier kort aandacht aan de vraag welke voordelen onder deze vrijstelling 
vallen. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande faciliteit van de deelnemingsvrijstel-

282 F.P.J. Snel, Van Moeders en Dochters, systemen ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax in deel-
nemingssituaties, proefschrift d.d. 8 juli 2005, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, Sdu Fiscale & Finan-
ciële Uitgevers, Amersfoort 2005.

283 Zie hoofdstuk 5 voor een raamwerk en overzicht van de uitgangspunten die aan het onderhavige 
stelsel ten grondslag liggen.

284 O.a. Commissie van de Europese Gemeenschappen; SEC (92) 1118 def.; CES 1332/92F/SG/ef/ls.
285 Commission Staff Working Paper, ‘Company Taxation in the Internal Market’, COM (2001) 582 

final, p. 231.
286 Inmiddels is ook de reikwijdte van de Moeder-dochterrichtlijn verruimd maar niet naar particu-

liere ondernemingen, Brussel 29 juli 2003, COM (2003) 462 final.
287 Y. Koudijs, Ondernemingswinstbelasting, een rechtsvormneutrale belastingheffing naar de winst uit onderne-

ming, proefschrift d.d. 30 november 1993, UVA, Amsterdam 1993, p. 164-170.
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ling, die zowel ziet op winstuitkeringen in iedere vorm en capital gains/losses op de par-
ticipatie.
Overigens gaat het alleen om voordelen die worden genoten uit hoofde van het participe-
ren in eigen vermogen van de onderneming. Rente als vergoeding voor het ter beschik-
king stellen van vreemd vermogen blijft in beginsel buiten de vrijstelling.
Dit strookt ook met het uitgangspunt zoals in hoofdstuk 5 verdedigd om het huidige 
onderscheid dat wordt gemaakt tussen vreemd vermogen en eigen vermogen over te 
nemen. Uitzondering vormt de rente die wordt genoten op een hybride lening. Deze zal 
gelijk als onder het huidige recht worden meegetrokken in de vrijstelling.
Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de deelnemingsvrijstelling overigens niet 
geldt indien het een deelname betreft in een entiteit die geen materiële onderneming 
drijft (bijvoorbeeld een zogenoemde kasgeldvennootschap). Toepassing van de vrijstelling 
in die situatie zou niet passen binnen het doel van de deelnemingsvrijstelling; het voor-
komen van dubbele OWB-heffing. Ontbreekt een materiële onderneming dan ontbreekt 
ook een belastingsubject voor de OWB en wordt dus geen winstbelasting geheven over de 
door de dochtermaatschappij behaalde winst. Tot slot merk ik op dat één rechtspersoon 
met meerdere objectieve ondernemingen, geacht wordt één objectieve onderneming te 
drijven, als gevolg van de horizontale fiscale-eenheidsgedachte. De deelnemingsvrijstel-
ling is dan niet aan de orde.
Een meer uitgebreide behandeling van de werkwijze van de deelnemingsvrijstelling dan 
hiervoor is gedaan, valt mijns inziens buiten het bestek van dit proefschrift. Mede ook 
gelet op het uitgangspunt zoals geformuleerd in hoofdstuk 5, om zoveel als mogelijk bij 
de bestaande wetgeving en heffingssystematiek aan te sluiten. Voor een meer uitgebreide 
behandeling van mogelijke methoden ter voorkoming van cumulatie van vennootschaps-
taxs en bijkomende bijzondere onderwerpen en problemen, wordt verwezen naar het eer-
der al genoemde proefschrift van Snel.288

Voldoende is hier om vast te stellen dat toepassing van een deelnemingsvrijstelling op een 
wijze als hiervoor is beschreven tot gevolg heeft dat er sprake is van een rechtsvormneu-
trale heffingswijze en toepassing van de vrijstelling. Immers, iedere onderneming heeft 
recht op de deelnemingsvrijstelling ongeacht de rechtsvorm. Een dergelijke fiscaal-neu-
trale behandeling komt mijns inziens de zuivere concurrentieverhoudingen ten goede.

8.2.6.3 Uitbreiding van het fiscale-eenheidsregime
Gelijk als de deelnemingsvrijstelling wordt de faciliteit van de fiscale eenheid in het 
onderhavige OWB-stelsel overgenomen, doch met een uitbreiding naar de particuliere 
ondernemingen. Een van de belangrijkste argumenten voor de overname van de fiscale-
eenheidsfaciliteit in het onderhavige OWB-stelsel, is de reden waarom de fiscale eenheid 
destijds is ingevoerd. Tijdens de recente herziening van het fiscale eenheidsregime is de 
bestaansgrond van de faciliteit als volgt weergegeven289:

‘Uitgangspunt bij de heffing van vennootschapsbelasting is de subjectieve belastingplicht, 
dat wil zeggen dat elk lichaam afzonderlijk in de heffing wordt betrokken. Dit geldt in begin-
sel ook voor lichamen die deel uitmaken van een concern, met als gevolg dat ook bij concerns 
alle lichamen zelfstandig hun fiscale winst dienen te bepalen en ook afzonderlijk daarvan 
aangifte moeten doen. Een uitvloeisel hiervan is dat er ook binnen een concern in beginsel 
geen onderlinge verrekening mogelijk is van winsten en verliezen die door de concernlicha-
men worden behaald.
Behaalt het ene concernlichaam een winst, dan is dat lichaam daarover in beginsel vennoot-
schapsbelasting verschuldigd (eventuele “eigen” verliescompensatie daargelaten) ook al 
behalen de andere concernlichamen een verlies.

288 F.P.J. Snel, Van Moeders en Dochters, systemen ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax in deel-
nemingssituaties, proefschrift d.d. 8 juli 2005, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, Sdu Fiscale & Finan-
ciële Uitgevers, Amersfoort 2005.

289 Memorie van toelichting. Kamerstukken II, 1999-2000, 26 854, nr. 3, p. 2.

FWR_mol.book  Page 155  Monday, February 18, 2008  3:06 PM



156 Detailuitwerking van de belastingobjecten in het voorgestelde OWB-stelsel

Dit laatste vormde bij het ontwerp van de Wet op de Winstbelasting 1940 de aanleiding 
een bepaling op te nemen op basis waarvan onderlinge verliesverrekening mogelijk zou wor-
den. De bepaling is uiteindelijk geïntroduceerd in artikel 27 van het Besluit op de Winstbe-
lasting 1940 en vervolgens opgenomen in artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelas-
ting 1969.’

Mijns inziens heeft deze argumentatie onder het OWB-stelsel nog geldingskracht en 
wordt mogelijk zelfs nog meer van belang. Onder het huidige recht kan een entiteit die 
niet voldoet aan de voorwaarden voor vorming van een fiscale eenheid toch tot verreke-
ning van het verlies van een dochteronderneming komen, indien deze dochteronderne-
ming een rechtsvorm krijgt die tot fiscale transparantie leidt. Door de objectivering van 
het belastingsubject voor de OWB in samenhang met het vervallen van de mogelijkheid 
van fiscale transparantie is verliesverrekening tussen ‘verbonden’ ondernemingen echter 
op geen enkele wijze meer mogelijk. Een faciliteit als de fiscale eenheid biedt dan de enige 
uitkomst.
Een tweede argument om gezamenlijke resultaatsbepaling op concern-niveau ook in de 
onderhavige OWB mogelijk te maken, is dat daarmee de eenvoud gediend wordt, hetgeen 
een van de uitgangspunten van het onderhavige stelsel is.
Naast de vraag óf de fiscale-eenheidsfaciliteit moet worden ingevoerd, speelt de vraag op 
welke wijze deze gezamenlijke resultaatsbepaling gerealiseerd dient te worden. Gelet op 
het uitgangspunt dat bij het schetsen van het OWB-stelsel zoveel als mogelijk wordt aan-
gesloten bij de huidige fiscale regelgeving, luidt het antwoord op deze vraag dat wordt 
aangesloten bij de regels geldend voor het huidige fiscale eenheidsregime. Derhalve wordt 
in de OWB een faciliteit opgenomen die het mogelijk maakt dat verschillende onderne-
mingen (i.e. belastingsubjecten) fiscaal geacht worden in elkaar ‘te zijn opgegaan’ zonder 
daarbij hun subjectieve belastingplicht te verliezen. Zij zullen dan fiscaal als een geheel 
worden beschouwd op gelijke wijze als bij het bestaande fiscale-eenheidsregime.
Volgende punt is dan in welke gevallen een fiscale eenheid gevormd kan worden. Welke 
voorwaarden dienen te worden vervuld? Ook op dit punt wordt aangesloten bij de voor-
waarden van het huidige fiscale-eenheidsregime. Echter, wel worden aanpassingen voor-
gesteld in het toepassingsbereik gelet op het rechtsvormneutrale karakter van het onder-
havige OWB-stelsel.
Het rechtsvormneutrale karakter evenals het vervallen van fiscale transparantie voor de 
particuliere samenwerkingsverbanden, maakt dat ik voorstander ben van een ruim toe-
passingsbereik. Alle ondernemingen, mits aan de overige voorwaarden worden vol-
daan,290 zullen ongeacht de rechtsvorm gebruik kunnen maken van de fiscale-eenheidsfa-
ciliteit. Eerste vereiste voor toepassing van de faciliteit is derhalve niet dat er sprake dient 
te zijn van een bepaalde rechtsvorm doch dat er sprake dient te zijn van een belastingsub-
ject voor de OWB, te weten een materiële onderneming.291

Daarnaast wordt de voorwaarde, dat de aandeelhouder ten minste 95% van het gestort 
aandelenkapitaal van de andere vennootschap (art. 15, lid 1, Wet VPB 1969) dient te hou-
den, aangepast.
Deze voorwaarde zal in overeenstemming met het rechtsvormneutrale karakter van de 
onderhavige winstbelastinguitwerking, zodanig worden gewijzigd dat hij ook van toepas-
sing is op particuliere ondernemingen.292 De volgende regel wordt voorgesteld:

‘Indien een onderneming deelneemt in het eigen vermogen van een andere onderneming of in het (eigen) 
vermogen van een lichaam dat een materiële overneming drijft, zullen deze ondernemingen gerechtigd 

290 Zie daarvoor art. 15 Wet VPB 1969.
291 Ook particuliere ondernemingen kunnen dan een fiscale eenheid vormen en daarvan deel uit 

maken zowel als moedermaatschappij als, als dochtermaatschappij.
292 Vergelijk de fiscale eenheid in de Wet OB 1968. Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting is daar 

zelfs mogelijk tussen een onderneming en een natuurlijk persoon mits maar aan de voorwaarden 
is voldaan.
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zijn om te kiezen voor toepassing van het fiscale-eenheidsregime, mits aan de overige voorwaarden 
wordt voldaan’.

Bijzondere aandacht gaat in dit verband uit naar de eis van deelname in het eigen vermo-
gen van een onderneming. Vraag is namelijk welke mate van deelname nodig is om een 
fiscale eenheid te kunnen aangaan. In beginsel zou dit naar mijn mening alleen dienen te 
zijn bij een participatie van 100%. Immers, dan is er sprake van een groep ondernemingen 
die feitelijk met elkaar vereenzelvigd kunnen worden en waarbij het onredelijk zou zijn 
indien de resultaten onderling niet verrekend zouden kunnen worden. Zodra daar derden-
belangen bij komen, wordt aan dit uitgangspunt afbreuk gedaan.
Echter, net als onder het huidige recht ben ik van mening dat deze kwantitatieve grens 
verlaagd kan worden bijvoorbeeld om rekening te houden met zoekgeraakte participaties 
om bepaalde uitzonderingssituaties te kunnen ondervangen. Om die reden wordt de hui-
dige kwantitatieve grens van 95% overgenomen, zij het dat deze een breder werkingsge-
bied krijgt. Op grond van art. 15, lid 1, Wet VPB 1969 is thans vereist dat de moedermaat-
schappij zowel de juridische als de economische eigendom van ten minste 95% van iedere 
soort van aandelen bezit. De uitbreiding naar particuliere ondernemingen heeft de vol-
gende consequenties. Het moet gaan ofwel om een 95%-deelname in het totale aandelen-
kapitaal ofwel om een belang ter grootte van 95% in de winst en/of het liquidatiesaldo van 
de onderneming.
De overige voorwaarden zullen overeenkomstig de voorwaarden in het huidige art. 15 
Wet VPB 1969 luiden:
– gelijke boekjaren;
– dezelfde winstbepalingsregels;
– de ondernemingen dienen OWB-subjecten te zijn.293

Slotsom is dat een faciliteit als de huidige fiscale eenheid in het OWB-stelsel zal worden 
opgenomen. De faciliteit zal (grotendeels) overeenkomen met het bestaan fiscale-een-
heidsregime.294 Wel wordt het toepassingsbereik verruimd naar de particuliere onderne-
mingen. Hiermee ontstaat fiscaal neutrale behandeling nu iedere onderneming ongeacht 
de rechtsvorm de mogelijkheid heeft om zich te voegen in een fiscale eenheid. Dit bete-
kent voor de particuliere onderneming de grootste wijziging aangezien zij in tegenstelling 
tot de huidige situatie zowel als moedermaatschappij als, als dochtermaatschappij van 
een fiscale eenheid kan fungeren.
In aansluiting daarop wordt de kwantitatieve 95% aangepast op een wijze dat deze ook van 
toepassing is op particuliere ondernemingen. Uitbreiding van het fiscale eenheidsregime 
naar dergelijke ondernemingen leidt bijvoorbeeld tot de volgende situatie.

Een tweetal ondernemingen die voor 95% met elkaar zijn verbonden doordat 
onderneming I meer dan 95% houdt in het eigen vermogen van onderneming 
II, kunnen een fiscale eenheid vormen. Het maakt hierbij niet uit of onderne-
ming I een rechtspersoon is en onderneming II een particuliere onderneming 
of vice versa. In beide gevallen is vorming van een fiscale eenheid mogelijk mits 
aan de daartoe gestelde voorwaarden wordt voldaan.

293 Hieronder vallen ook de fictieve TBS-ondernemingen zoals in onderdeel 8.2.2 en 8.2.3 beschreven.
294 Er zijn regelingen denkbaar die niet geheel geschreven zijn voor een uitbreiding als hiervoor 

beschreven. Deze zullen zodanig herschreven dienen te worden dat zij tevens van toepassing zijn 
op de particuliere onderneming.
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De eerder verdedigde horizontale fiscale eenheid is in dit voorbeeld niet mogelijk omdat 
in de genoemde voorbeelden de participanten in de objectieve ondernemingen niet 
geheel dezelfde zijn.295

8.2.6.4 Conclusie
In dit onderdeel is ingegaan op de wijze waarop de deelnemingsvrijstelling en de fiscale 
eenheid in het OWB-stelsel worden ingepast. Voor beide faciliteiten geldt dat zij ook in 
het OWB stelsel worden opgenomen doch dat voor beide een verruiming van het toepas-
singgebied wordt voorgesteld. Deze verruiming ziet op de particuliere ondernemingen. 
Op deze wijze worden de bestaande problemen veroorzaakt door het ontbreken van 
rechtsvormneutraliteit, voorkomen. Deze verruiming naar particuliere ondernemingen is 
ook noodzakelijk aangezien toepassing van de fiscale transparantiegedachte onder het 
OWB-stelsel niet meer mogelijk is. Om dubbele heffing te voorkomen met betrekking tot 
ondernemingswinsten, kan een beroep worden gedaan op de deelnemingsvrijstelling en 
onder voorwaarden het fiscale-eenheidsregime. Eenzelfde soort conclusie geldt voor de 
verticale verliesverrekening. Deze mogelijkheid van verliesverrekening kan worden 
gecreëerd door het aangaan van een fiscale eenheid.

8.2.7 De ondernemersfaciliteiten

De huidige wijze van winstberekening kent ondernemersfaciliteiten die alleen openstaan 
voor particuliere ondernemers. De achtergrond van deze faciliteiten is, zoals in 
hoofdstuk 4 is behandeld, ofwel het mitigeren van de zware druk van de progressieve hef-
fing op ondernemingswinst ofwel een meer instrumentele functie.296

In de onderhavige uitwerking van de OWB zal het belang van een aantal ondernemersfa-
ciliteiten, dat geheel of gedeeltelijk is terug te voeren tot de oorspronkelijke functie (miti-
geren van de zware druk van de inkomstenbelasting voor de ‘kleine’ ondernemers), afne-
men als gevolg van het verdwijnen van de progressieve heffing voor de ondernemings-
winst. De OWB wordt immers voorgesteld als een winstbelasting met een relatief laag 
proportioneel tarief. Zolang de winst niet wordt uitgedeeld, zal de onderneming zich, in 
vergelijking tot de bestaande situatie voor particuliere ondernemers, in een gunstigere 
positie bevinden.
Voor de ondernemersfaciliteiten die de particuliere ondernemers pogen te steunen, zal 
dan minder noodzaak zijn, zodat afschaffing gerechtvaardigd kan zijn. Hierbij kan bij-
voorbeeld gedacht worden aan de zelfstandigenaftrek.297

Andere ondernemersfaciliteiten die zien op het ondernemen in het algemeen kunnen 
daarentegen wel worden overgenomen voor zover het beoogde doel nog steeds actueel 
is.298 Bijvoorbeeld maatregelen die beogen de investeringen te stimuleren. Voorwaarde is 
dan wel dat het werkingsgebied van deze faciliteiten wordt uitgebreid tot alle onderne-
mingen ongeacht de rechtsvorm.
Het verdwijnen van een groot aantal ondernemersfaciliteiten heeft een grondslagverbre-
ding tot gevolg waaruit een tariefsverlaging gefinancierd kan worden. Een generieke 
tariefsverlaging heeft als voordeel dat iedere onderneming daarvan kan genieten, hetgeen 

295 De uitbreiding naar de particuliere onderneming sluit ook aan op de in art. 7, lid 4, Wet OB 1968 
opgenomen mogelijkheid om een fiscale eenheid voor de OB aan te gaan indien men voor de OB 
als ondernemer kwalificeert. Als OB-ondernemer kwalificeert niet alleen de rechtspersoon maar 
ook de natuurlijk persoon en het samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Dit 
samenwerkingsverband wordt dan als ondernemer aangemerkt.

296 De zelfstandigenaftrek is bijvoorbeeld deel gaan uitmaken van de ondernemersaftrek van 
art. 3.74 Wet IB 2001, waarmee beoogd wordt bepaalde vormen van ondernemen te stimuleren.

297 Voor de gevolgen van die ondernemers – kleine ondernemers – die door invoering van het OWB-
regime in vergelijking tot de bestaande situatie worden benadeeld, wordt verwezen naar onder-
deel 6.4.2.

298 Bijvoorbeeld de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk van art. 3.77 Wet IB 2001.
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strookt met de neutraliteitsgedachte die aan de onderhavige uitwerking ten grondslag 
ligt.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de oudedagsreserve (OR). Vraag is namelijk of deze 
ondernemersfaciliteit zou moeten vervallen of onder het OWB-stelsel zou moeten worden 
voortgezet. Uitgangspunt is in ieder geval dat iedere belastingplichtige op enigerlei wijze 
de mogelijkheid dient te hebben om een oudedagsvoorziening op te bouwen. De wetgever 
hanteert ook dit uitgangspunt en stimuleert de opbouw van dergelijke oudedagsvoorzie-
ningen onder meer door de pensioenopbouw fiscaal gefacilieerd te laten verlopen, mits 
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Het vervallen van de OR-facilititeit, leidt er in het OWB-stelsel niet toe dat de particuliere 
ondernemer geen mogelijkheid meer heeft tot het opbouwen van een oudedagsvoorzie-
ning. Als gevolg van de hiervoor voorgestelde fiscale fictie om loon in aanmerking te 
nemen, is het mogelijk om ook pensioen (in eigen beheer) op te bouwen.
Daarnaast heeft de particuliere ondernemer nog de mogelijkheid van een lijfrente inclu-
sief de lijfrentepremieaftrek. Voor het voortbestaan van de OR-faciliteit bestaat mijns 
inziens in zoverre dus geen noodzaak. Desondanks stel ik voor de OR-faciliteit te laten 
bestaan. De ondernemers die om wat voor reden niet aan pensioenopbouw (kunnen) toe-
komen, hebben dan toch de mogelijkheid om op een fiscaal voordelige wijze te voorzien 
in de oude dag.
In die lijn ligt het dan ook om de lijfrentepremieaftrek in de zin van art. 3.124 e.v. Wet IB 
2001 open te stellen voor particuliere ondernemers.

Slotsom is dat een groot deel van de huidige ondernemersfaciliteiten met de invoering 
van de OWB hun belang verliezen en kunnen vervallen. Het bestaande gebrek aan rechts-
vormneutraliteit met betrekking tot het toepassingsbereik van deze faciliteiten wordt 
hiermee opgelost.
Voor zover de faciliteiten nog wel blijven bestaan, c.q. dat het wenselijk is om deze vanuit 
een instrumentele doelstelling te laten voortbestaan, is het vanuit de neutraliteitsge-
dachte noodzakelijk om deze open te stellen voor iedere onderneming ongeacht de 
rechtsvorm. Voor de particuliere ondernemers betekent dit een wijziging in vergelijking 
met het bestaande regime. Immers, de ondernemingsfaciliteiten zullen op het niveau van 
de onderneming genoten worden. Dit levert een nadeel op in vergelijking tot het 
bestaande regime. Echter, door de grondslagverbreding die van het schrappen van een 
aantal regelingen het gevolg is, zal (en moet) er een generieke tariefsverlaging worden 
doorgevoerd. Op deze wijze kan dit nadeel (gedeeltelijk) worden opgeheven.

8.3 BELASTINGOBJECT VOOR DE SECUNDAIRE HEFFING

8.3.1 Inleiding

Naast de OWB op het niveau van de onderneming is de secundaire heffing van belang bij 
de vormgeving van een rechtsvormneutrale winstbelasting zoals het onderhavige OWB-
stelsel. De secundaire heffing fungeert in dit OWB-stelsel als eindstation. Uitgangspunt is 
dat de rechtsvormneutraliteit ook op dit niveau dient te worden gewaarborgd.
Het belastingobject van de secundaire heffing bestaat, kort gezegd, uit de voordelen die 
de winstgenieter geniet uit hoofde van de eigenvermogensverstrekking aan een onderne-
ming in de zin van een OWB-belastingsubject. Uitgangspunt is dat voor de invulling van 
het begrip ‘voordelen’ wordt aangesloten bij de voordelen zoals deze thans voor het aan-
merkelijk belang gelden (art. 4.12 Wet IB 2001). Dit betekent dus dat zowel de reguliere 
voordelen als vervreemdingsvoordelen belast zullen zijn. Hierbij zal echter een materieel 
uitgangspunt gelden zodat ook verkapte winstuitkeringen tot heffing zullen leiden.
Bij het bepalen van het belastingobject voor de secundaire heffing wordt voorts een sub-
jectieve benadering gevolgd, gelijk onder het huidige aanmerkelijkbelangregime. De 
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vraag of een bepaalde uitkering van de onderneming aan de winstgenieter als winstuitke-
ring kwalificeert, wordt derhalve beoordeeld vanuit het perspectief van de winstgenieter.
Het grote voordeel van deze subjectieve benadering is, dat iedere winstgenieter voor zijn 
‘eigen’ winst wordt belast. Bij een objectieve benadering bestaat het gevaar dat een belas-
tingplichtige belast wordt voor de winst die tijdens het bezit van een andere winstgenieter 
is gerijpt. Daarnaast sluit de subjectieve benadering ook goed aan bij de perceptie dat ver-
vreemdingswinst belast dient te zijn. Vanuit een objectieve benadering is bij het ver-
vreemden van een ondernemingsparticipatie geen sprake van een voordeel dat vanuit de 
onderneming komt. Vanuit de vervreemdende winstgenieter bezien is juist wel sprake 
van een voordeel aangezien daar de capital gain wordt gerealiseerd.299

In de volgende twee onderdelen wordt het heffingsobject van de secundaire heffing nader 
uitgewerkt.

8.3.2 Het begrip winstuitkering nader uitgewerkt

Het begrip winstuitkering is gebaseerd op de reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang, 
zoals gedefinieerd in art. 4.12, sub a, Wet IB 2001. Hierin is te lezen dat een winstuitkering 
een voordeel is dat wordt getrokken uit het aandeel/winstbewijs. In de onderhavige uit-
werking van de secundaire heffing wordt deze definitie evenwel als volgt ingevuld ‘een 
winstuitkering is een voordeel dat wordt getrokken uit de participatie in een onderne-
ming in de hoedanigheid van winstgenieter’. Gevolg is dat het begrip winstuitkering niet 
alleen, zoals thans rechtens is, geldt voor participanten in een rechtspersoon maar ook 
voor de participanten in een particuliere onderneming.
Ter bepaling van de inhoud van het winstuitkeringbegrip wordt de regel, zoals die door 
de Hoge Raad in zijn arrest van 18 februari 1959, BNB 1959/124, is verwoord, als leidraad 
genomen. Volgens deze klassieke definitie is sprake van een winstuitkering indien sprake 
is van een vermogensverschuiving naar de aandeelhouder (voor de secundaire heffing 
lees: winstgenieter) die wordt gedekt door in het lichaam (voor OWB lees: onderneming) 
aanwezige (of in de nabije toekomst te verwachten) winst.
Voor de winstgenieters in een particuliere onderneming gedreven in de vorm van een een-
manszaak vereist dit evenwel nadere toelichting. Probleem is dat dergelijke winstgenie-
ters slechts ‘één vermogen’ hebben, waar het ondernemingsvermogen als het ware een 
bijzonder onderdeel van vormt. Het is dan lastig om te spreken van een ‘vermogensver-
schuiving’ in de zin van een winstuitkering als vorenbedoeld. Mijns inziens kan dit als 
volgt door middel van de (fiscaal) boekhoudkundige verwerking worden opgelost.
Indien en voor zover met het ondernemingsvermogen voordeel wordt behaald, betreft het 
winst die in beginsel (naast de OWB-heffing bij de onderneming) belast kan worden met 
secundaire heffing bij de winstgenieter op het moment dat deze winst geacht wordt te 
zijn overgegaan van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen. Als gevolg van 
de eenheid in vermogen bij een winstgenieter met een eenmanszaak, is dit in beginsel 
altijd het geval. Echter, ik stel voor dat het onder voorwaarden mogelijk moet zijn om de 
winst (fiscaal) binnen dit ondernemingsvermogen te houden zodat secundaire heffing 
wordt uitgesteld. Deze heffing komt dan pas aan de orde indien op een later moment de 
winst inderdaad naar het privégedeelte van het vermogen van de winstgenieter ver-
schuift. Kern van deze oplossing vormt de mogelijkheid van het vormen van een zoge-
noemde ‘winstreserve’. Een ander werkt als volgt. Op het moment dat de particuliere 
onderneming winst behaalt, wordt dit bij de onderneming belast met OWB. Na deze hef-
fing kan de onderneming de ‘nettowinst’ opnemen in een winstreserve. Hiermee behoudt 
de winst het etiket ondernemingsvermogen. Secundaire heffing bij de winstgenieter is 
dan nog niet aan de orde. Dit speelt pas indien gelden uit deze winstreserve verschuiven 
naar het privévermogen van de winstgenieter. Echter, indien (boekhoudkundig) niet gedo-

299 Zie in deze zin L.G.M. Stevens, ‘Naar een nieuw regime voor inkomsten uit aandelen’, WFR 1994/
867.
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teerd wordt aan de winstreserve zal de secundaire heffing direct plaatsvinden op het 
moment dat de onderneming winst behaald.

Het begrip winstuitkering wordt materieel toegepast. Dit impliceert dat uitgaven van de 
onderneming die niet formeel zijn bestempeld als winstuitkering doch dit feitelijk wel 
zijn, als zodanig belast zullen zijn bij de desbetreffende winstgenieter. Of sprake is van 
een dergelijke ‘verkapte winstuitkering’ zal worden bepaald aan de hand van de reeds in 
de jurisprudentie ontwikkelde voorwaarden op dit punt. Er zal dus sprake moeten zijn 
van een vermogensverschuiving, naar de winstgenieter als zodanig waarvan de onderne-
ming en de winstgenieter zich bewust zijn en welke verschuiving gedekt wordt door aan-
wezige winst of in de nabije toekomst aanwezige winst.
Voor de particuliere winstgenieters met een eenmanszaak is het hier weer lastig om te 
spreken van een vermogensverschuiving. Mijns inziens kan hier evenwel het huidige ‘ont-
trekkingenbegrip’ uitkomst bieden, dat wil zeggen uitgaven van de onderneming die niet 
zijn terug te voeren tot het ondernemingsbelang en waarbij de privébelangen van de 
winstgenieter vooropstaan doch waarvoor wel winst aanwezig is.300

Bijzondere aandacht in dit verband gaat uit naar de terugbetaling van kapitaal. Immers, 
zonder nadere regelgeving zal deze uitgave door een onderneming als verkapte winstuit-
kering kunnen worden aangemerkt en derhalve belast worden met secundaire heffing bij 
de winstgenieter die zijn kapitaal terugbetaald krijgt. Mijns inziens is dit onjuist en dient 
de terugbetaling van kapitaal onbelast te kunnen plaatsvinden.301

In de praktijk zal het echter niet altijd makkelijk zijn om te bepalen of een betaling vanuit 
de onderneming een terugbetaling van gestort kapitaal of een uitbetaling van winstreser-
ves is. Om die reden wordt in zoverre aangesloten bij de huidige systematiek voor de 
terugbetaling van kapitaal zoals deze onder het aanmerkelijkbelangregime geldt. Uit-
gangspunt is dat iedere terugbetaling van kapitaal in beginsel een belaste winstuitkering 
is. Uitzondering geldt voor zover de terugbetaling niet meer bedraagt dan de individuele 
verkrijgingprijs van de winstgenieter en de statuten c.q. personenvennootschapsovereen-
komst overeenkomstig de terugbetaling worden aangepast voor wat betreft de omvang 
van het kapitaal. Indien deze voorwaarden zijn vervuld, is sprake van een zuivere terug-
betaling en dus van een onbelaste uitkering.
Voor de particuliere ondernemers met een eenmanszaak gaat het dan om een terugbeta-
ling van het (eigen) vermogen zoals dat wordt weergegeven op de fiscale balans van de 
onderneming, uitgezonderd de reserves. Indien en voor zover dit vermogen overeenkom-
stig het bedrag van de ‘terugbetaling’ wordt aangepast, zal geen sprake zijn van een belast 
voordeel voor de secundaire heffing.
Kort gezegd zal ook hier de (fiscale) boekhoudkundige verwerking dus doorslaggevend 
zijn voor wat betreft de vraag of er bij een winstgenieter met een eenmanszaak sprake is 
van een winstuitkering.
De vorenstaande invulling van het reguliere voordeel dat als belastingobject voor de 
secundaire heffing kwalificeert, geldt als gevolg van de rechtsvormneutrale benadering 
zowel voor winstgenieters van particuliere ondernemingen als winstgenieters van rechts-
personen. Voor de particuliere ondernemers betekent dit een grote wijziging in vergelij-
king met de huidige fiscale behandeling. Voornamelijk omdat heffing niet meer van toe-
passing is direct op het moment dat ondernemingswinst wordt behaald, maar pas aan de 
orde is op het moment van winstbestemming door de onderneming. Een andere wijziging 
betreft het verruilen van het progressieve tarief voor een proportioneel tarief.

300 Zie bijvoorbeeld HR 17 maart 1954, BNB 1954/130.
301 Zoals gezegd wordt hierbij een subjectieve benadering gevolgd. Deze subjectieve benadering 

impliceert dat een zuivere ‘terugbetaling’ van eerder door de winstgenieter zelf gestort kapitaal, 
in beginsel, niet als belast dividend wordt aangemerkt. Dit ‘gestort’ kapitaal wordt maximaal 
gesteld op de individuele verkrijgingprijs. Voor zover dergelijk kapitaal wordt terugbetaald, 
wordt geen secundaire heffing geheven.
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8.3.3 Het begrip vervreemdingswinst nader uitgewerkt

Als belastingobject voor de secundaire heffing gelden alle voordelen die worden gegene-
reerd met de eigenvermogensverstrekking aan een onderneming. Naast winstuitkeringen 
zijn dit ook de voordelen die worden behaald met de vervreemding van de participatie. 
Een en ander vloeit ook voort uit de subjectieve benadering van het belastingobject.
Het is belangrijk om te bepalen wanneer sprake is van een vervreemding en dientenge-
volge sprake is van een (mogelijk) belast vervreemdingsvoordeel. Voor de invulling van 
het begrip vervreemding sluit ik aan bij de volgende invulling van het vervreemdingsbe-
grip zoals omschreven door de Hoge Raad in zijn arrest van 10 februari 1960, BNB 1960/
123.

‘dat het begrip vervreemding in art. 19 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 niet 
de beperkte betekenis heeft, die belanghebbende daaraan wil zien gehecht, doch daaronder 
moet worden verstaan elke rechtshandeling, waardoor de eigenaar van aandelen of winst-
bewijzen van een vennootschap als in de vermelde bepaling bedoeld, waarin hij een aanmer-
kelijk belang heeft, die aandelen of winst bewijzen uit zijn vermogen in dat van een ander 
doet overgaan’

In het kader van het onderhavige streven naar rechtsvormneutraliteit, zal dit door de 
Hoge Raad geformuleerde vervreemdingsbegrip worden uitgebreid met de vervreemding 
van een participatie in een particuliere onderneming.
Het aldus ruim ingevulde vervreemdingsbegrip heeft tot gevolg dat niet alleen bij de ver-
koop van een particuliere onderneming of de aandelen in een rechtspersoon, maar ook 
bij bijvoorbeeld de schenking van de particuliere onderneming of de aandelen in een 
rechtspersoon, sprake is van een vervreemding waaruit een belast vervreemdingsvoordeel 
kan voortvloeien.
Voor de berekening van de omvang van het belaste vervreemdingsvoordeel wordt 
wederom aangesloten bij het bestaande aanmerkelijkbelangregime. Het vervreemdings-
voordeel zal worden gesteld op de overdrachtsprijs verminderd met de verkrijgingsprijs. 
Gelet op de subjectieve benadering zal het hier gaan om de individuele verkrijgingsprijs 
van de winstgenieter. Indien een verkrijgingsprijs of overdrachtspijs onder niet zakelijke 
omstandigheden tot stand is gekomen, zal worden aangesloten bij de waarde in het eco-
nomische verkeer.
Tot slot merk ik op dat de huidige fictieve vervreemdingen ook zullen worden overgeno-
men. Reden is dat de door de Hoge Raad uitgezette lijn voor de belaste vervreemdingsvoor-
delen onvoldoende is om alle wijzigingen in de eigendom van een onderneming in de hef-
fing te betrekken. Om misbruik, claimverlies en taxplanning te voorkomen, worden der-
halve deze fictieve vervreemdingen overgenomen in de onderhavige uitwerking. Kortom, 
als vervreemdingsvoordelen in de zin van secundaire heffingen kwalificeren alle ver-
vreemdingen zoals deze onder het huidige aanmerkelijkbelangregime worden omschre-
ven. Enige wijziging betreft de uitbreiding naar particuliere ondernemingen.

8.3.4 Conclusie

Voor de huidige aanmerkelijkbelanghouders brengt het OWB-stelsel weinig nieuws. Voor 
de particuliere ondernemers betekent invoering van de secundaire heffing een aanzien-
lijke wijziging. Het huidige fiscale regime waarbij slechts eenmaal wordt geheven bij de 
natuurlijk persoon, op het moment dat de onderneming winst behaalt tegen een (hoog) 
progressief tarief, wordt vervangen door een stelsel waarbij eerst OWB wordt geheven bij 
de onderneming gevolgd door belastingheffing bij de natuurlijk persoon als winstgenie-
ter. Deze laatste heffing is pas aan de orde op het moment dat deze winst op enigerlei 
wijze in handen komt van deze winstgenieter.
Alvorens dit onderdeel wordt afgesloten, is nog een laatste opmerking op zijn plaats met 
betrekking tot de fiscale behandeling van de voordelen die verband houden met het ver-
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strekken van vreemd vermogen. Zoals uit de vorenstaande beschrijving van het belasting-
object voor de secundaire heffing blijkt, worden deze voordelen niet tot de grondslag van 
deze secundaire heffing gerekend. In zoverre wordt derhalve een ongelijke fiscale behan-
deling voortgezet, die overigens niet is terug te voeren tot de rechtsvorm. Belangrijkste 
oorzaak voor het voortzetten van deze niet neutrale behandeling, is dat de huidige fiscaal 
verschillende behandeling van eigen en vreemd vermogen in het onderhavige OWB-stel-
sel wordt overgenomen, zoals in hoofdstuk 5 is verdedigd. Op deze plek is het voldoende 
om te constateren dat de voordelen uit vreemdvermogensverstrekking buiten de reik-
wijdte van de secundaire heffing vallen.
Ook de voordelen die verband houden met het verrichten van arbeid door een winstgenie-
ter vallen buiten de reikwijdte van de secundaire heffing. In het voorgaande onderdeel is 
ervoor gekozen om alle arbeidsbeloningen, ongeacht de rechtspositie van de genieter, in 
mindering te brengen op de belastbare winst van de onderneming. Het gevolg van deze 
keuze was dat het arbeidsloon altijd wordt belast in box 1 op een wijze als thans is gere-
geld in art. 3.80 Wet IB 2001 e.v.

8.4 AANTAL BIJZONDERE SITUATIES

8.4.1 Inleiding

In het voorgaande is ingegaan op de belastingobjecten van de twee heffingen die samen 
het OWB-stelsel vormen. Voor de OWB vormt, kort gezegd, de fiscale winst het belasting-
object en voor de secundaire heffing de voordelen die genoten worden uit en met de 
eigenvermogensverstrekking aan de onderneming.
In gelijke zin als bij de bespreking van de belastingsubjecten zijn er bijzondere situaties 
die nadere aandacht vragen. Een aantal van deze situaties (o.a. de fiscale behandeling van 
het eindigen van de onderneming, de fiscale begeleiding van fusies en overnames van 
ondernemingen en de fiscale behandeling van verliezen) zal in deze paragraaf worden 
behandeld.

8.4.2 Einde van de onderneming en liquidatie van de onderneming

8.4.2.1 Gevolgen op niveau van de OWB
Het eindigen van de materiële onderneming zal voor de OWB eindafrekening tot gevolg 
hebben. Met het verdwijnen van de onderneming, verdwijnt ook het belastingsubject 
voor de OWB.302 Op dat moment zal finale belastingheffing over de in totaal behaalde 
winst plaats dienen te vinden. Deze winstrealisatie vloeit voort uit de totaalwinstgedachte 
als grondslag van de winstbepaling. De eindheffing wordt veroorzaakt door de objectieve 
benadering van het belastingsubject van de OWB.303

Bij de eindheffing voor de OWB in geval van staking van de onderneming, is de rechts-
vorm onbelangrijk. Het maakt zelfs niet uit of de rechtspersoon als juridische huls nog 
blijft bestaan, bijvoorbeeld als kasgeldvennootschap. Indien na staking van de onderne-
ming door een lichaam, het lichaam wel blijft bestaan, zal namelijk toch eindafrekening 
plaatsvinden. Er ontbreekt vanaf dat moment immers een belastingsubject voor de OWB. 
De gevolgen van deze beide situaties (onderneming gedreven in de vorm van een particu-
liere onderneming dan wel in de vorm van een rechtspersoon) voor de secundaire heffing 
worden hierna besproken.

302 Er zijn verschillende mogelijkheden waarop een onderneming kan eindigen. De onderneming 
kan geliquideerd worden, maar kan bijvoorbeeld ook fuseren met een andere onderneming als 
gevolg waarvan de oude gefuseerde onderneming opgaat in een groter geheel en dientengevolge 
als zelfstandig belastingsubject voor de OWB verdwijnt. In de navolgende behandeling zullen al 
deze verschillende vormen worden aangeduid als staking van het belastingsubject voor de OWB. 
Aan de gevolgen van fusie en splitsing wordt in dit onderdeel afzonderlijk aandacht besteed.

303 Evenals de enigszins ingeperkte ondernemingsfictie van het bestaande art. 2, lid 5, Wet VPB 1969.
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8.4.2.2 Gevolgen voor secundaire heffing van het liquideren van een particuliere onderneming of 
het liquideren van de gehele rechtspersoon

Het liquideren van de onderneming zal niet alleen gevolgen hebben voor de heffing van 
OWB. Ook voor de achterliggende participanten is dit een fiscaal belangrijke gebeurtenis. 
Het vervallen van de belastingplicht voor de OWB heeft namelijk tot gevolg dat de achter-
liggende participanten niet meer kwalificeren als winstgenieter in de zin van de secun-
daire heffing. Om als een zodanig belastingsubject te kwalificeren, is een van de vereisten 
immers dat wordt geparticipeerd in een materiële onderneming en deze is nu juist 
gestaakt. Staking van de onderneming leidt dientengevolge niet alleen tot eindafrekening 
op het niveau van de onderneming voor de OWB maar tevens tot eindheffing op het 
niveau van de winstgenieter voor de secundaire heffing.
Nadat deze beide fiscale claims zijn afgewikkeld, zullen de (resterende) vermogensbe-
standdelen (ofwel liquide middelen ofwel participaties in een lege rechtspersoon) tot de 
grondslag van box 3 gaan behoren.

8.4.2.3 Eindigen van onderneming gedreven door een lichaam, zonder liquidatie van het lichaam
Hiervoor is de hoofdregel besproken met betrekking tot de gevolgen van de staking van 
de onderneming voor zowel de heffing van de OWB als de secundaire heffing. In dit onder-
deel wordt nader ingegaan op staking van een materiële onderneming die werd gedreven 
door een lichaam, welk lichaam na het eindigen van de onderneming niet wordt ontbon-
den. De overgebleven kasgeldvennootschap kwalificeert, zoals gezegd, niet als belasting-
subject voor de OWB, wat voor de participant tot gevolg heeft dat deze niet meer als belas-
tingsubject voor de secundaire heffing kwalificeert. Gevolg is eindheffing voor zowel de 
OWB als de secundaire heffing.
Indien de kasgeldvennootschap op enig moment echter weer een materiële onderneming 
start (ofwel door het starten van een organisatie van arbeid en kapitaal, dan wel door het 
ontplooien van activiteiten waarmee in concurrentie wordt getreden met andere onder-
nemingen), zal weer sprake zijn van belastingsubject voor de OWB. De (totaal)winstbepa-
ling vangt dan opnieuw aan en er zal een openingsbalans dienen te worden opgesteld 
waarop de activa en de passiva van de onderneming naar de waarde in het economische 
verkeer zullen verschijnen. Als gevolg van de eerdere eindafrekening zullen fiscale facili-
teiten als bijvoorbeeld een herinvesteringsreserve niet herleven en evenmin de verliezen. 
Een en ander is het gevolg van de objectieve benadering van het belastingsubject voor de 
OWB.
Door het opstarten van een nieuwe onderneming is het mogelijk dat de achterliggende 
participant met betrekking tot zijn participaties in de vennootschap weer van box 3 terug-
verhuist naar de grondslag van de secundaire heffing. De participant zal de secundaire 
heffing binnentreden met een verkrijgingprijs van zijn ondernemingsparticipatie die cor-
respondeert met de waarde in het economische verkeer op dat moment. Door middel van 
deze step-up wordt dubbele heffing voorkomen.

Kortom, het liquideren van de materiële onderneming heeft tot gevolg dat zowel op het 
niveau van de onderneming als op het niveau van de achterliggende winstgenieter een 
eindafrekening zal plaatsvinden. De belangrijkste oorzaak vormt het verdwijnen van de 
materiële onderneming als belastingsubject voor de OWB.

8.4.3 Overnames in het OWB-stelsel

Ook onder het voorgestelde OWB-stelsel zijn er twee manieren waarop een onderneming 
kan worden overgedragen. Ten eerste kan, of door het lichaam of door de natuurlijk per-
soon, worden besloten om de onderneming over te dragen. Deze overdrachtsvorm duid ik 
aan als ‘directe overdracht’. Ten tweede kan, in het geval van een lichaam, worden beslo-
ten om niet de onderneming maar de participaties in het lichaam te verkopen. Dit duid ik 
aan als ‘indirecte overdracht’. De gevolgen van deze beide overdrachtsvormen voor het 
OWB-stelsel worden hierna besproken.
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8.4.3.1 Overdracht van de gehele onderneming door lichaam of natuurlijk persoon (directe 
overdracht)

Bij de overdracht van de onderneming dreigt voor wat betreft de heffing van OWB in de 
onderhavige uitwerking geen claimverlies. De overdracht van de onderneming is voor de 
OWB een non-event als gevolg van de objectieve benadering van het belastingsubject van 
de OWB. Het belastingsubject (i.e. de onderneming) blijft immers in ongewijzigde vorm 
bestaan. De objectieve benadering van het belastingsubject voor de OWB heeft in dit ver-
band, vanuit de onderneming bezien, de facto een automatische geruisloze doorschui-
vingsfaciliteit bewerkstelligd.
De overdracht van de onderneming is daarentegen voor de secundaire heffing wél een 
relevant feit. Bij de behandeling van de gevolgen voor de secundaire heffing dient onder-
scheid te worden gemaakt tussen de overdracht van een particuliere onderneming door 
een natuurlijk persoon(en) en de overdracht van een onderneming door een lichaam.
Bij de overdracht van de particuliere onderneming zal namelijk direct het belang in deze 
onderneming mee overgaan (een en ander als gevolg van het ontbreken van rechtsper-
soonlijkheid). Mogelijk realiseert de achterliggende persoon ter zake een voordeel. Het is 
denkbaar dat hij een tegenprestatie voor de overdracht ontvangt, die een vergoeding 
vormt voor de waarde van de gerechtigdheid tot de onderneming op het moment van 
overdracht.304. De aldus gerealiseerde capital gain zal belast zijn met secundaire heffing.
Voor de overdracht van een onderneming door een lichaam met behoud van de participa-
ties in het lichaam (het lichaam blijft bestaan als kasgeldvennootschap) door de achterlig-
gende winstgenieter, geldt een soortgelijk gevolg. De afwezigheid van een materiële 
onderneming na de overdracht in het lichaam waarin de participant nog een belang bezit, 
heeft namelijk tot gevolg dat deze participant geen belastingsubject meer is voor de 
secundaire uitdelingsheffing aangezien de aanwezigheid van een materiële onderneming 
een van de kwalificatievoorwaarden is.305 Eindheffing op het niveau van de winstgenieter 
zal dan het gevolg zijn, wegens het niet langer kwalificeren als winstgenieter. Na de eind-
afrekening zullen de participaties tot de grondslag van box 3 gaan behoren.
Het vorenstaande geeft aan dat bij directe overdracht van een onderneming in het OWB-
stelsel, de fiscale gevolgen in beginsel als volgt zijn. Geen eindafrekening voor de OWB 
omdat de onderneming als belastingsubject blijft voortbestaan, maar wél eindafrekening 
voor de secundaire heffing. De rechtsvorm van de onderneming is hierbij irrelevant.

8.4.3.2 Overdracht van de participaties in een lichaam (indirecte overdracht)
Bij een verkoop van alleen de participaties in het lichaam dat de onderneming dreef, is 
voor de OWB wederom sprake van een non-event en zal eindafrekening uitblijven. 
Immers, de objectieve onderneming als belastingsubject blijft bestaan, gelijk als voren-
staand beschreven bij de directe overdracht.
Indirecte (ondernemings)overdracht heeft voor de secundaire heffing wel gevolgen. Er zal 
immers sprake zijn van een zuiver vervreemdingsvoordeel, ervan uitgaande dat de over-
drager een tegenprestatie ontvangt voor zijn overdracht als gevolg waarvan hij een capital 
gain/loss realiseert. Op het niveau van de achterliggende winstgenieter zal derhalve, gelijk 
als bij de directe overdracht, secundaire heffing worden geheven over de ter zake gereali-
seerde capital gain.

8.4.3.3 Geruisloze overdracht noodzakelijk?
Uit het vorenstaande blijkt dat gehele overdracht van de onderneming op het niveau van 
de OWB geen eindafrekening tot gevolg heeft, maar op het niveau van de achterliggende 
winstgenieters wel. Vraag is of in de secundaire heffing een faciliteit opgenomen dient te 

304 Er wordt winst behaald indien de tegenprestatie de verkrijgingsprijs van de overdrager over-
schrijdt. De winst die in deze tegenprestatie besloten ligt, betreft de nog niet-uitgedeelde winst 
en de stille en fiscale reserves (inclusief goodwill) minus de latente OWB-claim.

305 Zie hoofdstuk 7.
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worden die onder omstandigheden een geruisloze overdracht bewerkstelligt, dat wil zeg-
gen de eindafrekening achterwege laat.
Vooropgesteld zij het volgende. Onder het begrip ‘overdracht’ wordt in dit kader verstaan 
iedere wijze waarop (het belang in) de onderneming uit het vermogen van de winstgenie-
ter verdwijnt. Dientengevolge zijn er ook overdrachten denkbaar waarbij geen financiële 
middelen vrijkomen, bijvoorbeeld overdracht in het kader van erfrecht of huwelijksver-
mogensrecht, maar ook bijvoorbeeld in het geval van schenking.306 Om de belasting-
schuld te voldoen, zullen de middelen in dergelijke situaties veelal uit de onderneming 
gehaald moeten worden. Fiscale afrekening kan in die omstandigheden belemmerend 
werken.
Gelet op de belemmerende werking van een negatieve cashflow, is er mijns inziens in 
bepaalde situaties inderdaad een noodzaak voor een fiscale doorschuivingsfaciliteit, het-
geen dan ook in het OWB-stelsel zal worden opgenomen. Het betreft een fiscale geruisloze 
doorschuivingsfaciliteit enkel op het niveau van de secundaire uitdelingsheffing, aange-
zien op het niveau van de onderneming zelf als gevolg van de objectieve benadering van 
het belastingsubject een de facto geruisloze doorschuiving is gerealiseerd. De doorschui-
ving wordt vormgegeven door de boekwaarden van de overgedragen participaties door te 
schuiven naar de overnemer.307 Als gevolg van de fiscale zelfstandigheid die in dit OWB-
stelsel wordt toegedicht aan particuliere ondernemingen, zal deze doorschuiving even-
eens van toepassing zijn op de participaties in een dergelijke onderneming. De geruisloze 
doorschuivingsfaciliteit zal alleen van toepassing zijn op overdrachten in het kader van 
erfrecht en/of huwelijksvermogensrecht en bedrijfsopvolging, onder bepaalde voorwaar-
den.308

De overnemer behoudt uiteraard het recht om te opteren voor een belaste overdracht met 
betrekking tot de secundaire heffing. De verkrijgingprijs van zijn participatie in de onder-
neming zal dan in overeenstemming zijn met de waarde in het economische verkeer.

In het voorgaande is de meest voorkomende tegenprestatie voor de overdracht van een 
onderneming besproken. In de praktijk komen evenwel andere vormen van een tegen-
prestatie voor. In het navolgende worden de drie meest gebruikelijke vormen behandeld.

8.4.4 Overdracht tegen een winstrecht

In dit onderdeel gaat het om de fiscale gevolgen van de overdracht van een particuliere 
onderneming tegen een winstrecht, dan wel de overdracht van aandelen in een rechtsper-
soon tegen een winstrecht.
Belangrijk uitgangspunt is ook hier dat op het niveau van de onderneming geen gevolgen 
ontstaan. Wie de achterliggende winstgenieters zijn en wat hun gerechtigheid tot de 
onderneming is, is voor de heffing van OWB bij de onderneming irrelevant.
De fiscale behandeling op het niveau van de secundaire heffing wijzigt echter wel als 
gevolg van de overdracht tegen een winstrecht. Wat betreft de fiscale gevolgen voor de 
overdrager kan worden aangesloten bij hetgeen in het vorige onderdeel is gesteld. Indien 
de aandelen in een rechtspersoon worden overgedragen, dan wel de (particuliere) onder-
neming zelf wordt overgedragen, betekent dit eindheffing op het niveau van de winstge-
nieter. Oorzaak is dat na de overdracht de kwalificatievoorwaarden van een winstgenieter 
niet meer worden vervuld. De omvang van het aldus te belasten vervreemdingsvoordeel 
wordt gesteld op de overdrachtsprijs minus de verkrijgingsprijs. Voor wat betreft deze 
overdrachtsprijs kan worden aangesloten bij hetgeen thans rechtens is voor de aanmer-

306 Als een bijzondere vorm van bedrijfsoverdracht kan in dit verband de overdracht in het kader van 
een bedrijfsopvolging worden genoemd. Hiermee wordt gedoeld op de overdracht van de belan-
gen in de onderneming in het kader van het overlijden van de achterliggende natuurlijke per-
soon, schenking, maar ook overdracht tegen een (on)zakelijke prijs aan een beoogd opvolger.

307 Vergelijk de huidige regeling van de doorschuiving in het kader van het aanmerkelijkbelangre-
gime, art. 4.39 Wet IB 2001.

308 Deze voorwaarden zullen als doel hebben het tegengaan van misbruik.
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kelijkbelangheffing tegen een verkoopprijs in termijnen waarvan de uitkomst onzeker 
is.309 Dit impliceert dat de contante waarde van het winstrecht de overdrachtsprijs zal vor-
men. Deze waarde wordt afgezet tegen de subjectieve verkrijgingprijs en het resultaat 
vormt het belaste vervreemdingsvoordeel voor de toepassing van de secundaire heffing. 
Indien in de loop van de tijd blijkt dat het totaal van de uiteindelijk ontvangen winstrecht-
termijnen hoger is dan de geschatte waarde, zal overeenkomstig het verschil alsnog wor-
den bijgeheven. Indien de verwachte opbrengst uiteindelijk minder is, zal het verschil tus-
sen de geschatte opbrengst en de werkelijke opbrengst als negatief vervreemdingsvoor-
deel in de secundaire heffing in aanmerking worden genomen. Het aldus ontstane verlies 
kan vervolgens volgens de regels van de verliescompensatie worden verrekend.
Voor de fiscale positie van de overnemer, is het van belang of hij gaat voldoen aan de kwa-
lificatievoorwaarden van een winstgenieter. Naast de aanwezigheid van een materiële 
onderneming, is vereist dat de 5%-grens wordt vervuld. De verkrijgingsprijs van deze 
‘nieuwe’ winstgenieter wordt gesteld op de contante waarde van de winstrechten. Even-
tueel kan deze nadien worden aangepast indien het totaal van de feitelijk uitbetaalde win-
strechttermijnen afwijkt van de geschatte contante waarde.
Concreet betekent het vorenstaande dat voor de participanten in een rechtspersoon de 
overdracht tegen een winstrecht, weinig verschilt van de huidige fiscale behandeling. De 
voornaamste wijziging treedt op voor de particuliere onderneming. Indien een onderne-
ming wordt overgedragen tegen een winstrecht, leidt dit in het OWB-stelsel niet tot hef-
fing bij de onderneming, maar wel bij de winstgenieter.

8.4.5 De huurkoop van een onderneming

De fiscale behandeling van de huurkoop van een onderneming, sluit aan bij de fiscale 
behandeling van de overdracht van de onderneming tegen winstrecht. Ook hier geldt dat 
het aangaan van een huurverkoopovereenkomst geen gevolgen heeft voor de heffing van 
OWB, aangezien de materiële onderneming als belastingsubject blijft bestaan.
De huurverkoper zal wel geconfronteerd worden met secundaire heffing. Deze secundaire 
heffing wordt geheven op het moment dat de huurkoopovereenkomst geëffectueerd 
wordt. Er zal, gelijk bij het winstrecht, worden afgerekend over de overdrachtsprijs minus 
de individuele verkrijgingprijs, waarbij de overdrachtsprijs wordt gesteld op de contante 
waarde van de te verkrijgen huurkooptermijnen. Indien later blijkt dat het totaal van de 
daadwerkelijk ontvangen huurkooptermijnen afwijkt van deze waarde, zal worden bijge-
heven overeenkomstig deze afwijking.310

De huurkoper zal op het moment van aanvang van de huurkoopovereenkomst direct als 
winstgenieter kwalificeren. Zijn verkrijgingsprijs zal overeenkomen met de contante 
waarde van de verschuldigde huurkooptermijnen.
Een en ander sluit deels aan bij hetgeen de Hoge Raad met betrekking tot de huurverkoop 
van een onderneming voor de heffing van inkomstenbelasting, heeft beslist. Uit zijn 
arrest van 11 maart 1981 blijkt dat de Hoge Raad311 de volgende regel hanteert met betrek-
king tot eindafrekening bij verkoop van een IB-onderneming. Hoofdregel is dat de onder-
nemer direct dient af te rekenen over de behaalde winst, zelfs indien de koopsom in ter-
mijnen wordt betaald dan wel een eigendomsvoorbehoud is opgenomen.
Vraag is nog of het ‘gerede kans’-criterium een rol dient te spelen bij de secundaire hef-
fing. Mijns inziens is dit niet noodzakelijk. Overdracht betekent ‘gewoon’ eindafrekening 
voor de secundaire heffing ongeacht de vraag of er een gerede kans bestaat dat de onder-
neming weer in handen komt van de oorspronkelijke winstgenieter. Het eventuele nadeel 
voor particuliere ondernemers dat hieruit ontstaat als gevolg van het breken met oude 

309 Art. 4.28 Wet IB 2001.
310 Overigens zijn bij huurkoop afwijkingen niet te verwachten, omdat het gaat om een vastgesteld 

aantal termijnen. Dit wordt uiteraard anders indien de huurkoper niet (geheel) aan zijn verplich-
tingen voldoet.

311 HR 11 maart 1981, BNB 1981/143.
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jurisprudentie, kan naar mijn mening genuanceerd worden. Immers, onder het huidig 
recht betekent eindafrekening een afrekening tegen een toptarief van 52%. Dit is een aan-
zienlijke heffing en derhalve vormt de gerede kans jurisprudentie een verlichting. In het 
OWB-stelsel is echter ‘slechts’ sprake van eindafrekening tegen het veel lagere secundaire 
heffingstarief. Op het niveau van de onderneming blijft bij overdracht van de gerechtig-
heid daartoe, eindafrekening uit zoals hiervoor is uiteengezet.
Indien in de praktijk zou blijken dat in het OWB-stelsel toch behoefte zou bestaan aan een 
regeling in de lijn van de gerede kans jurisprudentie dan zou dit als volgt kunnen worden 
vormgegeven. Indien gerede kans bestaat dat de onderneming toch weer in handen zal 
komen van de oorspronkelijke winstgenieter, mag eindafrekening van de secundaire hef-
fing worden uitgesteld tot het moment dat het totaal van de ontvangen termijnen de ver-
krijgingprijs overschrijdt. Een dergelijke regeling zou dan ook moeten worden ingevoerd 
voor de hiervoor behandelde overdracht tegen een winstrecht.
Het vorenstaande betreft de fiscale behandeling van de huurkoop van een particuliere 
onderneming. Het is evenwel ook denkbaar dat een rechtspersoon zelf de materiële 
onderneming verkoopt door middel van huurkoop. De uiteindelijke fiscale behandeling 
zal dan weinig verschillen van het vorenstaande. Vanuit de objectieve benadering van de 
OWB speelt op het niveau van de onderneming geen eindafrekening – doch wel op het 
niveau van de winstgenieter – aangezien de kwalificatievoorwaarden voor de winstgenie-
ter niet meer worden vervuld. Er is geen sprake meer van een participatie in een materiële 
onderneming. Na de afrekening verhuist de participatie in de ‘lege’ rechtspersoon naar 
box 3.
Belangrijkste reden om tot eindafrekening over te gaan zowel bij de overdracht tegen een 
winstrecht als de huurkoop, is dat bij beide overeenkomsten de eigendom van de onder-
neming – op enig moment – ook daadwerkelijk overgaat. Bij verhuur van een onderne-
ming is eigendomsoverdracht juist niet het einddoel. De fiscale behandeling van de ver-
huur van een onderneming in het OWB-stelsel zal derhalve, zoals hierna uiteen zal wor-
den gezet, verschillen van het vorenstaande.

8.4.6 De verhuur van een onderneming

In dit onderdeel wordt de verhuur van de onderneming besproken en de wijze waarop dit 
kan worden ingepast in het OWB-stelsel. De behandeling betreft enkel de verhuur van de 
materiële onderneming te beginnen bij de verhuur van een particuliere onderneming.

8.4.6.1 Verhuur van een particuliere onderneming
Op grond van het geobjectiveerde ondernemingsbegrip blijft het belastingsubject voor de 
OWB (i.e. de materiële onderneming zelf) ook na de verhuur bestaan. Op dit niveau wijzigt 
dus niets.
De fiscale gevolgen doen zich voor op het niveau van de achterliggende winstgenieters. 
Het betreft dan vragen als; moet de verhurende winstgenieter afrekenen voor de secun-
daire heffing en wordt de huurder ook winstgenieter?
Voor de verhurende winstgenieter geldt naar mijn mening het volgende. Eindafrekening 
voor de secundaire heffing zal, in tegenstelling tot de overdracht tegen huurkoop of een 
winstrecht, niet noodzakelijk zijn. Immers, de materiële onderneming verdwijnt niet en 
de gerechtigheid tot de winst van deze onderneming evenmin. De eigendom van alle 
ondernemingsvermogensbestanddelen blijft tijdens de verhuur achter bij deze winstge-
nieter. Dit sluit ook aan bij hetgeen de Hoge Raad in zijn arrest van 26 januari 1955 heeft 
beslist.312 De Hoge Raad oordeelde daarin kort gezegd, dat bij verhuur van de gehele 
onderneming voor de heffing van inkomstenbelasting geen sprake is van staking van de 
onderneming maar van voortzetting van deze onderneming, zij het met een andere vorm 
van bedrijfsvoering. Toegepast op de secundaire heffing bij de verhuurder heeft dit tot 
gevolg dat verhuur van de particuliere onderneming niet leidt tot eindafrekening, aange-

312 HR 26 januari 1955, BNB 1955/216.
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zien de relatie tot de materiële onderneming ‘gewoon’ blijft bestaan. Enkel de bedrijfsvoe-
ring wijzigt. De onzekere ondernemingsresultaten zijn verruild voor de overeengekomen 
huurtermijnen.
De huurder zal geacht worden een nieuwe onderneming te starten. Deze ‘huuronderne-
ming’ zal een belastingsubject worden voor de OWB. De aldus belaste (jaar)winst zal 
bestaan uit de omzet minus de aftrekbare ondernemingskosten waarvan de te betalen 
huurtermijnen deel uitmaken. Het ontstaan van deze ‘huuronderneming’ beïnvloedt ook 
de fiscale positie van de huurder zelf. Deze zal als winstgenieter gaan kwalificeren.313 Zijn 
verkrijgingsprijs zal echter in de meeste gevallen nihil zijn.
Het einde van de verhuur betekent voor de huurder – in beginsel – dat zijn ‘huuronderne-
ming’ verdwijnt (ofwel door liquidatie ofwel doordat de verhuurder er zelf mee doorgaat). 
Gevolg is eindafrekening voor zowel de OWB als de secundaire heffing voor wat betreft de 
huurder indien er sprake is van een meerwaarde in de gehuurde onderneming.

8.4.6.2 Verhuur van een materiële onderneming door een lichaam
De verhuur van de onderneming door een lichaam, verschilt feitelijk niet van hetgeen 
hiervoor is gesteld met betrekking tot de verhuur van een particuliere onderneming. 
Voortbordurend op de rechtspraak van de Hoge Raad, zal de verhuur door het lichaam 
geen einde betekenen van de materiële onderneming gedreven door het lichaam. Der-
halve geen eindafrekening voor de OWB. Hetzelfde geldt dan voor de winstgenieter van 
dit lichaam dat de onderneming gaat verhuren. Hij blijft immers winstgenieter van de 
onderneming en eindafrekening blijft dan uit.
Voor de huurder geldt weer dat hij een huuronderneming start die als zodanig onderwor-
pen is aan de OWB en dat hij zelf als zodanig als winstgenieter zal gaan kwalificeren.

8.4.7 Fusie en splitsing

In hoofdstuk 4 in paragraaf 4.8 werd geconcludeerd dat het ontbreken van een bedrijfsfu-
siefaciliteit evenals een (juridische) splitsingsfaciliteit voor IB-ondernemingen een ver-
schil in fiscale behandeling betekent veroorzaakt door de rechtsvorm. Dit verschil dient 
in de onderhavige OWB-uitwerking te verdwijnen. In het onderhavige onderdeel zal nader 
worden ingegaan op de gevolgen van bedrijfsfusie en splitsing die in het OWB-stelsel ont-
staan.

8.4.7.1 De bedrijfsfusie in het OWB-stelsel
Op het eerste gezicht lijkt invoering van een OWB-stelsel op zichzelf een eind te maken 
aan de door mij gesignaleerde ongelijkheid. Alle ondernemingen vallen onder de OWB en 
zullen in beginsel dus recht hebben op dezelfde faciliteiten. Indien derhalve een bedrijfs-
fusiefaciliteit in de OWB wordt opgenomen, zal deze voor iedere onderneming openstaan 
ongeacht de rechtsvorm. In zoverre wordt dus een einde gemaakt aan de bestaande onge-
lijkheid.
Het is een andere vraag of in het onderhavige OWB-stelsel een bedrijfsfusiefaciliteit nodig 
is. Immers, de objectivering van het belastingsubject voor de OWB heeft tot gevolg dat bij 
overdracht van de gehele onderneming geen sprake is van een eindafrekeningmoment 
omdat het belastingsubject (i.e. de onderneming) blijft bestaan.314 Vraag is of dit ook geldt 
voor de fusie van twee ondernemingen.
In de meeste gevallen zal deze vraag bevestigend worden beantwoord. Oorzaak is de geob-
jectiveerde benadering van de OWB met als gevolg dat de onderneming zelf als belasting-
subject kwalificeert. Indien deze onderneming opgaat in een andere onderneming als 

313 Hij voldoet namelijk aan de voorwaarden. Hij is een natuurlijk persoon, die participeert in een 
materiële (huur)onderneming wat hem recht geeft op meer dan 5% van de jaarwinst en de liqui-
datieopbrengst.

314 Zie het voorgaande onderdeel voor de wijze waarop de overdracht van de onderneming in het 
OWB-stelsel wordt behandeld.
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gevolg van de fusie, is er echter wel sprake van het einde van het oude belastingsubject. 
De oude onderneming is deel uit gaan maken van een groter geheel dat eveneens als belas-
tingsubject voor de OWB kwalificeert. Dit betekent eindafrekening op het niveau van de 
‘oude’ onderneming.
Uitzondering geldt voor die situaties waarin de onderneming feitelijk niet opgaat in de 
grotere nieuwe onderneming omdat (fiscaal) gezien sprake is van twee afzonderlijke 
ondernemingen. Bijvoorbeeld een broodjeszaak die fuseert met een boekhandel. In dat 
geval zal de oude onderneming voor wat betreft de OWB ‘gewoon’ als belastingsubject 
blijven bestaan en is eindafrekening niet aan de orde.
Voor die gevallen waarin eindafrekening wél aan de orde is, kan vervolgens de vraag wor-
den gesteld of dit wel gewenst is. Gelet op het feit dat de oude onderneming niet echt 
gestaakt is, doch deel is gaan uitmaken van een groter geheel, in samenhang met het feit 
dat het fiscaal geruisloos kunnen samenwerken de economische dynamiek bevordert, is 
eindafrekening mijns inziens inderdaad niet gewenst en is een fusiefaciliteit nodig.
Deze fusiefaciliteit kan worden vormgegeven volgens de regels zoals deze thans gelden 
voor de bedrijfsfusiefaciliteit zoals neergelegd in art. 14 Wet VPB 1969. Ook de daarin 
gestelde voorwaarden zullen worden overgenomen. Enig verschil is dat deze mogelijkheid 
tevens wordt opengesteld voor de particuliere ondernemingen.
Speciale aandacht gaat in dit verband uit naar eventuele verliezen. Verliezen behaald door 
de gefuseerde ondernemingen zullen, gelijk als thans het geval is, alleen verrekend kun-
nen worden met de ‘eigen’ winsten van de oude ondernemingen. Voor voorfusieverliezen 
zal winstsplitsing gelden.315

De bedrijfsfusiefaciliteit op het niveau van de onderneming, zal worden begeleid door een 
fusiefaciliteit op het niveau van de winstgenieters. Immers, in beginsel is daar sprake van 
een eindafrekening. De participanten raken hun participaties in de ‘oude’ onderneming 
in de meeste gevallen kwijt. Bij strikte toepassing van de regels van het OWB-stelsel is 
sprake van een vervreemding. Om de geruisloosheid te completeren is ook op dit niveau 
een faciliteit vereist. Deze zal de vorm krijgen van een geruisloze doorschuivingsfaciliteit 
vergelijkbaar aan de bestaande doorschuifregeling voor aanmerkelijkbelangpakketten 
zoals opgenomen in art. 4.41 Wet IB 2001.
Samenvattend kan worden opgemerkt dat indien een onderneming besluit om samen te 
gaan met een andere onderneming door middel van een fusie, de fiscale gevolgen voor 
iedere onderneming ongeacht de rechtsvorm gelijk zijn. Deze gevolgen zijn ofwel eindaf-
rekening zowel op het niveau van de onderneming als op het niveau van de secundaire 
heffing, dan wel toepassing van de geruisloze fusiefaciliteit gecombineerd met de geruis-
loze doorschuiving op het niveau van de winstgenieter. Rechtsvormneutraliteit is der-
halve bereikt.

8.4.7.2 Splitsing
Het (af)splitsen van een onderneming omdat gebruik wordt gemaakt van de civielrechte-
lijke splitsingsfaciliteit dan wel omdat ‘gewoon’ een deel van de bestaande onderneming 
wordt overgedragen aan een nieuw opgericht lichaam, verloopt onder het OWB-stelsel als 
volgt.
Afsplitsing kan het ontstaan betekenen van twee (nieuwe) afzonderlijke objectieve onder-
nemingen. In lijn met de objectieve benadering van het belastingsubject van de OWB bete-
kent een dergelijke splitsing en afsplitsing het verdwijnen van het oorspronkelijke belas-
tingsubject met als gevolg eindafrekening op het niveau van de OWB en de secundaire 
heffing. Het afrekenmoment voor de OWB ontstaat, omdat de oorspronkelijke onderne-
ming als belastingsubject niet meer zal bestaan, maar wordt opgedeeld in twee afzonder-
lijke belastingsubjecten. Afrekening kan overigens uitblijven indien de achterliggende 
participanten in beide objectieve ondernemingen geheel gelijk zijn. Er kan dan een 
beroep worden gedaan op de eerder verdedigde mogelijkheid van de horizontale fiscale 
eenheid. Deze fictie bewerkstelligt dat per saldo geen sprake is van een wijziging in het 

315 Zie voor meer over de verliesverrekening onder het OWB-stelsel onderdeel 8.4.8.
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belastingsubject, doordat de beide gesplitste ondernemingen nog steeds door middel van 
de fictie als één belastingsubject worden aangemerkt.
Het is evenwel ook denkbaar dat een deel van de onderneming wordt afgesplitst, doch dat 
de oorspronkelijke onderneming, zij het in afgeslankte vorm, blijft voortbestaan. In dat 
geval zal eindafrekening niet aan de orde zijn. De verkoopwinst die op ondernemingsni-
veau wordt behaald met de verkoop van een deel van de onderneming, zal bij de overblij-
vend onderneming belast zijn met OWB. Op het moment dat deze op enige wijze ten 
goede komt aan de achterliggende winstgenieter zal ter zake secundaire heffing verschul-
digd zijn.
Mijns inziens is de hiervoor beschreven mogelijke afrekening een onwenselijk gevolg met 
het oog op de economische dynamiek. Dientengevolge stel ik een fiscale splitsingsfacili-
teit voor. Deze fiscale faciliteit zal verlopen langs de lijnen van de huidige splitsingsfacili-
teit zoals opgenomen in art. 14a Wet VPB 1969. De faciliteit zal gelden voor iedere onder-
neming ongeacht zijn rechtsvorm en ongeacht de rechtsvorm waarvoor (af)gesplitst 
wordt. Voor wat betreft de compensabele verliezen stel ik voor dat deze in alle gevallen 
blijven bestaan. Dus ook in situaties die onder de huidige splitsingsfaciliteit vallen en 
waarbij de afsplitsende rechtspersoon verdwijnt. De verliezen worden door de onderne-
ming geleden en zullen derhalve door de onderneming dienen te worden gecompenseerd. 
Indien de onderneming zich opsplitst in meerdere eenheden zullen de verliezen overeen-
komstig een bepaalde verdeelsleutel bij de afsplitsing mee overgaan.
Voor wat betreft de fiscale behandeling van de achterliggende participanten in het kader 
van de (af)splitsing geldt het volgende. Indien als gevolg van de (af)splitsing twee nieuwe 
OBW-subjecten ontstaan en het oude subject verdwijnt, betekent dit in beginsel afreke-
ning voor de secundaire heffing. Ik stel in die gevallen voor om de faciliteiten van de 
secundaire heffing aan te vullen met een geruisloze splitsingsmogelijkheid gelijk als 
art. 4.41, lid 2, Wet IB 2001, mits aan de daartoe gestelde voorwaarden voldaan is. Secun-
daire heffing blijft dan uit. Voor de situatie waarin de (af)splitsing niet betekent dat de 
bestaande onderneming als OWB-subject verdwijnt/wordt beëindigd, is mijns inziens 
geen noodzaak voor een dergelijke faciliteit in de secundaire heffing. Immers, in die situ-
atie is ook geen sprake van een vervreemding van het belang in de onderneming door de 
winstgenieter.

8.4.7.3 Conclusie
Het overdragen van een gehele onderneming is, blijkens het voorgaande onderdeel, voor 
de OWB een non-event aangezien het belastingsubject blijft bestaan. Op het niveau van 
de winstgenieter heeft deze overdracht wel gevolg aangezien er een positief of negatief 
vervreemdingsvoordeel wordt behaald dat met secundaire heffing zal worden getroffen.
Ingeval er geen sprake is van een overdracht van de onderneming maar van een fusie van 
deze onderneming, waarbij de onderneming in een groter geheel opgaat, zal in beginsel 
wel voor de OWB moeten worden afgerekend. Echter, er wordt door mij een fusiefaciliteit 
voorgesteld zowel op het niveau van de onderneming als op het niveau van de winstgenie-
ter overeenkomstig de huidige regels van de bedrijfsfusiefaciliteit zoals neergelegd in 
art. 14 Wet VPB 1969.
Voor wat betreft de overdracht van een deel van de onderneming, dan wel de afspliting 
van de onderneming, is eindafrekening eveneens het uitgangspunt. Ook hier is evenwel 
een faciliteit voorgesteld die overeenkomt met de huidige juridische splitsingsfaciliteit 
van art. 14a Wet VPB 1969.
De beschreven gevolgen gelden voor alle ondernemingen ongeacht de rechtsvorm met als 
gevolg dat op dit punt door invoering van het OWB-stelsel rechtsvormneutraliteit wordt 
bereikt.
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8.4.8 Verliesverrekening

Onder de huidige wetgeving hebben ondernemingen zowel onder de vennootschapsbelas-
ting als onder de inkomstenbelasting de mogelijkheid om hun verliezen te verrekenen 
met reeds behaalde, dan wel in de toekomst te behalen winst.
Een veel genoemde reden voor de verliescompensatie vormt de systematiek van de jaar-
winst in verhouding tot de totaalwinst. De systematiek van de jaarwinst zou namelijk tot 
gevolg kunnen hebben dat de som van in de heffing betrokken winsten hoger is dan op 
grond van de totaalwinst het geval zou zijn. Dit verschil wordt veroorzaakt door niet 
gecompenseerde verliezen. De verliescompensatieregeling beoogt dit gevolg te voorko-
men.
Aangezien het annaliteitsprincipe in het OWB-stelsel wordt voortgezet, wordt ook de 
mogelijkheid tot de verliescompensatie binnen het OWB-stelsel voortgezet en wel op de 
volgende wijze.

8.4.8.1 Verliescompensatie onder de OWB op niveau van de onderneming als belastingsubject
Indien in een bepaald jaar het door de onderneming behaalde resultaat negatief is, zal dit 
negatieve resultaat gecompenseerd mogen worden met de positieve resultaten van andere 
jaren.
Gelijk als onder de huidige wetgeving zal het achterwaarts compenseren van verliezen 
onder de OWB mogelijk zijn (i.e. carry back). Een periode van drie jaar achterwaarts zal 
voor de OWB het maximum zijn.316 De voorwaartse verliesverrekening zal eveneens 
mogelijk zijn en zal, gelijk als de carrybackmethode, aansluiten bij hetgeen vóór 1 januari 
2007 rechtens was (i.e. onbeperkt in de tijd).
De objectieve benadering van het belastingsubject voor de OWB heeft tot gevolg dat de 
verliesverrekening in een aantal situaties eenvoudig(er) zal verlopen dan onder het hui-
dige recht het geval is. Zo zal in alle situaties waarbij de onderneming wordt overgedragen 
(dus ook verkoop), de mogelijkheid tot verliesverrekening blijven bestaan aangezien het 
belastingsubject blijft bestaan. Pas op het moment dat de onderneming wordt geliqui-
deerd, zullen de compensabele verliezen komen te vervallen.317 De objectieve benadering 
heeft voor de verliesverrekening tot gevolg dat meer gekeken wordt naar de verliesge-
vende bron zelf, dan naar de band die participanten met deze verliesgevende entiteit heb-
ben. Een dergelijke benadering is in de literatuur al meerdere malen voorgesteld.318

In dit kader merk ik op dat de objectieve benadering tot gevolg heeft dat de antimisbruik-
regels in verband met de handel in verliesvennootschappen, kunnen verdwijnen. Uit-
gangspunt is immers dat bij overdracht van de onderneming zonder staking daarvan de 
verliezen gewoon blijven bestaan en dus wel mee overgaan. Het effect van deze verliezen 
voor de achterliggende winstgenieter wordt in het hiernavolgende onderdeel besproken.
Eenzelfde conclusie kan getrokken worden met betrekking tot de bestaande wettelijke 
regelgeving die de handel in herinvesteringlichamen beoogt tegen te gaan. De noodzaak 
voor een regeling als het huidige art. 12a Wet VPB 1969 komt met de onderhavige OWB-
uitwerking te vervallen. Uitgangspunt is juist dat zolang de onderneming blijft bestaan, 
dergelijke reserves voor de heffing van OWB eveneens blijven bestaan. Een eventuele wis-
seling van de achterliggende aandeelhouders speelt daarbij geen rol. Let wel, bij het einde 

316 Wel bestaat de kans dat ondanks het carry-backen bij een verlieslijdende onderneming de OWB-
verliesverrekening voor een deel blijft hangen. Dit wordt niet zozeer veroorzaakt door de regeling 
zelf doch door de termijn die daaraan wordt gesteld. In het geval van een continuerende verlies-
gevendheid van de onderneming, zal voorwaartse compensatie geen verlichting geven aangezien 
er geen winsten meer worden behaald waarmee verrekend kan worden. Indien in het verleden 
wel winsten zijn behaald, zal achterwaarts verrekenen echter gelet op de beperking in de tijd 
evenmin uitkomst bieden.

317 Het verval van de verliezen bij het eindigen van de onderneming, is eerder al aangemerkt als 
nadeel van de objectieve benadering.

318 Zie voor een samenvatting hieromtrent o.a. E.J.W. Heithuis, De handel in verlies- en herinvesteringsli-
chamen, Fiscale Monografieën nr. 98, Kluwer, Deventer 2002, p. 6-8.
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van de onderneming als belastingsubject voor de OWB dient wél te worden afgerekend 
over dergelijke fiscale reserves.
Indien de onderneming wordt overgedragen om vervolgens deel uit te gaan maken van 
een andere onderneming, bijvoorbeeld in geval van fusie, is nadere regelgeving noodza-
kelijk. Door het opnemen van de onderneming in de overnemende onderneming raakt de 
overgedragen onderneming zijn zelfstandigheid kwijt wat zonder nadere regelgeving tot 
gevolg kan hebben dat zijn ‘oude’ verliezen verdampen. Immers, de oorspronkelijke 
objectieve onderneming, die als zodanig belastingsubject voor de OWB was, zal opgaan in 
een groter geheel. Vraag is dan wat er met de verliezen moet gebeuren die nog op de lat 
staan. Komen deze te vervallen of mogen deze juist worden verrekend met de winst die 
wordt behaald door de grotere onderneming?
Voorgesteld wordt om de verliezen in een dergelijk geval over te hevelen doch slechts te 
verrekenen met de ‘eigen’ winsten van de oorspronkelijke onderneming, winstsplitsing 
dus.
Tot slot nog een opmerking met betrekking tot de (internationale) verliesverrekening bin-
nen een concern. Onder de bestaande wetgeving is het mogelijk om verliezen binnen een 
concern te verrekenen indien er een fiscale eenheid bestaat tussen de vennootschappen 
als bedoeld in art. 15 Wet VPB 1969 e.v. In de paragraaf 8.2 werd voorgesteld om het fis-
cale-eenheidsregime uit te breiden naar de persoonlijke ondernemingen. Logisch gevolg 
is dat de verliezen dan horizontaal gecompenseerd kunnen worden met de resultaten van 
een andere tot het concern behorende onderneming. Verliezen behaald door een particu-
liere onderneming kunnen dientengevolge binnen een fiscale eenheid gecompenseerd 
worden met winsten van een andere particuliere onderneming dan wel een rechtspersoon 
die eveneens deel uitmaakt van de fiscale eenheid.
Tevens wordt voorgesteld om in lijn met de huidige fiscale behandeling van voorvoegings-
verliezen bij het aangaan van een fiscale eenheid, winstsplitsing toe te passen indien voor-
voegingsverliezen gecompenseerd worden met winsten van een fiscale-eenheid. Hetzelfde 
geldt uiteraard voor de voorgestelde mogelijkheid van de horizontale fiscale eenheid.

Het vorenstaande toont aan dat het verrekenen van negatieve resultaten met positieve 
resultaten, op het niveau van de onderneming, in de onderhavige OWB-uitwerking tot 
weinig problemen zal leiden. Lastiger wordt de verliesverrekening op het niveau van de 
achterliggende winstgenieters.

8.4.8.2 Verliesverrekening op het niveau van de achterliggende winstgenieter
In het verleden zijn als nadeel van een OWB-stelsel de gevolgen met betrekking tot de ver-
liesverrekening, in het bijzonder op het niveau van de achterliggende winstgenieter, naar 
voren gebracht. Met name Rijkers is hierop ingegaan in zijn schets voor een mogelijke 
OWB-uitwerking.319 Zijn stelling was dat de regels voor carry back niet paste in het 
systeem van de directe imputatiemethode. Rijkers had een dergelijk direct verrekenings-
stelsel waarbij de eerder geheven winstbelasting volledig wordt verrekend met de inkom-
stenbelasting, als basis gekozen voor zijn OWB-uitwerking. Hij signaleerde in die uitwer-
king onder meer problemen met betrekking tot de verliesverrekening. Zo stelde Rijkers 
dat zolang de onderneming niet van eigenaar wisselt, verdedigd kan worden dat de ver-
liesverrekening op het niveau van de winstgenieter niet tot grote problemen leidt. Op dit 
niveau zal zowel voorwaartse als achterwaartse verliescompensatie mogelijk zijn. De pro-
blemen zouden evenwel bij een direct imputatiestelsel kunnen ontstaan met betrekking 
tot de carry back. Als de met OWB belaste winst namelijk al is uitgekeerd, zal de geheven 
OWB ook al bij de winstgenieter (indirect d.m.v. het verlaagde tarief) geïmputeerd zijn 
met de inkomstenbelasting. Door nu op het niveau van de onderneming de winst achter-
waarts te compenseren, dreigt dubbele verrekening (verrekening met winsten waarvoor 

319 A.C. Rijkers; Rapport uitgebracht aan de Commissie Belastingen van de Raad voor het Midden- en 
Kleinbedrijf Raad voor het Midden en Kleinbedrijf, Advies inzake een ondernemingswinstbelasting, nr. 
6, ’s-Gravenhage 1995, p. 52-53.
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al verrekening op het niveau van de winstgenieter is gegeven) als gevolg waarvan de 
winstgenieters uiteindelijk met een lagere totale belastingdruk geconfronteerd worden 
dan winstgenieters zonder verliesverrekening.
Vraag is of dit probleem van dubbele verliesverrekening dat gesignaleerd is met betrek-
king tot een direct imputatiestelsel ook speelt bij een indirect imputatiestelsel waarop de 
onderhavige OWB-uitwerking is gebaseerd. Met het navolgende voorbeeld wil ik betogen 
dat zulks niet het geval is. In de onderhavige OWB-uitwerking is geen sprake van een 
totale lagere belastingdruk voor winstgenieters bij carry back in vergelijking met andere 
winstgenieters die zich niet in een verliessituatie bevinden, zoals dat bij een direct impu-
tatiestelsel wel het geval zou zijn.

Uitwerking van de verliesverrekening in het onderhavige OWB-stelsel
De door de onderneming behaalde totale winst wordt per saldo met een OWB belasting-
druk van 30% geconfronteerd en zal uiteindelijk geheel bij de achterliggende winstgenie-
ters terechtkomen, eveneens na toepassing van een belastingheffing van 30% (de secun-
daire heffing).320 De totale belastingdruk over de winst bedraagt 51%, wat door de achter-
waartse verliescompensatie in het indirecte verrekenstelsel niet wordt doorkruist. Een 
voorbeeld om mijn standpunt toe te lichten:

In totaal zal er aan OWB 30% over 15.000 verschuldigd zijn ad. 4.500
Stel alle nettowinst wordt aan de winstgenieter uitgekeerd (15.000 -/- 4.500) = 
10.500. Hierover zal 30% secundaire heffing geheven worden ad. 3.150. De totaal 
verschuldigde belasting is dan 3.150 + 4.500 = 7.560. Een belastingdruk van 
7.560 / 15.000 * 100% = 51 %. In totaliteit is er dus geen sprake van een verlaagde 
druk als gevolg van de carry-backmogelijkheid.

Een situatie die bijzondere aandacht trekt, is de situatie dat een achterliggende partici-
pant een niet-verrekend verlies heeft, doch inmiddels niet meer als belastingsubject voor 
de secundaire heffing kwalificeert of dat de positieve voordelen die onderworpen zijn aan 
de secundaire heffing, ontoereikend zijn om het verlies te compenseren.321 Er dreigt dan 
verliesverdamping.
Oplossing voor een dergelijk negatief gevolg is, gelijk als de huidige credit voor aanmer-
kelijkbelangverliezen (art. 4.53a Wet IB 2001), het berekenen van een credit welke vervol-
gens tegen de inkomstenbelasting verschuldigd over het box 1-inkomen, kan worden 
afgezet. In de huidige aanmerkelijkbelangwetgeving wordt een credit verleend ter grootte 
van 25% van het aanmerkelijkbelangverlies dat met de verschuldigde belasting over het 
box 1-inkomen, na ommekomst van een wachttijd van één jaar, verrekend mag wor-
den.322 In het OWB-stelsel zal eenzelfde credit worden verleend voor verliezen behaald 
met participaties die belastingobject zijn voor de secundaire heffing. Deze credit mag ver-
volgens met de inkomstenbelasting verschuldigd over het box 1-inkomen worden verre-
kend.323

320 Ervan uitgaande dat een rechtspersoon eens wordt geliquideerd en het saldo (positief dan wel 
negatief) dan aan de winstgenieter zal toevloeien, dan wel de participaties worden verkocht.

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Totaalwinst

Winst / verlies + 15.000 + 5.000 -/- 10.000 + 5.000 + 15.000

321 Hij heeft bijvoorbeeld zijn participatie overgedragen. Dit geldt evenwel eveneens ingeval de 
onderneming gestaakt wordt en de participant dientengevolge niet meer als belastingsubject bin-
nen de winstuitdelingsbox kwalificeert, of de onderneming door het lichaam wordt overgedra-
gen.

322 Art. 4.53 Wet IB 2001.
323 Zie meer uitgebreid hoofdstuk 6 waarin ook een credit wordt verdedigd in de spiegelbeeldige situ-

atie, dat wil zeggen een box 1-verlies en een positief resultaat voor secundaire heffing.
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Een verschil met de bestaande situatie is dat in de onderhavige uitwerking wordt voorge-
steld om de credit direct te gebruiken. Er zal dus niet gewacht hoeven te worden tot één 
jaar na het niet langer kwalificeren als winstgenieter, zoals thans rechtens is.

Onderstaand wordt een cijfermatige uitwerking gegeven van de verliesverrekening onder 
het OWB-stelsel. Hierbij zal zowel de OWB als de secundaire heffing behandeld worden. 
Aangesloten wordt bij de voorbeelden die Rijkers in 1995 gebruikte324, mede om aan te 
tonen dat het probleem dat hij zag bij overgang van een ‘verliesvennootschap’, zich in het 
onderhavige voorstel mijns inziens niet voordoet.325 Mijns inziens worden de door hem 
gesignaleerde problemen veroorzaakt door het door hem verdedigde directe imputatie-
stelsel en het daarin vervatte uitgangspunt dat alle ontvangen winstvoordelen voor de hef-
fing van de inkomstenbelasting gebruteerd dienen te worden. In de onderhavige uitwer-
king van een OWB wordt echter uitgegaan van een indirect imputatiestelsel.326

Fase 1:
A richt BV A op. Het gestorte kapitaal bedraagt 100. Vervolgens maakt de BV een 
winst van 100, waarover 30% OWB verschuldigd is. De commerciële balans ver-
toont het volgende beeld:

Fase 2:
A verkoopt zijn aandelen aan B voor de waarde in het economische verkeer ad. 
170. Zijn verkrijgingsprijs bedroeg 100, zodat zijn vervreemdingswinst 70 
bedraagt. Hierover zal hij 30% secundaire heffing verschuldigd zijn ad 21. In 
totaal is er door de fiscus over de behaalde winst 21 + 30 = 51 aan belasting gehe-
ven.

Fase 3:
BV A maakt een verlies van 100 dat achterwaarts gecompenseerd wordt. Het 
recht op verliesverrekening bedraagt voor de OWB 30. De vermogensachteruit-
gang voor de onderneming is dientengevolge geen 100 maar slechts 70. De 
balans ziet er dan als volgt uit.

Fase 4:
B verkoopt zijn aandelen aan C voor de waarde in het economische verkeer, 
100. Zijn verkrijgingsprijs was 170 zodat hij een vervreemdingsverlies heeft van 
– 70. Hij zal dit kunnen compenseren met zijn positieve voordelen die onder de 
secundaire heffing vallen, dan wel in de vorm van een credit berekend tegen 

324 A.C. Rijkers; Rapport uitgebracht aan de Commissie Belastingen van de Raad voor het Midden- en 
Kleinbedrijf Raad voor het Midden en Kleinbedrijf, Advies inzake een ondernemingswinstbelasting, nr. 
6, ’s-Gravenhage 1995.

325 Rijkers zag problemen ontstaan met betrekking tot de verliescompensatiemogelijkheden in het 
door hem uitgewerkte stelsel indien de aandelen werden overgedragen, Indien de vennootschap 
nog verrekenbare verliezen heeft staan op het moment dat de aandelen worden overgedragen, 
bestaat de dreiging dat de fiscus tekort komt. Rijkers schetst een voorbeeld waarbij OWB wordt 
verrekend met de inkomstenbelasting welke OWB op grond van de voorwaartse verliescompen-
satie echter helemaal niet is geheven.

326 Zie meer uitgebreid onderdeel 6.2.3.

Activa 100 Kapitaal 100

Liquide middelen 70 Winstreserves 70

Totaal 170 Totaal 170

Activa 100 Kapitaal 100

Totaal 100 Totaal 100
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30% (een belastingcredit van 21) in box 1 kunnen compenseren. In totaliteit is 
er dan 21 + 30 = 51 gecompenseerd aan belasting.

Fase 5:
Het gaat weer goed met BV A en er wordt een winst gerealiseerd van 100. Gelet 
op de eerder uitgevoerde carry back zijn er geen compensabele verliezen meer 
en zal over de volle winst OWB verschuldigd zijn. De vermogenstoename 
bedraagt dientengevolge 100 – 30 (OWB) = 70. De commerciële balans vertoont 
dan het volgende beeld:

Fase 6:
C verkoopt zijn aandelen voor de waarde in het economische verkeer aan D. 
Zijn vervreemdingswinst bedraagt 70 (verkrijgingsprijs was immers 100). Hier-
over zal 30% secundaire heffing verschuldigd zijn ad 21.

Na deze 6 fasen heeft de fiscus in totaliteit geheven:
30-30+ 21-/-21+30+21 = 51
Over een ondernemingswinst van:
100 -/- 100 + 100 = 100. Dit stemt overeen met een belastingdruk van 51% het-
geen het uitgangspunt van § 5.2 was. Voorts toont het voorbeeld aan dat er geen 
dubbele verliesverrekening optreedt dan wel een verlaging van de totale belas-
tingdruk.

Uit het voorgaande volgt dat de verliesverrekening op het niveau van de onderneming bij 
de achterliggende participant niet leidt tot een per saldo lagere belastingdruk, dan het 
geval zou zijn geweest indien er geen verlies zou zijn geleden. Evenmin leidt de verlies-
verrekening op het niveau van de participant zelf tot een per saldo te lage belastingdruk. 
De verliesverrekeningsmogelijkheden beperken de fiscus derhalve niet in zijn opbrengst 
en evenmin worden de concurrentieverhoudingen verstoord als gevolg van het feit dat 
verliesvennootschappen per saldo met een lagere belastingdruk worden geconfronteerd.

8.4.8.3 Staking van de onderneming en gevolgen voor compensabele verliezen
Als gevolg van de objectieve benadering van het belastingsubject voor de OWB, zullen op 
het moment dat de onderneming verdwijnt, de eventueel aanwezige compensabele ver-
liezen komen te vervallen. De vraag is dan gerechtvaardigd of een tegemoetkoming moet 
worden verleend voor deze rigide verliesverdamping. Twee benaderingen zijn hier moge-
lijk.
Enerzijds zal een zuivere toepassing van de objectieve benadering met zich brengen dat 
de verliezen komen te vervallen en dat er geen ruimte is voor enige compensatie. Ander-
zijds is het strijdig met de totaalwinstgedachte om de compensabele verliezen die op de 
lat staan, bij het einde van de onderneming te laten vervallen zonder enige vorm van com-
pensatie. Op die wijze is het mogelijk dat de beëindigde onderneming meer belasting 
heeft betaald over zijn totaal aan jaarwinsten dan de onderneming over zijn totaalwinst 
verschuldigd zou zijn geweest. De achtergrond van de verliescompensatiemaatregelen is 
juist om dit te voorkomen, zoals eerder is besproken.
Ik kies hier echter voor de eerste benadering en dat wil zeggen een zuivere uitvoering van 
de objectieve benadering van het belastingsubject voor de OWB. Op het moment dat de 
onderneming verdwijnt, verdwijnt ook de mogelijkheid tot verliescompensatie omdat het 
belastingsubject niet meer bestaat. Voor de volledigheid merk ik hier op dat de achterlig-
gende winstgenieter bij het einde van de onderneming eveneens een eindafrekening 

Activa 100 Kapitaal 100

Liquide middelen 70 Winstreserves 70

Totaal 170 Totaal 170
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dient toe te passen. Gelet op de verliesgevendheid van de onderneming, is het te verwach-
ten dat ook op het niveau van de achterliggende winstgenieter een verlies wordt gereali-
seerd in de vorm van een waardedaling van zijn participatie. Het aldus ontstane verlies 
mag deze winstgenieter afzetten tegen zijn positieve voordelen die tot de grondslag van 
de secundaire heffing behoren en anders wordt dit verlies omgezet in een credit welke hij 
kan verrekenen met de inkomstenbelasting verschuldigd over box 1.

8.4.8.4 Toetreding van nieuwe winstgenieters tot een onderneming met verliezen
Heithuis327 constateert dat in zijn OWB-stelsel nog wel behoefte bestaat aan een antimis-
bruikregeling vergelijkbaar met het huidige art. 20a Wet VPB 1969 en dat deze gelet op de 
rechtsvormneutraliteit niet alleen van toepassing dient te zijn op NV’s en BV’s maar ook 
op personenvennootschappen. Hij stelt zich op het standpunt dat voorkomen dient te 
worden dat bij toe- en uittreding van participanten in een personenvennootschap, andere 
profiteren van de in personenvennootschap opgebouwde compensabele verliezen. Een 
regeling als het huidige art. 20a Wet VPB 1969 kan dan uitkomst bieden.
In het onderhavige OWB-stelsel wordt door mij echter verdedigd dat het huidige art. 20a 
Wet VPB 1969 kan vervallen. Oorzaak is, zoals eerder al opgemerkt, de objectieve benade-
ring van het belastingsubject. Het ligt namelijk in lijn met deze objectieve benadering om 
de verliezen onlosmakelijk verbonden te achten met de onderneming. Zolang de onder-
neming bestaat en er compensabele verliezen aanwezig zijn, zullen deze gecompenseerd 
mogen worden met de winsten van deze onderneming. Immers, de onderneming is de ver-
liesgenerende entiteit en die zal ook voor de compensatie moeten/mogen zorgen. Het feit 
dat de achterliggende winstgenieters door toe- en uittreding wisselen, is hierbij naar mijn 
mening niet van belang. Anders gezegd, het objectgebonden karakter van de onderhavige 
OWB-uitwerking rechtvaardigt mijns inziens het vervallen van een antimisbruikmaatre-
gel als het huidige art. 20a Wet VPB 1969.
Voor wat betreft de verliezen op het niveau van de achterliggende aandeelhouders, geldt 
een andere conclusie. De secundaire heffing is namelijk subjectgebonden, deze wordt 
immers geheven bij de natuurlijke persoon die kwalificeert als winstgenieter. Wanneer 
een participant een verlies lijdt op zijn participatie, zal dit verlies door het subjectieve 
karakter van de secundaire heffing aan de participant blijven ‘kleven’ en bij toe- en uittre-
ding niet overgaan op een nieuwe winstgenieter. Mijns inziens is hiervoor evenwel geen 
antimisbruikbepaling nodig. Zulks vloeit namelijk automatisch voort uit de werking van 
de secundaire heffing. Immers, voorgesteld is om dergelijke verliezen te verrekenen met 
positieve voordelen die tot de grondslag van de secundaire heffing behoren. Indien een 
winstgenieter zijn participatie vervreemdt, zal hij dit verlies als gevolg van de eindafreke-
ning realiseren en dientengevolge kunnen compenseren. De nieuwe winstgenieter krijgt 
een step-down voor de secundaire heffing en zal in zoverre dus geen gebruik kunnen 
maken van het reeds gerealiseerde verlies.
Kortom, er is geen reden voor het invoeren van een antimisbruikmaatregel met betrek-
king tot de verliescompensatie in het onderhavige OWB-stelsel bij toe- en uittreding van 
participanten. De oorzaak is tweeërlei. Ten eerste omdat de verliezen op het niveau van 
de onderneming aan de onderneming ‘kleven’ gelet op het objectgebonden karakter van 
de OWB en ten tweede omdat het subjectieve karakter van de secundaire heffing met zich 
brengt dat de verliezen niet overgedragen kunnen worden bij verkoop.

327 E.J.W. Heithuis, Zonder aanziens des (rechts)persoons, de wet VPB 2007, De ondernemingswinstbelasting van 
de 21e eeuw, inaugurele rede Erasmus Universiteit Rotterdam, Kluwer, Deventer 2005, onderdeel 
5.3.5.2.
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8.5 DE FINANCIERING VAN DE ONDERNEMING

8.5.1 Inleiding

Tot op heden zijn de kosten van de factor kapitaal vooral voor wat betreft het belasting-
object van de OWB, buiten beschouwing gelaten. Oorzaak is de bestaande fiscaal ongelijke 
aanpak van eigenvermogensverstrekkingen en vreemdvermogensverstrekkingen en mijn 
uitgangspunt om deze in de onderhavige uitwerking over te nemen. Deze discrimine-
rende werking van het bestaande belastingstelsel met betrekking tot de vreemd- en eigen-
vermogensverstrekking is echter een onderwerp dat geen verband houdt met het centrale 
onderwerp van dit proefschrift, te weten de rechtsvormneutraliteit in de winstbelasting 
en maakt daarom geen deel uit van de bespreking van de belastingobjecten van de beide 
heffingen die samen het OWB-stelsel vormen.
Bij een behandeling van een gewijzigde vorm van winstbelasting acht ik het echter nuttig 
om wél, zij het kort, aandacht te besteden aan deze problematiek. In deze paragraaf zal 
dientengevolge een aantal in de literatuur geopperde oplossingen worden besproken die 
zien op een neutrale fiscale behandeling van financiering van de onderneming. Vervol-
gens zullen tentatief de consequenties van deze oplossingen voor het onderhavige OWB-
stelsel uiteen worden gezet.

8.5.2 Dividendaftrekstelsel

8.5.2.1 Werkwijze van het dividendaftrekstelsel
Het dividendaftrekstelsel houdt in dat niet alleen de rentelasten maar tevens de werke-
lijke vergoedingen voor het verstrekken van eigen vermogen aftrekbaar zullen zijn. Aan 
de uitgavenkant is dan fiscale neutraliteit bereikt doordat zowel de vergoeding voor 
vreemd vermogen als de vergoeding voor eigen vermogen op het moment van uitkering 
aftrekbaar is.

8.5.2.2 Gevolgen voor het onderhavige OWB-stelsel
Voor het OWB-stelsel resulteert het dividendaftrekstelsel in een aftrek van zowel dividend 
als rente bij de bepaling van het belastingobject van de OWB. Om vervolgens neutraliteit 
aan de ontvangstkant te bereiken, zal de ontvangen rente én het ontvangen dividend 
gelijk belast dienen te worden.
Een ander belangrijk uitgangspunt dat aan het OWB-stelsel ten grondslag ligt, is dat de 
gewenste gelijke behandeling met betrekking tot de overige box 1-genieters niet in het 
gedrang mag komen.
Door het dividend af te trekken bij de onderneming en vervolgens ‘slechts’ te belasten 
tegen het lage proportionele tarief van de secundaire heffing, ontstaat een ongewenste 
bevoordeling van winstgenieters in vergelijking tot niet-winstgenieters in het bijzonder 
werknemers.
De meest zuivere oplossing zou dan zijn om de secundaire heffing te laten vervallen (voor 
zover het dividend is afgetrokken) en de ontvangen vergoedingen voor het verstrekken 
van kapitaal (ongeacht of dit vreemd of eigen vermogen is) bij een kwalificerende winst-
genieter in de heffing van box 1 te betrekken en aldaar te belasten tegen het progressieve 
tarief. Een eventueel behaalde capital gain met betrekking tot de participaties zal dan 
eveneens tot de grondslag van box 1 gaan behoren, onder de voorwaarde dat alle dividen-
den aftrekbaar zijn geweest.

8.5.3 Aftrek van primair dividend of van primair rendement

8.5.3.1 Werkwijze van het aftrekken van primair dividend of primaire rendement
Het stelsel van de aftrek van primair dividend of rendement houdt kort gezegd in dat er 
een (forfaitair) bedrag in mindering mag worden gebracht op de winst. Dit forfaitaire 
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bedrag wordt berekend aan de hand van een percentage van het geplaatste aandelenkapi-
taal of het gehele (eigen) vermogen.

8.5.3.2 Gevolgen voor het OWB-stelsel
Indien een dergelijke oplossing ingevoerd zou worden in het onderhavige OWB-stelsel 
betekent dit, dat aan de ontvangstkant de belastingheffing in box 1 dient plaats te vinden. 
Mogelijkerwijs zal het bedrag dat in box 1 in aanmerking wordt genomen dan hetzelfde 
forfaitaire bedrag kunnen zijn als het bedrag dat de onderneming mocht aftrekken en 
niet het werkelijk genoten rendement.
De reden hiervoor is dat zoals bij het dividendaftrekstelsel al uiteen is gezet, de totale hef-
fing over de behaalde winst op het moment dat deze in handen is van de achterliggende 
kwalificerende winstgenieters, gelijk dient te zijn aan de heffing waaraan bijvoorbeeld 
een loongenieter onderworpen is (vergelijk de uitgangspunten zoals door mij in par. 5.2 
uiteen zijn gezet).
Een ander probleem is wat er zal moeten gebeuren met de overwinst die in de onderne-
ming zit en uitgekeerd wordt. Het is denkbaar dat uitkering van deze overwinst niet 
aftrekbaar is en bij de winstgenieter in de secundaire heffing wordt betrokken.

8.5.4 Geheel geen aftrek noch voor dividend noch voor rentelasten

8.5.4.1 Werkwijze van deze oplossing
De laatste oplossing gaat ervan uit dat geen enkele vergoeding voor het verstrekken van 
vermogen aan de onderneming aftrekbaar is, dus ook niet de rentelasten, zoals thans 
gebruikelijk. Hierbij kan dan vervolgens nog onderscheid worden gemaakt tussen rente-
lasten die aan zogenoemde winstgenieters ten goede komen of een generieke afschaffing 
van de renteaftrek.
Hoewel het niet meer toestaan van renteaftrek op het eerste gezicht voor een onderne-
ming niet aanlokkelijk is, gezien de verdwijning van een voor hen belangrijke aftrekpost, 
verdient het mijns inziens toch serieuze overweging. In de literatuur hebben onder meer 
Essers en Hofstra zich wel in positieve zin uitgelaten over deze aftrekbeperking.328

8.5.4.2 Gevolgen voor OWB-stelsel
Inpassen van het niet aftrekbaar zijn van dividend en rente betekent voor de OWB een 
beperking van de bestaande aftrekmogelijkheid. Om vervolgens ook gelijkheid aan de 
ontvangstkant te creëren, zal het belastingobject van de secundaire heffingskant uitge-
breid worden met rentebaten van kwalificerende winstgenieters. Gevolg is dat ook voor 
rentelasten de totale belastingdruk dan per saldo gelijk is aan de belastingdruk in box 1.
Tegelijkertijd zal de deelnemingsvrijstelling als onderdeel van de OWB moeten worden 
uitgebreid op een zodanige wijze dat rentebaten hier ook onder gaan vallen.

8.5.5 Conclusie

Zoals in par. 5.2. is gesteld, wordt in dit proefschrift geen oplossing geformuleerd voor de 
bestaande verschillende behandelingen van eigen en vreemd vermogen. Desalniettemin, 
is tentatief toch enige aandacht aan deze problematiek besteed door de belangrijkste van 
de in het verleden geopperde oplossingen te beschrijven, alsmede de gevolgen die zij zou-
den hebben op het OWB-stelsel.
Betoogd kan worden dat elke oplossing inpasbaar is, zij het dat er wel aanpassingen zou-
den zijn vereist. Aanpassingen ofwel aan de ontvangstkant ofwel aan de uitgavenkant.

328 P.H.J. Essers, ‘Belastingherziening 2001’ het betreft een bewerking van een publicatie in de Staats-
courant van 19 maart 1999 nr. 55 p. 44; H.J. Hofstra Preadvies, De invloed van het hier te lande geldende 
belastingsysteem op de economische en sociale structuur van onze maatschappij en op het beleid, dat door de 
ondernemers in hun bedrijven wordt gevoerd, Vereniging van Staatshuishoudkunde Martinus Nijhoff, 
’s-Gravenhage 1953.
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8.6 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is de mogelijke uitwerking van een rechtsvormneutrale winstbelasting 
in de vorm van een OWB-stelsel uiteengezet met betrekking tot de objecten van de heffin-
gen die deel uitmaken van een dergelijk stelsel. Het betreft een gedetailleerde uitwerking 
volgend op het globale overzicht van hoofdstuk 5.
Naast een meer specifieke uiteenzetting van de beide heffingsobjecten is aandacht 
besteed aan de gevolgen van het OWB-stelsel voor een aantal bijzondere situaties zowel 
voor de gevolgen op het niveau van de onderneming als op het niveau van de winstgenie-
ter. Onder meer de gevolgen van de staking van een (materiële) onderneming of de ver-
huur daarvan, kwamen aan bod.
Tot slot werd kort aandacht besteed aan mogelijke oplossingen voor een probleem dat 
weinig van doen heeft met (een gebrek aan) rechtsvormneutraliteit maar bij een uitwer-
king van een (nieuwe) wijze van winstbelasting naar mijn mening niet geheel genegeerd 
kan worden. Het betreft de bestaande fiscale discriminatie tussen eigen vermogen en 
vreemd vermogen, en de mogelijke manieren waarop de oplossingen voor deze discrimi-
natie in het voorgestelde systeem zouden kunnen worden ingepast.

Inmiddels zijn de systematiek van het OWB-stelsel, de belastingsubjecten en belastingob-
jecten gedetailleerd besproken. Volgende stap is dan de toetsing van de haalbaarheid en 
effectiviteit van het uitgewerkte stelsel. De navolgende hoofdstukken richten zich op een 
dergelijke toetsing.
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9 Internationale inpasbaarheid van het OWB-stelsel

9.1 INLEIDING

In het voorgaande is een uitwerking geschetst van een rechtsvormneutraal winstbelas-
tingstelsel in de vorm van het OWB-stelsel. Een van de uitgangspunten van deze schets is 
de zuiver nationale insteek.329 Gelet op de toenemende globalisering kunnen de interna-
tionale gevolgen van een nationaal fiscaal stelsel evenwel niet genegeerd worden.
Om die reden wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de internationale consequen-
ties van een eventueel eenzijdige invoering door Nederland van het onderhavige OWB-
stelsel. Het betreft voornamelijk de vraag of de internationale gevolgen van een dergelijke 
eenzijdige invoering zodanig negatief zijn, dat dit in de weg staat aan de haalbaarheid van 
het OWB-stelsel. Een van de randvoorwaarden voor het slagen van het onderhavige OWB-
stelsel is dat de Nederlandse concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland niet ver-
slechtert. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de internationale concurrentiepo-
sitie van meer elementen afhankelijk is dan van de fiscaliteit alleen.

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de volgende uitgangspunten. Ten eerste de assumptie dat 
Nederland eenzijdig tot invoering van het OWB-stelsel overgaat.
De tweede assumptie betreft de mate waarin invoering van het OWB-stelsel voor de 
bestaande grensoverschrijdende ondernemingen een verandering betekent. Mijn ver-
wachting is dat de veranderingen voor de particuliere ondernemers en ondernemingen 
het meest ingrijpend zullen zijn. Oorzaak is de overgang naar een zelfstandige belasting-
plicht. De gevolgen voor ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zullen naar mijn ver-
wachting minder spectaculair zijn. Het OWB-stelsel sluit immers in hoge mate aan bij de 
huidige fiscale behandeling van VPB-plichtige ondernemingen en hun winstgenieters. Uit-
zondering geldt voor de fiscale behandeling van het ter beschikking stellen van vermogen 
aan rechtspersonen. Gelet op dit tweede uitgangspunt zullen de gevolgen voor de niet-
rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen het meest uitgebreid behandeld wor-
den.
Het derde uitgangspunt betreft de context waarin het OWB-stelsel getoetst zal worden op 
de internationale consequenties. Deze context wordt naar mijn mening bepaald door het 
belang van dit internationale hoofdstuk binnen het totale onderzoek. Het onderhavige 
onderzoek gaat uit van de nationale fiscale behandeling van ondernemingswinsten. Zoals 
hierboven opgemerkt kan bij een dergelijke behandeling evenwel niet worden volstaan 
met een uiteenzetting beperkt tot de landsgrenzen. Ook de internationale gevolgen ver-
dienen aandacht. Echter, aangezien het zwaartepunt van het onderhavige onderzoek is 
gelegen in de nationale sfeer, wordt volstaan met een globale behandeling van de interna-
tionale gevolgen. Aan de hand van een aantal ‘eenvoudige’ situatieschetsen zullen de 
meest voorkomende elementen van grensoverschrijdend ondernemen onder het OWB-
stelsel worden behandeld. Beoogd wordt dat deze globale uiteenzetting een basis vormt 
voor toetsing van het onderhavige stelsel in specifieke gevallen.
Tot slot nog het volgende. De toetsingscontext met betrekking tot deze globale behande-
ling bestaat uit het OESO-Modelverdrag (editie 15 juli 2005) en het bijbehorende commen-
taar. Erkend wordt dat dit verdrag geen juridisch bindende werking heeft330, uitgezon-
derd de situatie waarin twee staten dit uitdrukkelijk in hun bilaterale verdrag als verbin-

329 Zie par. 5.1 van hoofdstuk 5 voor de achtergrond van deze nationale benadering.
330 Zie ook onderdeel 29 van de inleiding van het OESO-commentaar.
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dend hebben aangemerkt. Voor het doel van de onderhavige toetsing kan naar mijn 
mening met dit OESO-Modelverdrag evenwel worden volstaan. Temeer nu ondanks deze 
niet-bindende juridische status in de praktijk, met name in de jurisprudentie, veel waarde 
aan dit modelverdrag en het bijbehorende commentaar wordt toegekend.331 Toetsing van 
de internationale gevolgen van het OWB-stelsel in het licht van de concrete door Neder-
land afgesloten bilaterale verdragen, is mijns inziens te specifiek en valt buiten de natio-
nale insteek van dit proefschrift.
Naast een bespreking van de gevolgen voor de toepassing van de belastingverdragen zal 
worden ingegaan op de Europeesrechtelijke gevolgen van het uitgewerkte OWB-stelsel.

9.2 ALGEMENE INTERNATIONALE GEVOLGEN VAN EENZIJDIGE 
INVOERING VAN HET OWB-STELSEL VOOR ONDERNEMINGEN

9.2.1 Ontstaan van verschillende soorten kwalificatieverschillen

Naar mijn mening kan als een belangrijke algemene consequentie – zo niet de belangrijk-
ste – van de eenzijdige invoering van het OWB-stelsel door Nederland, worden genoemd 
het ontstaan c.q. de toename van kwalificatieverschillen in het internationale verkeer. 
Deze kwalificatieverschillen zullen in het bijzonder spelen met betrekking tot de particu-
liere ondernemingen. Zo verliezen de particuliere ondernemingen, als gevolg van de 
objectivering van het OWB-subject, hun huidige fiscale transparantie. Het buitenland zal 
dit evenwel niet volgen met als gevolg dat (nieuwe) ‘hybride entiteiten’ (i.e. een entiteit 
die fiscaal zelfstandig is in het ene land en fiscaal transparant in het andere land) zullen 
ontstaan. 
Daarnaast kan worden gedacht aan kwalificatieverschillen veroorzaakt door de in het 
OWB-stelsel opgenomen fiscale mogelijkheid om als particuliere ondernemer een arbeids-
overeenkomst aan te gaan met de eigen particuliere onderneming. Ook deze mogelijkheid 
zal door het buitenland in de meeste gevallen niet worden erkend.
Kwalificatieverschillen zullen eveneens opkomen met betrekking tot het ter beschikking 
stellen van vermogensbestanddelen aan een rechtspersoon. Onder omstandigheden 
wordt dit in het OWB-stelsel immers aangewezen als een fictieve onderneming. Deze fic-
tie zal in het buitenland evenmin worden gevolgd.
Het vorenstaande geeft aan dat eenzijdige invoering van het OWB-stelsel naar verwach-
ting een toename van het aantal kwalificatieverschillen zal veroorzaken en daarmee 
samenhangend een toename van het aantal fiscaal verschillende behandelingen met 
betrekking tot grensoverschrijdend ondernemen door particuliere ondernemingen.
De kwalificatieverschillen kunnen als volgt worden ingedeeld. Ten eerste de kwalificatie-
verschillen met betrekking tot het invullen van de vraag naar verdragsgerechtigheid. Dit 
speelt in het bijzonder bij de particuliere ondernemingen. Een in Nederland gevestigde 
particuliere onderneming zal door Nederland, als gevolg van de zelfstandige OWB-heffing 
bijvoorbeeld als verdragsgerechtigde kunnen worden aangemerkt doch door het buiten-
land niet.
Ten tweede de kwalificatieverschillen die zien op het soort voordeel en in lijn daarvan de 
vraag welk verdragsartikel de voorkoming van dubbele heffing dient te regelen. Deze 
tweede soort zal ontstaan als gevolg van allocatieverschillen tussen Nederland en het bui-
tenland. Bijvoorbeeld in de situatie dat de winst van een particuliere onderneming toe-
komt aan de achterliggende winstgenieter. Als gevolg van de fiscale transparantie zal het 
buitenland deze winst aanmerken als ondernemingswinst van de achterliggende winstge-
nieter en voorkoming willen geven op grond van art. 7 OESO-Modelverdrag. Nederland 

331 Zie voor een uiteenzetting hieromtrent o.a. F.A. Engelen en F.P.G. Pötgens, ‘Het rapport: The appli-
cation of the OECD Model Tax Convention to Partnerships en de interpretatie van belastingver-
dragen (deel 2)’, WFR 2000/1056 alsmede onderdeel 15 van de inleiding van het OESO-commen-
taar.
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ziet daarentegen een winstuitkering en zal voorkoming willen geven op grond van art. 10 
OESO-Modelverdrag.
In de navolgende onderdelen wordt nader ingegaan op deze kwalificatieverschillen als-
mede op mogelijke oplossingen daarvoor. Voorafgaand aan deze behandeling kan nog wel 
het volgende worden opgemerkt. Kwalificatieproblemen veroorzaakt door een verschil-
lende fiscale kwalificatie van de onderneming(sactiviteit) door twee of meer staten, zijn 
niet nieuw. De problematiek omtrent de hybride entiteiten en alle daaruit voortkomende 
kwalificatieverschillen speelt ook onder de huidige fiscale regelgeving. Een belangrijk ini-
tiatief om deze kwalificatieverschillen en de daaruit voorkomende problemen op te los-
sen, is het OESO-rapport inzake ‘the Application of the OECD Model Tax Convention to 
Partnerships’. Hierin worden de (mogelijke) bestaande kwalificatieverschillen beschreven 
en wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. Ook dit rapport maakt onderscheid tussen 
kwalificatieverschillen die zien op de verdragsgerechtigdheid en die zien op de kwalifica-
tie van het voordeel zelf.332

Het OESO-rapport beschrijft niet alleen de verschillen maar geeft ook mogelijke oplossin-
gen. Om die reden zal in het navolgende naast het OESO-Modelverdrag en bijbehorend 
commentaar ook dit OESO-rapport als toetsingskader worden genomen.

9.2.2 Eerste categorie kwalificatieverschillen met betrekking tot de 
verdragsgerechtigdheid

Op grond van de hoofdregel staat een belastingverdrag open voor ‘personen’ die inwoner 
zijn van een van de verdragsstaten (art. 1 OESO-Modelverdrag). Om te bepalen of een 
bepaald rechtsubject toegang heeft tot een belastingverdrag, is het dus van belang om te 
bepalen of dit rechtssubject kan worden aangemerkt als een ‘persoon’ in de zin van het 
verdrag én of deze persoon ‘inwoner’ is van een van de verdragsstaten. Slechts indien 
beide voorwaarden zijn vervuld, is sprake van verdragsgerechtigdheid.
Voor rechtspersonen zal de verdragsgerechtigdheid onder het OWB-stelsel weinig proble-
men veroorzaken. De problemen doen zich voor bij particuliere ondernemingen die zelf-
standig belastingplichtig zullen zijn voor de OWB. Vraag is namelijk of zij ook zelfstandig 
verdragsgerechtigd zullen zijn.
Het begrip persoon wordt in art. 3, lid 1, sub a, OESO-Modelverdrag omschreven als ‘an 
individual, a company and any other body of persons’. Een particulier samenwerkingsverband 
zal derhalve als ‘persoon’ kwalificeren binnen de context van het verdrag. Het kan 
immers worden aangemerkt als een ‘vereniging van personen’. Bij de eenmanszaak wordt 
dit wat lastiger. Een eenmanszaak is immers geen ‘individual’ en ook geen ‘body of per-
sons’ zodat een ‘company’ (lees: lichaam) overblijft.
Het begrip lichaam wordt vervolgens in art. 3, lid 1, sub b, OESO-Modelverdrag als volgt 
omschreven: any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes. 
Het moet dus of gaan om een entiteit die op basis van de civielrechtelijke regelgeving, 
rechtspersoonlijkheid heeft gekregen. Indien rechtspersoonlijkheid ontbreekt, zal echter 
eveneens sprake zijn van een lichaam in de zin van art. 3, lid 1, sub b, OESO-Modelverdrag 
indien de entiteit voor belastingdoeleinden als zelfstandige entiteit wordt behandeld.333

Op basis van deze invulling van het begrip lichaam, toegepast op de eenmanszaak, kan 
naar mijn mening het volgende worden betoogd. Indien de onderneming in Nederland is 
gevestigd, zal deze zelfstandig onderworpen zijn aan de OWB en derhalve in fiscale zin 
gelijk worden behandeld als een rechtspersoon. Hiermee wordt vanuit Nederlandse 
optiek derhalve voldaan aan de vereisten voor de kwalificatie als ‘persoon’. Ingeval de 
onderneming in het buitenland is gevestigd, zal de onderneming evenwel geen ‘company’ 
zijn in de zin van het verdrag gelet op de fiscale transparantie die het buitenland toepast. 
Evenmin is sprake van een vereniging van personen, zoals bij een particulier samenwer-

332 OESO, Issues in international taxation, The application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, nr. 
6, Parijs 1999, part II.2.

333 Zie meer uitgebreid par. 2 bij het commentaar op art. 3 OESO-Modelverdrag.
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kingsverband. Uiteraard worden de achterliggende natuurlijke personen wel als persoon 
in de zin van het verdrag aangemerkt.
De kwalificatie als ‘persoon’ is echter onvoldoende om te spreken van verdragsgerechtigd-
heid. Daarvoor vereist art. 4 OESO-Modelverdrag tevens dat sprake is van ‘inwonerschap’. 
Voornoemd artikel geeft in lid 1 de hoofdregel met betrekking tot de eisen die aan een 
‘persoon’ worden gesteld om te kwalificeren als inwoner. Belangrijk element waaraan een 
persoon moet voldoen is, ‘liable to tax... by reason of his domicile, residence, place of management 
or any other criterion of a similar nature, (...)’. Uit het OESO-commentaar kan worden opge-
maakt dat deze belastingplicht een ‘full tax liability’ betreft.334 Dit betekent dus dat de 
betrokken persoon volledig en onbeperkt belastingplichtig dient te zijn in de woon/vesti-
gingsstaat.
Toegepast op de particuliere ondernemingen, die onder het OWB-stelsel als zelfstandige 
belastingplichtigen worden aangemerkt, betekent dit mijns inziens het volgende. Indien 
de onderneming feitelijk in Nederland is gevestigd maar de achterliggende winstgenieters 
in het buitenland, kwalificeert de onderneming, vanuit Nederlandse optiek, als inwoner 
van Nederland. Immers, aan beide vereisten, de aanwezigheid van een persoon en de full 
tax liability, wordt voldaan. Dit geldt voor alle particuliere ondernemingen, d.w.z. een-
manszaken en samenwerkingsverbanden.
In de spiegelbeeldige situatie zal de particuliere onderneming echter niet als inwoner 
kwalificeren. Het land waar deze particuliere onderneming feitelijk is gevestigd, zal 
namelijk de fiscale transparantie toepassen. Dientengevolge wordt niet voldaan aan de 
vereiste volledige onderworpenheid in de zin van art. 4 OESO-Modelverdrag.
Samenvattend zal invoering van het OWB-stelsel voor de verdragsgerechtigdheid van par-
ticuliere ondernemingen het volgende betekenen. Indien de onderneming (eenmanszaak 
of samenwerkingsverband) feitelijk in Nederland is gevestigd, zal vanuit Nederlandse 
benadering sprake zijn van verdragsgerechtigheid voor deze onderneming. Reden is de 
fiscaal zelfstandige behandeling en de onbeperkte belastingplicht voor de OWB op grond 
van de vestigingsplaats. In de spiegelbeeldige situatie zal, vanuit het buitenland bezien, 
geen verdragsgerechtigheid voor de onderneming zelf bestaan, maar wel voor de achter-
liggende winstgenieters.

9.2.3 Tweede categorie kwalificatieverschillen met betrekking tot de 
inkomensbestanddelen

Bij deze tweede categorie kwalificatieverschillen gaat het om twee soorten verschillen. 
Ofwel het woonland en bronland verschillen over de allocatie van het voordeel, bijvoor-
beeld als gevolg van een verschil in opvatting over de fiscale transparantie of fiscale zelf-
standigheid van de rechtsvorm, en daardoor over de vraag onder welk verdragsartikel het 
voordeel valt. Ofwel de beide staten verschillen over de kwalificatie van het voordeel als 
zodanig, bijvoorbeeld de door Nederland in het OWB-stelsel geïntroduceerde mogelijk-
heid om het terbeschikkinggestelde vermogensbestanddeel als onderneming aan te mer-
ken. Mijn verwachting is dat eenzijdige invoering van het OWB-stelsel leidt tot een toe-
name van deze kwalificatieverschillen. In dit onderdeel wordt globaal ingegaan op moge-
lijke oplossingen.

Vooropgesteld zij dat deze problemen alleen spelen indien een definitie van het voordeel 
in het verdrag ontbreekt. Op grond van art. 3, lid 2, OESO-Modelverdrag prevaleert in dat 
geval de nationale invulling, met de genoemde verschillen als gevolg.335

Het eerdergenoemd partnershiprapport besteedt aandacht aan deze problematiek en 
bevat de volgende schets van een mogelijke oplossing. Het effect van een belastingverdrag 
wordt als volgt omschreven. Voor de bronstaat zijn art. 6 tot en met 21 OESO-Modelver-
drag van belang omdat daarin de heffingsrechten worden verdeeld. Voor de woonstaat ligt 

334 Onderdeel 3 bij art. 4 OESO-Modelverdrag.
335 Art. 3, lid 2, OESO-Modelverdrag.
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het grootste belang van het verdrag echter in art. 23 OESO-Modelverdrag omdat die bepa-
ling aangeeft op welke wijze de woonstaat voorkoming dient te geven. Hieruit wordt ver-
volgens de conclusie getrokken dat het voor de bronstaat irrelevant is op welke wijze het 
woonland een bepaald voordeel kwalificeert. De bronstaat zal zijn eigen nationale fiscale 
wetgeving toepassen en daarbij rekening houden met de beperkingen die het OESO-
Modelverdrag oplegt. Voor de woonstaat is het echter wel van belang wat de bronstaat 
doet. De wijze van voorkoming die de woonstaat moet verlenen, wordt grotendeels 
bepaald door de wijze waarop het bronland belasting heft. Deze laatste conclusie wordt in 
het partnershiprapport gebaseerd op een tekstuele interpretatie van art. 23 OESO-Model-
verdrag.336 Als gevolg van dit partnershiprapport is onder meer het commentaar bij 
art. 23 OESO-Modelverdrag in overeenkomstige zin aangepast.337 Als oplossing wordt 
voorgesteld dat de woonstaat de door het bronland gegeven kwalificatie dient te volgen 
bij toepassing van de voorkomingmaatregelen.
Deze oplossing kan mijns inziens echter niet worden toegepast op de onderhavige kwali-
ficatieverschillen die ontstaan als gevolg van eenzijdige Nederlandse invoering van het 
onderhavige OWB-stelsel. Belangrijke oorzaak daarvan is dat Nederland een voorbehoud 
heeft gemaakt op de conclusies getrokken in het partnershiprapport. Daar komt bij dat 
het nog maar de vraag is of art. 23 OESO-Modelverdrag inderdaad leidt tot een dergelijke 
interpretatieregeling. Pötgens en Van Engelen zijn op deze vraag ingegaan en komen tot 
de conclusie dat zulks niet het geval is.338 Zij stellen dat het interpretatievoorschrift van 
art. 3, lid 2, OESO-Modelverdrag – indien een definitie in het verdrag ontbreekt, kan wor-
den teruggegrepen naar de invulling volgens het nationale recht – tot gevolg heeft dat 
zowel de bronstaat als de woonstaat zijn eigen interpretatie mag volgen bij toepassing van 
het belastingverdrag. Dus óók bij toepassing van de voorkomingsregels zoals in art. 23 
OESO-Modelverdrag neergelegd.
Ook A.J.A. Stevens339 verdedigt dat bij het oplossen van allocatieverschillen beide staten 
hun eigen nationale (kwalificatie en) allocatieregels mogen hanteren.340 De kwalificatie-
verschillen en de daarmee verband houdende verschillende allocaties van voordelen, wor-
den ook in zijn opvatting derhalve doorgetrokken op verdragsniveau.
A.J.A. Stevens kwam tot deze conclusie door onder meer de volgende situatie uit te wer-
ken. Nederland is het woonland van twee natuurlijke personen die samen een buiten-
landse VOF drijven. De VOF is volgens het buitenlandse recht zelfstandig belastingplichtig 
en volgens Nederlands recht fiscaal transparant. Gevolg is dat de buitenlandse VOF, door 
de buitenlandse kwalificatie als lichaam, als inwoner voor toepassing van het verdrag kan 
kwalificeren. De voorkoming van dubbele belasting verloopt in dit geval via art. 7 OESO-
Modelverdrag (ondernemingswinst) en art. 10 OESO-Modelverdrag (dividenden). Naar 
Nederlandse maatstaven is deze wijze van voorkoming van dubbele belasting evenwel 
niet mogelijk aangezien de VOF fiscaal transparant is. Belastingheffing vindt plaats op het 
niveau van de beide vennoten. Deze beide vennoten komen naar Nederlandse maatstaven 
in aanmerking voor verdragstoepassing.
De vraag die Stevens vervolgens opwerpt, is op welke wijze met deze kwalificatieverschil-
len dient te worden omgegaan. Hij constateert daarbij twee tegenstrijdige opvattingen. 
Ten eerste dat op verdragsniveau de inkomsten aan hetzelfde subject dienen te worden 
toegerekend waarbij de kwalificatie van het bronland voorrang heeft. In het voorbeeld 
komt dat dus uit op de VOF als onderneming voor verdragsdoeleinden. Ten tweede de 

336 OESO, Issues in international taxation, The application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships, 
nr. 6, Parijs 1999, onderdelen 102-105.

337 Onderdelen 32.1-32.7 OESO-commentaar bij art. 23.
338 F.A. Engelen en F.P.G. Pötgens, ‘Het rapport: The application of the OECD Model Tax Convention 

to Partnerships en de interpretatie van belastingverdragen (deel 1)’, WFR 2000/1016.
339 A.J.A. Stevens, ‘Het ondernemingsbegrip en de verdragsgerechtigheid van personenvennoot-

schappen’, TFO 2003/94.
340 A.J.A. Stevens concludeert hiertoe in een behandeling van de vraag op welke wijze, vanuit de 

woonstaat bezien, een kwalificatieprobleem dient te worden opgelost.
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mogelijkheid dat, ondanks de kwalificatie van de VOF als lichaam op grond van buiten-
lands recht, Nederland als woonstaat zijn eigen kwalificatieregels mag blijven toepassen.
Welk van deze twee opvattingen over het algemeen de juiste is, is onbekend. Stevens 
merkt op dat het OESO-commentaar lijkt uit te gaan van de tweede opvatting en dat het-
zelfde lijkt te gelden voor het door Nederland uitgevaardigde SNC-besluit van 
18 september 1997 welk besluit inmiddels is vervangen door het besluit van 18 december 
2004.341 Stevens kiest uiteindelijk voor de tweede opvatting.
Ik sluit mij bij de hiervoor weergegeven opvattingen van Van Engelen, Pötgens en Stevens 
aan. In het kader van het onderhavige onderzoek naar de internationale gevolgen van een 
eenzijdige invoering van het OWB-stelsel, kies ik derhalve als oplossing voor kwalificatie-
verschillen met betrekking tot het voordeel, het volgende uitgangspunt. Ongeacht of 
sprake is van kwalificatieverschillen veroorzaakt door allocatieverschillen dan wel dat 
sprake is van kwalificatieverschillen die worden veroorzaakt door een verschil in natio-
nale definiëring, zullen beide betrokken staten het recht hebben om het verdrag toe te 
passen volgens hun eigen nationale regelgeving. Wellicht ten overvloede dient hierbij te 
worden opgemerkt dat het alleen om die voordelen gaat waarvoor in het verdrag zelf geen 
definitie is opgenomen. Mijn uitgangspunt is gebaseerd op de volgende argumenten.
Allereerst bestaat naar mijn mening inderdaad geen basis voor een restrictieve uitleg van 
art. 3, lid 2, OESO-Modelverdrag, gelijk als Pötgens en Van Engelen hebben verdedigd. 
Indien de interpretatie van een bepaald voordeel voor de toepassing van een verdrag 
wordt overgelaten aan de nationale wetgeving, dient deze interpretatie voor toepassing 
van het gehele verdrag te gelden. Dit betekent inclusief het voorkomingsartikel. Een meer 
restrictieve uitleg kan mijns inziens niet uit de tekst worden afgeleid.
Ook het voorbehoud dat Nederland heeft gemaakt op de aanpassingen van het OESO-com-
mentaar, die zijn doorgevoerd n.a.v. voornoemd rapport, geeft ruimte om deze ‘vrije’ kwa-
lificatie toe te staan.

9.2.4 Conclusie

In deze paragraaf is ingegaan op de kwalificatieverschillen die ontstaan als gevolg van de 
eenzijdige Nederlandse invoering van het onderhavige OWB-stelsel. Het betreft enerzijds 
kwalificatieverschillen met betrekking tot de fiscale behandeling van de entiteit, d.w.z. 
fiscaal transparant of zelfstandig belastingplichtig, en de daaruit voortvloeiende kwalifi-
catievraag wie de verdragsgerechtigde is. Anderzijds gaat het om de kwalificatieverschil-
len met betrekking tot de voordelen.
Met betrekking tot het inwonerschap van de ondernemingen is door mij het volgende ver-
dedigd. Indien sprake is van een rechtspersoon zal er in de meeste gevallen geen sprake 
zijn van een kwalificatieverschil omdat deze rechtspersoon vrijwel door ieder land als ver-
dragsinwoner wordt aangemerkt. Voor particuliere ondernemingen is deze conclusie niet 
zo gemakkelijk te trekken. Betoogd is dat deze ondernemingen na invoering van het 
OWB-stelsel wel verdragsgerechtigd zullen zijn indien zij feitelijk in Nederland zijn geves-
tigd, echter dat dit niet opgaat indien de vestigingsplaats in het buitenland is gelegen. In 
dit laatste geval zullen de achterliggende winstgenieters de verdragsgerechtigden zijn.
Wat betreft kwalificatieverschillen die spelen bij de kwalificatie van het voordeel zelf, is 
door mij betoogd dat de betrokken lidstaten ieder hun eigen nationale kwalificatie mogen 
hanteren.
Nog een laatste opmerking in dit verband betreft de vraag of een belastingverdrag über-
haupt wel kan worden toegepast in de situaties van een hybride entiteit. Immers, de dub-
bele belasting die in een aantal situaties dreigt te ontstaan, is een vorm van economische 
dubbele heffing en niet van juridische dubbele heffing.342 Het OESO-Modelverdrag voor-

341 Besluit van 18 december 2004, nr. CPP2004/2730M, NTFR 2005/19, BNB 2005/88.
342 In dit verband versta ik onder juridische dubbele heffing de heffing door beide lidstaten over het-

zelfde voordeel bij dezelfde persoon. Onder economische dubbele heffing versta ik in dit verband 
een heffing over hetzelfde voordeel door twee staten bij twee verschillende belastingplichtigen.
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ziet echter volgens de letterlijke interpretatie niet in oplossingen voor economische dub-
bele heffing.343 Mijns inziens wordt echter over het algemeen dit uitgangspunt niet zo 
strikt toegepast zodat ook voor de aldus ontstane economische dubbele heffing een ver-
drag kan worden ingeroepen. Onder meer uit het feit dat er een OESO-rapport is opge-
steld, leid ik dit af.
Zoals eerder al gesteld is de verwachting dat de eenzijdige invoering van het Nederlandse 
OWB-stelsel vooral voor particuliere ondernemingen tot internationale kwalificatiepro-
blemen leidt. Het is de vraag of hieruit ook een nadelige fiscale behandeling voortvloeit. 
In dit verband is het van belang om in kaart te brengen welke potentiële negatieve gevol-
gen invoering van het onderhavige OWB-stelsel op internationaal gebied teweeg zal kun-
nen brengen. De navolgende paragrafen dienen hiertoe. Belangrijk uitgangspunt bij die 
uiteenzetting is dat de betrokken staten voor wat betreft toepassing van een belastingver-
drag, indien noodzakelijk, de eigen nationale fiscale kwalificatie mogen en zullen volgen.

9.3 NATIONALE EN INTERNATIONALE BEHANDELING VAN EEN IN 
HET BUITENLAND GESITUEERDE NIET-
RECHTSPERSOONLIJKHEID BEZITTENDE ONDERNEMING MET 
EEN IN NEDERLAND WOONACHTIGE WINSTGENIETER

9.3.1 Inleiding

In deze paragraaf worden de nationale en internationale gevolgen van de invoering van 
het hiervoor uitgewerkte OWB-stelsel met betrekking tot de volgende uitgangssituatie 
behandeld.

Uitgangssituatie
Belastingplichtige A (winstgenieter) woont feitelijk in Nederland en drijft een onderne-
ming zonder rechtspersoonlijkheid die (feitelijk) in het buitenland is gevestigd. Winstge-
nieter A is een natuurlijk persoon en de onderneming wordt in het buitenland aange-
merkt als fiscaal transparante entiteit.

Door de onderneming en/of winstgenieter A worden de volgende voordelen behaald in 
combinatie met de daarbij genoemde overeenkomsten:
– winst door de onderneming;
– uitdeling van winst aan A;
– loon genoten door A als gevolg een arbeidsverhouding tussen A en de onderneming;
– het ter beschikking stellen van privévermogen aan de onderneming door A.

343 Zie onderdeel 2 van de introductie bij het commentaar OESO-Modelverdrag.
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Uitgangspunt is dat het buitenland deze uit de Nederlandse fiscale wetgeving voortvloei-
ende duiding van de onderneming als OWB-belastingsubject en de (fictieve) arbeidsover-
eenkomst niet volgt en uitgaat van fiscale transparantie van de onderneming.
Om een volledig beeld te krijgen van de internationale gevolgen die door eenzijdige invoe-
ring van het OWB-stelsel worden veroorzaakt voor particuliere ondernemingen worden 
in dit onderdeel de volgende vragen behandeld:
– op welke wijze behandelt het buitenland de voordelen die de onderneming behaalt en 

op welke wijze wordt omgegaan met het ten goede komen van deze winst, op enigerlei 
wijze, aan de achterliggende winstgenieter?

– op welke wijze worden deze voordelen door Nederland behandeld?
– is sprake van dubbele heffing of een verzwaarde belastingdruk en zijn er bestaande 

mogelijkheden om deze dubbele heffing te voorkomen of dienen oplossingen gefor-
muleerd te worden?

Wanneer in dit onderdeel en de navolgende onderdelen wordt gesproken over internatio-
nale (bilaterale) verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, wordt het OESO-Model-
verdrag als uitgangspunt genomen. Indien een belastingverdrag ontbreekt, zal worden 
aangesloten bij het BvdB 2001.

9.3.2 Nationale en internationale behandeling

9.3.2.1 Winst behaald door de onderneming
Wanneer de in het buitenland gevestigde onderneming winst behaalt, zal de buitenlandse 
fiscus hierover belasting heffen. Belastingplichtig zal de in Nederland woonachtige 
natuurlijke persoon zijn als buitenlands belastingplichtige. Ik ga er hier vanuit, dat het 
buitenland voor buitenlandse belastingplichtigen fiscale regelgeving kent overeenkom-
stig de huidige Nederlandse regelgeving voor buitenlands belastingplichtigen met een 
Nederlandse onderneming. Voorwaarde voor de buitenlandse heffing is dan dat de winst 
wordt behaald met een in dat land gevestigde vaste inrichting.344

Belangrijke vraag is wat het buitenland begrijpt onder deze te belasten winst. Hierbij is in 
het bijzonder van belang dat Nederland eenzijdig is overgegaan tot de invoering van het 
OWB-stelsel waar de objectieve benadering van het belastingsubject deel van uitmaakt 
evenals het scheppen van de fiscale mogelijkheid om als winstgenieter een arbeidsover-
eenkomst aan te gaan met de eigen particuliere onderneming. Gevolg van dit laatste is dat 
het loonelement door de buitenlandse fiscus bij het bepalen van de winst niet wordt 
gezien en dus niet in aftrek komt op de winst. Ervan uitgaande dat de buitenlandse fiscale 
regelgeving een vergelijkbare bepaling niet kent.
Gelet op het bovenstaande zal in de onderhavige uitgangssituatie het buitenland op het 
moment dat de onderneming winst behaalt, deze winst direct belasten bij de achterlig-
gende winstgenieter. De aldus in het buitenland te belasten winst zal bestaan uit het resul-
taat dat met de in het buitenland gevestigde onderneming wordt behaald, verminderd 
met de ondernemingskosten evenals, indien het buitenland die kent, ondernemingsfaci-
liteiten. Kosten die opkomen uit de arbeidsrelatie met de winstgenieter komen echter niet 
in aftrek.
Nederland zal de buitenlandse particuliere onderneming van de Nederlandse winstgenie-
ter daarentegen niet met Nederlandse OWB treffen aangezien een belastingplichtige ont-
breekt. Oorzaak is de objectieve invulling van het belastingsubject voor de OWB. Het 
OWB-belastingsubject is de onderneming als opbrengstgenererende entiteit. In deze uit-
gangssituatie ontbreekt een dergelijke materiële onderneming binnen Nederland en ont-
breekt dus ook een belastingsubject voor de OWB.345

344 Vergelijk art. 7.2, lid 2, onderdeel a, Wet IB 2001 voor de Nederlandse regelgeving in een verge-
lijkbare situatie.

345 Uitgezonderd de situatie van een eventuele vaste inrichting in Nederland.
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Het feit dat de winstgenieter zijn woonplaats in Nederland heeft, doet aan vorenstaande 
conclusie niet af. Als gevolg van de objectivering van het OWB-belastingsubject is de posi-
tie van de achterliggende participanten irrelevant.
Geen juridische dubbele heffing dus. Mocht het buitenland het verdrag desondanks willen 
toepassen dan zullen zij art. 7 OESO-Modelverdrag gebruiken. Dit artikel bepaalt als 
hoofdregel dat de winst behaald door ‘an enterprise of a Contracting State’, in diezelfde staat 
mag worden belast. Deze term ‘onderneming van een van de staten’ wordt in het verdrag 
in art. 3, lid 1, onderdeel d, OESO-Modelverdrag ingevuld als een ‘onderneming gedreven 
door een inwoner van de staat’.346 Eerder is al opgemerkt dat in deze uitgangspositie de 
in het buitenland gevestigde particuliere onderneming niet als inwoner zal kwalificeren, 
volgens het perspectief van dit buitenland. Het buitenland belast deze onderneming 
immers niet zelfstandig zoals Nederland dat in het OWB-stelsel wel doet. Daarmee is dan 
niet voldaan aan de in art. 4 OESO-Modelverdrag vereiste full tax liability. De achterlig-
gende persoon die de onderneming drijft is – vanuit buitenlandse optiek – A, die wél inwo-
ner is. De hoofdregel heeft dan tot gevolg dat de buitenlandse fiscus het heffingsrecht (als 
inwonerstaat) ontbeert. Echter, art. 7, lid 2, OESO-Modelverdrag bepaalt dat indien sprake 
is van een vaste inrichting in de andere staat, deze laatste staat het heffingsrecht heeft. 
Voor de onderhavige uitgangssituatie betekent dit dat het buitenland toch het heffings-
recht heeft ter zake van de ondernemingswinst, aangezien sprake is van een vaste inrich-
ting in het buitenland. Gelet op het feit dat de Nederlandse fiscus volgens nationaal recht 
niet heft over deze ondernemingswinst, is in zoverre evenwel geen sprake van dubbele 
heffing.
Samenvattend kan worden opgemerkt dat eenzijdige invoering van het OWB-stelsel in de 
onderhavige uitgangssituatie niet tot (juridische) dubbele heffing leidt met betrekking tot 
de ondernemingswinst. Het buitenland heft wél belasting maar Nederland heft geen 
OWB. Het buitenland zal zich in geval van een belastingverdrag ook gerechtigd zien om 
deze heffing te effectueren.
Deze conclusie wordt anders wanneer de fiscale behandeling van het loon in de beoorde-
ling wordt meegenomen, evenals de fiscale behandeling van de winstgenieter met betrek-
king tot de winstuitkeringen en capital gains. In het navolgende onderdeel wordt hierop 
ingegaan.

9.3.2.2 Winstuitkering aan A door de onderneming
Een winstuitkering (lees: onttrekking) aan winstgenieter A zal in het buitenland niet 
belast zijn, omdat daar ‘slechts’ een onbelaste onttrekking wordt gezien. Op het eerste 
gezicht is dus ook hier geen sprake van dubbele heffing. Nederland heft echter nog wel 
secundaire heffing bij A ter zake van deze winstuitkering. Immers, belastingsubject voor 
de secundaire heffing is iedere natuurlijk persoon die participeert in een materiële onder-
neming onder de voorwaarde dat deze participatie tenminste 5% winstgerechtigdheid 
inhoudt. De vestigingsplaats van de onderneming is voor deze kwalificatie irrelevant. Nu 
A in de onderhavige uitgangssituatie in Nederland woonachtig is, wordt hij volgens Neder-
lands nationaal recht dus met secundaire heffing geconfronteerd.
De Nederlandse nationale behandeling van de winstgenieter samen met de fiscale behan-
deling in het buitenland van de ondernemingswinst, zoals in het voorgaande onderdeel is 
beschreven, leidt tot economische dubbele heffing.347 Afhankelijk van de tariefstelling (in 
het buitenland) kan deze economische dubbele heffing als bezwaarlijk worden aange-
merkt. Bijvoorbeeld indien het buitenland over de behaalde winst een belasting heft die 
vergelijkbaar is aan het huidige Nederlandse inkomstenbelastingstelsel voor buitenlands 
belastingplichtige particuliere ondernemers. In dat geval zal maximaal geheven worden 

346 Aan het begrip inwoner in de zin van art. 4 OESO-Modelverdrag is in par. 9.2 aandacht besteed 
waar hiernaar wordt verwezen.

347 Immers, het buitenland heft op het moment dat de winst wordt gerealiseerd bij de achterliggende 
winstgenieter als buitenlands belastingplichtige. Vervolgens wordt deze heffing op het moment 
dat de winst wordt uitgekeerd, ‘aangevuld’ met de Nederlandse secundaire heffing.
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naar een tarief van 52%. Samen met de secundaire heffing van 30%, zal de totale belasting-
druk kunnen uitkomen op 66,4%.
Mogelijk wordt de dubbele heffing voorkomen door de toepassing van een belastingver-
drag. Anders gezegd heeft Nederland ook het heffingsrecht om de secundaire heffing te 
effectueren.348 Bij deze secundaire heffing betreft het dan in het bijzonder de vraag of het 
dividendartikel (art. 10 OESO-Modelverdrag) van toepassing is. Aan art. 7 OESO-Modelver-
drag wordt hier niet (meer) toegekomen gelet op het eerder verdedigde standpunt dat 
iedere staat vrij is in zijn kwalificatie en de toepassing van het verdrag en Nederland hier 
geen ondernemingswinst (meer) ziet.
Om voor toepassing van art. 10 OESO-Modelverdrag in aanmerking te komen, is het van 
belang dat sprake is van een dividend in de zin van die bepaling. Uitgangspunt is dat het 
gaat om ‘dividends paid by a company’349. Het begrip ‘company’ wordt in art. 3, lid 1, sub b, 
OESO-Modelverdrag ingevuld als een rechtspersoon of entiteit die voor fiscale doeleinden 
als rechtspersoon wordt behandeld door de staat in ‘which it is organised’.350 Eerder werd 
door mij al betoogd dat indien de onderneming in het buitenland is gevestigd, zoals in de 
onderhavige uitgangssituatie, dan vanuit buitenlandse optiek geen sprake is van een 
lichaam in de zin van het verdrag. Immers, het buitenland kent fiscale transparantie en 
zal de particuliere onderneming niet belasten als ware het een rechtspersoon. In de onder-
havige uitgangssituatie kwalificeert de in het buitenland gevestigde onderneming naar 
mijn mening derhalve niet als ‘company’ in de zin van art. 10 OESO-Modelverdrag. Dit 
artikel mist derhalve toepassing en Nederland lijkt dan niet gehinderd te worden in de 
effectuering van de secundaire heffing.
De toepassing van het saldoartikel (art. 21, lid 1, OESO-Modelverdrag) verandert de situa-
tie niet. Ook in dat geval komt het heffingsrecht aan Nederland als woonstaat toe, zodat 
ook dan de secundaire heffing kan worden toegepast.
In de onderhavige uitgangssituatie ontstaat derhalve door de eenzijdige Nederlandse 
invoering van het OWB-stelsel, economische dubbele heffing voor wat betreft de winstuit-
keringen. Deze dubbele heffing wordt bezwarend indien het buitenland de onderne-
mingswinst bij A belast naar een hoog tarief vergelijkbaar als dat thans gebeurt volgens 
het Nederlandse systeem.351

Resteert de vraag of hier sprake is van ‘treaty override’ als gevolg van de eenzijdige Neder-
landse invoering van het OWB-stelsel. Onder ‘treaty override’ versta ik in dit verband het 
eenzijdig invoeren van nationale regelgeving die de werkwijze van een verdragsbepaling 
zodanig verandert dat de verdeling van heffingsrechten zoals de verdragsluitende staten 
oorspronkelijk voor ogen hadden niet meer kan worden toegepast. Door een dergelijke 
eenzijdige wijziging door te voeren, komt deze verdragsstaat in strijd met de goede trouw 
die zij verplicht is als verdragspartner jegens haar verdragspartner(s) in acht te nemen.
In de onderhavige uitgangssituatie is mijns inziens echter geen sprake van dergelijke 
treaty override door Nederland. Met de invoering van het OWB-stelsel haalt Nederland 
mijns inziens niet eenzijdig een heffingsrecht naar zichzelf toe ten koste van het buiten-
land. Het blijft in beginsel ondernemingswinst waarvan het heffingsrecht wordt toegewe-
zen aan het buitenland. Zoals in het voorgaande onderdeel reeds is betoogd. Er is geen 
sprake van een ‘herkwalificatie’ van een inkomenscategorie.352 Dat Nederland vervolgens 

348 Zie onderdeel 9.2.3 van dit hoofdstuk.
349 Zie art. 10, lid 1, OESO-Modelverdrag.
350 Zie par. 1.3 bij het commentaar op art. 3 OESO-Modelverdrag in samenhang met onderdeel 27 bij 

het commentaar op art. 10 OESO-Modelverdrag. In par. 1.3 van het commentaar bij art. 3 OESO-
Modelverdrag wordt uitdrukkelijk vermeld dat de definitie van het begrip lichaam in art. 3, lid 1, 
sub b, OESO-Modelverdrag is geschreven met het oog op het dividendartikel. Mijns inziens kan 
derhalve de invulling die in art. 3 wordt gegeven aan het begrip lichaam, worden doorgetrokken 
naar art. 10 OESO-Modelverdrag.

351 Art. 7.2 Wet IB 2001.
352 Deze definitie is gebaseerd op de invulling die A-G Wattel in zijn conclusie van 4 oktober 2006, 

nrs. 42.699, 42.071 en 42.072. V-N 2007/4.13 aan dit begrip geeft.
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eenzijdig een secundaire heffing introduceert, doet aan dit heffingsrecht van het buiten-
land ter zake van de ondernemingswinst mijns inziens niets af.
Dezelfde conclusie geldt overigens indien het een situatie betreft waarin een belastingver-
drag ontbreekt. Het dan van toepassing zijnde BvdB 2001 bevat geen regeling die op der-
gelijke winstuitkeringen ziet. Eventueel zal voorkoming via het dividendartikel voor aan-
merkelijkbelanghouders (art. 19 BvdB 2001) kunnen worden gegeven. Echter, dit artikel 
verleent alleen verrekening van in het buitenland geheven bronbelasting indien het bron-
land een ontwikkelingsland is. Ook hier geldt dat nu het bronland op grond van de fiscale 
transparantie ter zake van de winstuitkering geen bronbelasting heft, Nederland volledig 
over de uitkering kan heffen, dat wil zeggen niet aan verrekening van buitenlandse bron-
belasting toekomt. Het ondernemingswinstartikel van het BvdB zal mijns inziens niet van 
toepassing zijn omdat de uitkering door Nederland niet als zodanig wordt aangemerkt als 
gevolg van de invoering van het OWB-stelsel
Ook in niet-verdragssituaties zal deze vorm van economische dubbele heffing dus stand 
houden omdat de huidige vormgeving van de Nederlandse eenzijdige regeling hiervoor 
geen oplossing biedt.

9.3.2.3 Capital gains
Indien de winstgenieter zijn in het buitenland gelegen onderneming verkoopt, kan dit in 
het buitenland tot belastingheffing leiden. Hanteert het buitenland een systeem vergelijk-
baar aan het huidige Nederlandse box 1-systeem voor ondernemers, dan zal geheel of 
gedeeltelijke verkoop van de onderneming in het buitenland leiden tot het in aanmerking 
nemen van belaste (stakings)winst bij de winstgenieter.353 Nederland zal echter ter zake 
van deze vervreemdingswinst secundaire heffing willen effectueren.
Indien het buitenland de aldus behaalde winst aan een tarief onderwerpt vergelijkbaar 
aan het Nederlandse box 1-tarief zal de aanvullende secundaire heffing tot ongewenste 
economische dubbele heffing leiden, gelijk als hiervoor is verdedigd met betrekking tot 
de winstuitkeringen. Het is vervolgens weer de vraag of toepassing van een belastingver-
drag uitkomst kan bieden.
Het buitenland zal het heffingsrecht ter zake van deze opbrengst onder het onderne-
mingswinstartikel (art. 7 OESO-Modelverdrag) willen vatten. Echter, het zevende lid van 
deze bepaling bevat een rangorderegeling, welke voorrang verleent aan andere verdrags-
artikelen. Deze samenloop speelt onder meer met art. 13 OESO-Modelverdrag dat ziet op 
vermogenswinsten. Dit betekent dat het buitenland zijn eventuele heffingsrecht zal ont-
lenen aan dit artikel.
Art. 13, lid 2, OESO-Modelverdrag bepaalt dat het heffingsrecht met betrekking tot de ver-
vreemding van vermogensbestanddelen, die tot het vermogen van een vaste inrichting 
van een onderneming behoren in de bronstaat, toekomt aan de bronstaat. Het eerste lid 
van dit artikel bepaalt dat voor zover het winst uit onroerende zaken betreft, het heffings-
recht toekomt aan de situsstaat. In beide gevallen is dit dus het buitenland.
Gelet op het eerder verdedigde uitgangspunt dat iedere staat zijn eigen kwalificatieregels 
kan toepassen indien een eigen definitie in het verdrag ontbreekt, zal Nederland art. 13 
OESO-Modelverdrag op een andere wijze toepassen. Vanuit Nederlandse optiek is name-
lijk als gevolg van het OWB-stelsel sprake van een capital gain als bedoeld in art. 13, lid 5, 
OESO-Modelverdrag. Een vervreemdingswinst behaald met ‘overige vermogensbestandde-
len’. Ingevolge dit vijfde lid heeft de staat waar de vervreemder inwoner is, het heffings-
recht. Dit zou dus Nederland zijn.
De dubbele heffing die ontstaat bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van een onder-
neming, in de onderhavige uitgangssituatie, wordt door een belastingverdrag derhalve 
niet opgelost als gevolg van de kwalificatieverschillen tussen de beide staten.

353 Nederland zal bij verkoop van de onderneming geen OWB heffen – enerzijds omdat een OWB-
belastingsubject ontbreekt zoals hiervoor is besproken en anderzijds omdat met betrekking tot 
het OWB-belastingsubject geen wijzigingen optreden – maar wel secundaire heffing over de 
behaalde capital gain.
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In het eerder al genoemde partnershiprapport is deze problematiek reeds aan de orde 
gesteld. De aldaar beschreven oplossing houdt in dat het woonland, in casu Nederland, bij 
toepassing van de voorkomingregels zoals neergelegd in art. 23 OESO-Modelverdrag, de 
kwalificatie van het bronland dient te volgen. Dit zou dus betekenen dat Nederland in 
casu voorkoming dient te verlenen met betrekking tot de secundaire heffing, voor zover 
het buitenland al over de vervreemdingswinst heeft mogen heffen.
In de inleidende paragraaf is door mij reeds betoogd dat een dergelijke gebondenheid van 
Nederland aan de kwalificatie die het bronland geeft, niet uit het OESO-Modelverdrag 
voortvloeit. Nederland hoeft in deze situatie mijns inziens geen voorkoming te geven. 
Gevolg is dat de dubbele heffing blijft bestaan.
Concluderend kan worden gesteld dat eenzijdige invoering van het OWB-stelsel voor ver-
vreemdingswinsten, behaald met de verkoop van de in het buitenland gelegen onderne-
ming, in beginsel tot economische dubbele heffing leidt.
Het leidt overigens niet tot de conclusie dat Nederland met invoering van het OWB-stelsel 
op dit punt het risico loopt van treaty override. Gelijk als hiervoor met betrekking tot de 
winstuitkering is opgemerkt, haalt Nederland met deze eenzijdige aanpassing van het 
belastingstelsel niet een heffingsrecht naar zich toe. Het voordeel blijft in eerste instantie 
ondernemingswinst waarover het heffingsrecht aan het buitenland wordt toegewezen. De 
aanvullende Nederlandse heffing is mijns inziens dan geen treaty override. Wel ontstaat 
economische dubbele heffing waarvoor mijns inziens een oplossing dient te worden gebo-
den.354

9.3.2.4 Loon
Ook voor het arbeidsloon dreigt economische dubbele heffing. De oorzaak is tweeërlei. 
Ten eerste omdat de dienstbetrekking tussen de particuliere onderneming en de winstge-
nieter door de buitenlandse fiscus niet wordt erkend.355 Bij het vaststellen van de in het 
buitenland te belasten ondernemingswinst wordt derhalve geen rekening gehouden met 
de loonkosten als aftrekpost.
Ten tweede omdat op het moment dat A loon geniet, Nederland dit loon zal belasten vol-
gens de regels van box 1.356 Het feit dat de onderneming in het buitenland is gelegen, 
maakt hierbij geen verschil aangezien bij de bepaling van het loon uit dienstbetrekking 
van A wordt aangesloten bij het bestaande art. 3.80 e.v. Wet IB 2001.357 A is binnenlands 
belastingplichtig en zal derhalve voor al het loon dat hij geniet in de heffing van box 1 
worden betrokken ongeacht de vestigingsplaats van de onderneming.
Het niet in aftrek brengen van de loonkosten bij de buitenlandse heffing over de onder-
nemingswinst, samen met de Nederlandse heffing over het door A ontvangen loon leidt 
tot een ongewenste economische dubbele heffing. Deze kan zelfs zeer bezwarend zijn 
indien het buitenland een tarief hanteert dat vergelijkbaar is aan de huidige progressieve 
tariefstelling van box 1 van de Nederlandse Wet IB 2001. Immers, eerst wordt de winst 
(inclusief het loon) belast naar het hoge progressieve tarief door het buitenland en vervol-
gens wordt bij de ontvanger van het loon in Nederland nogmaals een progressief tarief 
toegepast over het loon.
Ook hier is van belang om te bepalen op welke wijze deze looncomponent kan worden 
ingepast in de bestaande belastingverdragen en of deze een mogelijke oplossing bieden 
voor de hiervoor geschetste economische dubbele heffing. Hierbij kunnen twee situaties 
onderscheiden worden. Het geval waarin de arbeid slechts ‘tijdelijk’ is en het geval waarin 
sprake is van meer duurzame arbeid.

354 In onderdeel 9.3.3 wordt ingegaan op een mogelijke oplossing.
355 Deze fiscale mogelijkheid is immers een fiscale fictie die Nederland eenzijdig heeft ingevoerd. Zie 

onderdeel 8.2.5 van hoofdstuk 8.
356 Er wordt aangesloten bij het bestaande art. 3.80 e.v. Wet IB 2001. Achtergrond is het uitgangspunt 

dat de loonkosten in aftrek komen op de ondernemingwinst en dientengevolge het ontvangen 
loon aan de progressieve heffing van box 1 onderworpen dient te worden om een fiscaal even-
wichtige behandeling te creëren.

357 Zie onderdeel 8.2.5d.
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Duurzame arbeid
Eerste vraag is of de naar Nederlandse recht ingevoerde fiscale fictie dat loon wordt 
betaald aan de particuliere ondernemer, ook doorwerkt naar het verdrag. Gelet op het 
ontbreken van een definitie van het begrip loon in het verdrag, is dit naar mijn mening 
inderdaad het geval. Iedere staat mag dan, zoals eerder al door mij betoogd, terugvallen 
op de eigen invulling. Aangezien Nederland de onttrekking als loon aanmerkt, zal dit naar 
Nederlandse maatstaven als loon in de zin van het verdrag kwalificeren. Het buitenland 
zal echter bij zijn interpretatie blijven dat sprake is van ondernemingswinst behaald door 
A, waarvan het heffingsrecht op grond van art. 7 OESO-Modelverdrag aan haar is toegewe-
zen. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat het buitenland vrij is in de wijze van 
het effectueren van dit heffingsrecht en dus is toegestaan om de looncomponent niet in 
aftrek te brengen.
De vraag of naar Nederlands perspectief heffingsrecht bestaat ter zake van het loon, zal 
zoals gezegd, beantwoord moeten worden langs de lijnen van art. 15 OESO-Modelverdrag. 
Dit artikel bepaalt dat het heffingsrecht over het loon is toegewezen aan de bronstaat 
waar de arbeid wordt verricht, in casu dus het buitenland. Nederlandse heffing komt dan 
niet aan de orde. Nederland mag dit inkomen wel in de nationale heffing betrekken, maar 
zal op grond van art. 23A (art. 24) of 23B (art. 24) OESO-Modelverdrag (NSV) voorkoming 
dienen te geven door middel van de vrijstellingsmethode. Hiermee blijft dan wel het 
grondslagvoorbehoud in stand.
De dreigende economische dubbele heffing voor loon, die ontstaat als gevolg van de een-
zijdige invoering van het OWB-stelsel, wordt derhalve door verdragstoepassing tenietge-
daan.
Op grond van art. 9, lid 1, BvdB 2001 zal hetzelfde gelden voor niet-verdragssituaties. 
Nederland verleent vrijstelling (met grondslagvoorbehoud) voor het loon dat in het bui-
tenland is gegenereerd onder voorwaarde dat sprake is van onderworpenheid in het bui-
tenland.358 Deze onderworpenheidseis zal ertoe leiden dat in veel niet-verdragssituaties 
Nederland zal terugtreden ter zake van de heffing over het loon.
Economische dubbele heffing met betrekking tot de looncomponent in de onderhavige 
uitgangssituatie wordt derhalve in beginsel voorkomen door toepassing van de bestaande 
belastingverdragen of door toepassing van het BvdB 2001.

Zijdelings merk ik hierbij op dat naar mijn mening aan de regel die is geformuleerd in de 
zogenoemde fictiefloonarresten van 5 september 2003, in deze situatie niet wordt toege-
komen.359 Ten eerste omdat de onderhavige situatie uitgaat van Nederland als woonstaat. 
De fictiefloonarresten zijn gewezen in een casus waarbij Nederland bronstaat was. De 
Hoge Raad heeft zijn oordeel gegeven in deze specifieke situatie en het arrest kan der-
halve niet direct worden doorgetrokken naar andere situaties.
Het is een andere vraag of de Hoge Raad de door hem in de fictiefloonarresten geformu-
leerde regels ook in de spiegelbeeldige situatie, dat wil zeggen indien Nederland de woon-
staat is, zal toepassen. Mijns inziens is het niet ondenkbaar dat de Hoge Raad de in de fic-
tiefloonarresten geformuleerde regels ook in de spiegelbeeldige situatie zal toepassen. De 
Hoge Raad heeft in zijn oordeel namelijk niet uitsluitend gesproken over de eenzijdige 
uitbreiding van het heffingsrecht door een bronstaat, maar heeft zijn oordeel algemener 
geformuleerd. Zo stelt de Hoge Raad dat staten niet door het gebruik van ficties of forfaits 
inkomsten waarover zij het heffingsrecht niet hebben, naar zich toe mogen trekken.360

358 De onderworpenheidseis volgt uit art. 9, lid 1, laatste volzin. Deze onderworpenheidseis vereist 
een subjectieve onderworpenheid; een objectieve vrijstelling dan wel verrekenbare verliezen zul-
len geen afbreuk doen aan de onderworpenheid. Indien het buitenland niet een vergelijkbare 
regeling kent als de Nederlandse – d.w.z de fiscale mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst te 
sluiten met de particuliere onderneming – is het mijns inziens verdedigbaar dat sprake is van 
onderworpenheid van het loon aangezien dit loon deel uitmaakt van de winst die als zodanig in 
het buitenland belast zal zijn. Immers, geen aftrek van loonkosten.

359 HR 5 september 2003, V-N 2003/46.7, NTFR 2003/511.
360 R.o. 3.4.2. van HR 5 september 2003, V-N 2003/46.7, NTFR 2003/511.
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Deze wat meer algemene bewoording brengt mijns inziens met zich dat niet met zeker-
heid kan worden gesteld dat de Hoge Raad een dergelijke regel als in de fictiefloonarres-
ten is geformuleerd, niet ook in de situatie dat Nederland woonstaat is, zal toepassen. Ech-
ter, zo dit het geval mocht zijn, dan zijn naar mijn mening de fictiefloonarresten met 
betrekking tot het OWB-stelsel evenmin van toepassing om de volgende reden. Nederland 
breidt in het onderhavige OWB-stelsel zijn heffing wel eenzijdig uit maar slaagt daar uit-
eindelijk niet in als gevolg van de toepassing van het belastingverdrag. Immers, op grond 
van art. 7 OESO-Modelverdrag zijn de heffingsrechten over de winst aan het bronland toe-
gewezen en op grond van art. 15 OESO-Modelverdrag zijn de heffingsrechten over loon 
eveneens aan het bronland toegewezen. Er is derhalve geen sprake van eenzijdige ver-
schuiving van heffingsrechten als gevolg van een eenzijdig door Nederland ingevoerde fic-
tie als gevolg waarvan Nederland het heffingsrecht verkrijgt over inkomsten die zonder 
die fictie niet aan Nederland zouden zijn toegewezen.361

Tijdelijke arbeid
Anders worden de voorgaande conclusies indien sprake is van arbeid van ‘korte duur’. Op 
grond van art. 15, lid 2, OESO-Modelverdrag komt het heffingsrecht ter zake van ‘tijde-
lijke arbeid’ namelijk toe aan de woonstaat, mits aan de volgende voorwaarden wordt vol-
daan. Ten eerste mag de arbeid in het buitenland niet langer duren dan 183 dagen. Daar-
naast wordt de beloning voor de arbeid betaald door of namens een werkgever die niet in 
de werkstaat is gevestigd en de beloning mag niet ten laste komen van een vaste inrich-
ting in de werkstaat.
Wordt een van deze voorwaarden niet vervuld dan wordt teruggekeerd naar de hoofdregel 
(i.e. heffingsrecht aan werkstaat). Mijns inziens is het echter verdedigbaar dat deze voor-
waarden in sommige gevallen van een particuliere onderneming wel worden vervuld. In 
dat geval komt Nederland (in deze uitzonderingssituatie) het heffingsrecht mijns inziens 
wél toe over het loon dat uit de fictieve arbeidsovereenkomst voortkomt. Hier loopt 
Nederland dan mogelijk het risico van ‘treaty override’, aangezien Nederland een hef-
fingsrecht naar zich toehaalt waar bij de verdragssluiting niet vanuit is gegaan. Het is dan 
dus nog maar de vraag of Nederland de nationale heffing over het loon in de onderhavige 
uitgangssituatie kan effectueren indien de uitzondering van art. 15, lid 2, OESO-Modelver-
drag zich voordoet. Zo dat al mag ben ik toch van mening dat er een oplossing dient te 
worden geboden voor de economische dubbele heffing die ontstaat.362

9.3.2.5 Ter beschikking stellen van vermogen
Met betrekking tot het ter beschikking stellen van vermogen aan een particuliere onder-
neming, is voorgesteld om de huidige vermogensetiketteringsregels voor te zetten. Het in 
gebruik geven van vermogensbestanddelen aan de particuliere onderneming leidt dus tot 
ondernemingsvermogen.363 Vraag is of deze handelswijze tot dubbele heffing leidt en der-
halve een verslechtering betekent in vergelijking met de bestaande fiscale behandeling 
van dergelijke vermogensbestanddelen.
Het antwoord op deze vraag kan kort zijn. In beginsel wijzigt er niets in vergelijking tot 
de bestaande systematiek. Voor particuliere ondernemingen blijven dezelfde vermogens-
etiketteringsregels bestaan als onder het huidige recht. Het enige verschil dat ontstaat, is 
dat de wijze waarop belasting wordt geheven in twee delen is opgeknipt (OWB en secun-
daire heffing). Dit heeft tot gevolg dat voor zover rendement wordt behaald op vermogens-
bestanddelen welke tot het ondernemingsvermogen behoren de hiervoor geschetste pro-
blemen met betrekking tot de capital gains en winstuitkeringen wel gelden. Zoals gezegd 
is het de vraag of hier evenwel sprake is van een belastingverzwaring in vergelijking met 
de huidige situatie en of er mogelijk een eenzijdige oplossing mogelijk is. De navolgende 
onderdelen gaan hierover.

361 Zie r.o. 3.4.2. van HR 5 september 2003, V-N 2003/46.7, NTFR 2003/511.
362 In onderdeel 9.3.3 wordt een oplossing gegeven.
363 Zie hoofdstuk 8 onderdeel 8.2.2.
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9.3.3 Wenselijk recht oftewel nieuwe oplossingen die deel uitmaken van het 
OWB-stelsel

In dit onderdeel worden mogelijke oplossingen besproken voor de in de voorgaande 
onderdelen geconstateerde dubbele heffing, die het gevolg is van de eenzijdige invoering 
van het OWB-stelsel. Eenzijdige invoering van het OWB-stelsel impliceert dat Nederland 
aanvullend gaat heffen (i.e. secundaire heffing) ter zake van winstuitkeringen en capital 
gains. Deze aanvullende heffing leidt tot economische dubbele heffing, waarvoor een 
oplossing dient te worden gevonden. Ook ter zake van ‘tijdelijke’ arbeid dreigt in deze uit-
gangspositie economische dubbele heffing.
Voor wat betreft mogelijke oplossingen sluit ik mij gedeeltelijk aan bij hetgeen Heithuis 
heeft voorgesteld.364 Hij stelt dat de dreigende dubbele heffing een eenzijdig probleem is 
dat wordt veroorzaakt door een Nederlandse eenzijdige aanpassing van het fiscale regime 
voor ondernemingswinsten. Nederland dient om die reden ook, indien noodzakelijk, een-
zijdig voor een oplossing te zorgen in de nationale wetgeving.
Er dienen zich dan twee oplossingen aan. Enerzijds het verlenen van vrijstelling, met 
grondslagvoorbehoud, wat inhoudt dat Nederland geheel afziet van secundaire heffing, 
indien en voor zover het buitenland over de winst al progressief heeft geheven.365 Ander-
zijds de mogelijkheid van een verrekening van de buitenlandse winstbelasting die aan de 
ontvangen voordelen is toe te rekenen. Hierbij kan dan nog onderscheid worden gemaakt 
tussen verrekening van de daadwerkelijk in het buitenland geheven winstbelasting dan 
wel de verrekening van een winstbelasting die geacht wordt overeen te komen met de 
Nederlandse OWB.
Heithuis heeft deze laatste oplossing – verrekening – als uitgangspunt genomen. Hij stelt 
voor om de particuliere ondernemer verrekening te geven voor de aan de winstuitdeling 
toe te rekenen buitenlandse belasting. Naar zijn zeggen kan een dergelijk systeem vrij 
eenvoudig ontworpen worden, temeer nu in traditionele verrekeningslanden hiermee al 
ruime ervaring is opgedaan.
Het direct verrekenen van buitenlandse winstbelasting staat naar mijn mening evenwel 
haaks op het indirecte imputatiestelsel dat de basis vormt van het onderhavige OWB-
systeem. Voorts is het naar mijn mening in strijd met het uitgangspunt van de kapitaal-
importneutraliteit dat Nederland nastreeft.
Mijn voorkeur voor een eenzijdige oplossing gaat om die reden uit naar de vrijstellings-
methode met grondslagvoorbehoud366 voor de particuliere ondernemer, die geconfron-
teerd wordt met een verzwaring van zijn belastingdruk, als gevolg van de invoering van 
de OWB. Eventueel kan deze vrijstelling beperkt worden tot die situaties waarin het bui-
tenland de winst heeft belast naar een tarief dat gelijk is of hoger dan het gemiddelde 
Nederlandse box 1-tarief. Nederland zal dan in het geval van winstuitkeringen (en waar 
nodig capital gains) eenzijdig een vrijstelling verlenen van de secundaire heffing. Het-
zelfde heeft te gelden voor de box 1-heffing ter zake van de vergoeding voor tijdelijk ver-
richte arbeid welke valt binnen de uitzondering van art. 15, lid 2, OESO-Modelverdrag.

364 E.J.W. Heithuis, Zonder aanziens des (rechts)persoons, de wet VPB 2007, De ondernemingswinstbelasting van 
de 21e eeuw, inaugurele rede Erasmus Universiteit Rotterdam, Kluwer, Deventer 2005.

365 Toepassing van het grondslagvoorbehoud heeft in deze oplossing overigens weinig nut aangezien 
het voorstel is om de secundaire heffing een proportioneel tarief te laten hebben. Uitgezonderd 
de situatie waarin sprake is van een vergoeding voor tijdelijke arbeid.

366 Dit grondslagvoorbehoud ziet op alle categorieën van inkomsten, bijvoorbeeld zowel rente als 
winstuitkeringen. Echter, per saldo zal het grondslagvoorbehoud met betrekking tot winstuitke-
ringen weinig hout snijden aangezien daarover secundaire heffing wordt geëffectueerd die uit-
gaat van een proportioneel tarief.
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In de praktijk zal de ‘eenzijdige vrijstellingsoplossing’ neerkomen op het verlenen van 
een vrijstelling voor de secundaire heffing met betrekking tot participaties in een particu-
liere onderneming die is gevestigd in het buitenland.367 Overigens zij wel opgemerkt dat 
het (her)onderhandelen van verdragen toegespitst op dit probleem, uiteraard ook altijd 
een optie blijft.

9.3.4 Verbetering of verslechtering

Een laatste aspect dat van belang is voor het beantwoorden van de vraag of invoering van 
het OWB-stelsel in grensoverschrijdende situaties op problemen stuit, betreft de eventu-
ele verbetering of verslechtering voor zowel de belastingplichtigen als de Nederlandse 
schatkist in vergelijking tot de huidige situatie.
Voor wat betreft de kant van de particuliere ondernemer leidt eenzijdige invoering van 
het OWB-stelsel in een aantal situaties in beginsel tot een verzwaring van de belasting-
druk en dus een verslechtering, in vergelijking met de bestaande situatie. Thans is het zo 
dat het heffingsrecht over de door de particuliere ondernemer behaalde winst aan het bui-
tenland is toegewezen en dat Nederland een vrijstelling verleent met toepassing van het 
grondslagvoorbehoud. Indien het uitgewerkte OWB-stelsel wordt ingevoerd, zal zulks ook 
het geval zijn, alleen heft Nederland na het behalen van de winst in een aantal gevallen 
nog bij over door de winstgenieter te ontvangen voordelen waardoor de drukverzwaring 
wordt gerealiseerd.
Voor de gevallen waarin een bestaande oplossing ontbreekt (i.e. dividenden en capital 
gains), betekent eenzijdige invoering van het OWB-stelsel dus in beginsel een verslechte-
ring in vergelijking met de bestaande situatie. Betoogd is echter dat met het formuleren 
van een eenzijdige oplossing door Nederland dit nadeel alsnog voorkomen kan worden. 
Deze oplossing (vrijstelling met grondslagvoorbehoud door Nederland met betrekking tot 
heffing over de aanvullende voordelen) vormt evenmin een verslechtering voor de Neder-
landse schatkist. Immers, onder de huidige wettelijke regelingen heeft de Nederlandse fis-
cus ook al niet de mogelijkheid om belasting te heffen, aangezien in de huidige situatie 
art. 7 OESO-Modelverdrag het heffingsrecht over de ondernemingswinst aan het buiten-
land verleent. Nederland heeft op dit moment dus evenmin een heffingsrecht met betrek-
king tot winsten van buitenlandse particuliere ondernemingen. Wel past Nederland bij de 
vrijstelling het grondslagvoorbehoud toe. Het resultaat van de bestaande wijze van voor-
koming zal per saldo niet of nauwelijks verschillen van het resultaat dat wordt bereikt 
door het verlenen van vrijstelling met grondslagvoorbehoud in het onderhavige OWB-stel-
sel voor in het buitenland gegenereerde winst. Nederland is in de onderhavige toepassing 
van het OWB-stelsel dus niet beter of slechter af als thans het geval is.
Indien het buitenland een niet-verdragsland is, kan de voorgestelde wijze van voorkoming 
van dubbele belasting in het OWB-stelsel niet worden vergeleken met de huidige situatie 
onder het OESO-Modelverdrag, maar zal vergeleken dienen te worden met het BvdB 2001. 
Op grond van art. 9, lid 1 en 2 van dit besluit wordt voor buitenlandse ondernemingswinst 
– mits onderworpen in het buitenland – vrijstelling verleend met toepassing van het 
grondslagvoorbehoud. Gelijk als hiervoor is betoogd met betrekking tot een verdragssitu-
atie, kan dientengevolge ook in deze niet-verdragssituatie worden betoogd, dat de wijze 
van voorkoming van dubbele belasting onder het OWB-stelsel (in de vorm van een vrijstel-
ling) geen verslechtering betekent in vergelijking met de huidige situatie.
Als conclusie geldt mijns inziens dat invoering van het OWB-stelsel voor particuliere 
ondernemingen in het buitenland met in Nederland woonachtige winstgenieters niet tot 
nadelige gevolgen hoeft te leiden in vergelijking tot bestaande situaties, noch voor de par-
ticuliere ondernemer noch voor de schatkist van het rijk.

367 Uit het voorgaande onderdeel volgt dat voor wat betreft het loon mijns inziens geen oplossing 
noodzakelijk is omdat zich daar in de praktijk geen (economische) dubbele heffing zal voordoen, 
aangezien Nederland zowel op grond van de verdragen als op grond van het BvdB 2001 het hef-
fingsrecht ontbeert. Nederland past hier de vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud toe.
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9.4 NATIONALE EN INTERNATIONALE BEHANDELING VAN WINST 
UIT ONDERNEMING GENOTEN DOOR EEN IN NEDERLAND 
GEVESTIGDE ONDERNEMING ZONDER 
RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN EEN IN HET BUITENLAND 
WOONACHTIGE WINSTGENIETER

9.4.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt de volgende uitgangssituatie behandeld.

Uitgangssituatie
Belastingplichtige A (winstgenieter) woont feitelijk in het buitenland en drijft een onder-
neming zonder rechtspersoonlijkheid die (feitelijk) in Nederland is gevestigd. Winstgenie-
ter A is een natuurlijk persoon.

Ook hier geldt als uitgangspunt dat het buitenland het OWB-stelsel niet volgt en nog 
steeds uitgaat van de fiscale transparantie van de onderneming en de onmogelijkheid om 
als winstgenieter daarmee overeenkomsten te sluiten.
Gelijk als in de voorgaande paragraaf worden de fiscale gevolgen van deze grensover-
schrijdende wijze van ondernemen beschreven. Het gaat hierbij in het bijzonder om de 
volgende vragen:
– op welke wijze behandelt het buitenland de voordelen die de onderneming behaalt en 

op welke wijze wordt omgegaan met het ten goede komen van deze winst, op enigerlei 
wijze, aan de achterliggende winstgenieter?

– op welke wijze worden deze voordelen door Nederland behandeld?
– is sprake van dubbele heffing of een verzwaarde belastingdruk en zijn er bestaande 

mogelijkheden om deze dubbele heffing te voorkomen of dienen oplossingen gefor-
muleerd te worden?

Bij de behandeling worden dezelfde voordelen als in de voorgaande paragraaf behandeld. 
Hierbij geldt in alle gevallen wederom het uitgangspunt, dat iedere staat bij de toepassing 
van het belastingverdrag zijn eigen kwalificatieregels mag toepassen voor zover een ver-
dragsrechtelijke invulling ontbreekt.

9.4.2 Nationale en internationale behandeling

9.4.2.1 Winst behaald door de onderneming
In deze uitgangssituatie ziet het buitenland een Nederlandse particuliere onderneming 
van een in zijn land woonachtige natuurlijk persoon (A). Indien dit buitenland een verge-
lijkbaar regime voor de inkomstenbelasting kent als het huidige Nederlandse inkomsten-
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belastingregime, belast de buitenlandse fiscus A rechtstreeks ter zake van de door hem 
genoten wereldwinst.
Deze te belasten wereldwinst wordt vastgesteld zonder rekening te houden met de even-
tueel door winstgenieter A en zijn particuliere onderneming (naar Nederlands (fiscaal) 
recht) gesloten arbeidsovereenkomst. Inherent hieraan is dat als het buitenland winstge-
nieter A belast voor de ondernemingswinst (op grond van fiscale transparantie ), de ver-
goedingen die verband houden met deze arbeidsovereenkomst niet in mindering komen 
op de aldus belaste winst.
Nederland zal echter eveneens belasting heffen van de in Nederland gevestigde onderne-
ming. Er is immers sprake van een in materiële onderneming binnen het heffingsbereik 
van de Nederlandse fiscus en dientengevolge van een OWB-belastingsubject en bijgevolg 
zal over de ondernemingswinst worden geheven.
De fiscale behandeling in het buitenland samen met de Nederlandse heffing over de 
ondernemingswinst leidt tot ongewenste dubbele heffing in het bijzonder wat betreft de 
arbeidsvergoeding. Vraag is of een belastingverdrag hier voor voorkoming kan zorgen.
Zowel Nederland als het buitenland zullen art. 7 OESO-Modelverdrag van toepassing ach-
ten. Hoofdregel van art. 7 OESO-Modelverdrag is dat winsten van een onderneming van 
een staat in de staat waar de onderneming inwoner is, belast zijn. Uitzondering geldt 
indien in de andere staat sprake is van een vaste inrichting. De vraag die al eerder is opge-
komen, is wanneer sprake is van een ‘onderneming van een verdragstaat’. Uit art. 3, lid 1, 
sub b, OESO-Modelverdrag kan worden opgemaakt dat daarmee wordt bedoeld een onder-
neming gedreven door een ‘inwoner van een van de staten’. Voor het begrip ‘inwoner’ is 
het blijkens art. 4 OESO-Modelverdrag vervolgens van belang of sprake is van een persoon 
die een full tax liability kent.
Nederland zal van mening zijn dat de onderneming zelf als inwoner kwalificeert, gelet op 
de volledige onderworpenheid aan de OWB met als gevolg dat het heffingsrecht toekomt 
aan Nederland. In de onderhavige casus zal het buitenland evenwel van mening zijn dat 
A de inwoner is die de onderneming drijft en dat derhalve in eerste instantie het heffings-
recht toekomt aan dit buitenland. Toch zal het buitenland van zijn heffingsrecht afzien, 
namelijk indien en voor zover sprake is van een vaste inrichting in Nederland. Immers, 
uitzondering op de hoofdregel geldt indien in de andere staat sprake is van een vaste 
inrichting. Voor de invulling van dit begrip vaste inrichting dient te worden gekeken naar 
art. 5 OESO-Modelverdrag. Een onderneming gedreven in Nederland zal inderdaad – van-
uit het buitenland gezien – kwalificeren als een vaste inrichting in de zin van die bepaling 
aangezien sprake is van de daarin vereiste ‘fixed place of business’.
Het buitenland zal dus voorkoming verlenen omdat in Nederland sprake is van een vaste 
inrichting. Het risico van dubbele heffing lijkt dus te worden afgewend.
Ongeacht de wijze van voorkoming door het buitenland, speelt hier echter nog een risico 
dat kan leiden tot dubbele heffing. Het is immers denkbaar dat het woonland en het bron-
land verschillen over de interpretatie van de feiten. In het bijzonder over de invulling van 
de omvang van het ondernemingsvermogen, waarover Nederland het heffingsrecht heeft 
en het buitenland voorkoming zal verlenen. Het is mogelijk dat het buitenland in de 
onderhavige uitgangssituatie van mening is dat een bepaald vermogensbestanddeel geen 
deel uitmaakt van de vaste inrichting in Nederland, maar aan A (als ‘hoofdhuis’) toebe-
hoort. Het buitenland zal zich dan gerechtigd zien geen voorkoming te geven voor de hef-
fing over de voordelen die met dit vermogensbestanddeel worden gegenereerd. Aangezien 
Nederland de gehele onderneming in de OWB betrekt bestaat in zoverre het risico van 
dubbele heffing.
De enige oplossing voor dit probleem is naar mijn mening het aangaan van een mutual 
agreementprocedure. Verschillen in opvatting tussen de staten met betrekking tot het 
toerekenen van het vermogensbestanddeel aan de vaste inrichting, is overigens een pro-
bleem dat onder het huidige recht ook al bestaat en soms wordt opgelost door middel van 
een onderlinge overlegprocedure.368

368 Besluit 16 september 2002, nr. IFZ2002/715M, NTFR 2002/1474, BNB 2002/411.
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Daarnaast dreigt in de onderhavige uitgangssituatie nog een ander probleem. Indien het 
buitenland de verrekeningsmethode toepast zal namelijk de laagste van de volgende twee 
bedragen worden verrekend. Ofwel het bedrag aan in Nederland betaalde belasting ofwel 
het bedrag aan buitenlandse belasting dat over deze ondernemingswinst verschuldigd zou 
zijn. Bij een strikte toepassing kan het buitenland zelfs stellen dat ten laste van winstge-
nieter A in het geheel geen belasting is geheven, zodat per saldo niets verrekend hoeft te 
worden. De OWB is immers ten laste van de onderneming geheven.
Bij toepassing van de verrekeningsmethode door het buitenland dreigt derhalve naast het 
risico dat het buitenland van mening is dat een bepaald bestanddeel buiten het vaste 
inrichtingvermogen valt, ook nog het risico van dubbele heffing in de omvang van de te 
verrekenen winstbelasting. Het belastingverdrag geeft hiervoor evenmin een oplossing.

Ingeval het buitenland geen verdragsland is, is eventuele juridische dubbele heffing ter 
zake van de ondernemingswinst afhankelijk van de vraag of het buitenland een eenzijdige 
regeling kent, vergelijkbaar met de Nederlandse BvdB 2001. Indien zulks niet het geval is 
en het buitenland inderdaad winstgenieter A belast voor zijn in het buitenland behaalde 
ondernemingswinst, zal sprake zijn van juridische dubbele heffing. Dit is evenwel niet 
een ander gevolg als onder het huidige recht en het buitenland de in Nederland geheven 
inkomstenbelasting niet verrekend.
Indien het buitenland wel een eenzijdige regeling kent, kan een probleem ontstaan 
indien het buitenland de verrekeningsmethode toepast. Gelijk als hierboven voor ver-
dragssituaties is opgemerkt, dreigt dan de situatie dat er geen OWB wordt verrekend.
Tot slot wordt opgemerkt dat de dreiging van belastingverzwaring als gevolg van de een-
zijdig door Nederland ingevoerde OWB-stelsel, ook kan spelen indien de aanvullende 
secundaire heffing en de heffing over de arbeidscomponent in de beoordeling worden 
meegnomen. Immers, Nederland heft naar de mening van het buitenland ‘slechts’ 30% 
OWB op het moment dat de ondernemingswinst wordt gemaakt. Het is dan heel wel denk-
baar, indien het buitenland een (hoge) progressieve heffing kent vergelijkbaar met de hui-
dige Nederlandse regeling, dat het buitenland bij toepassing van de verrekeningsmethode 
de Nederlandse OWB als uitgangspunt neemt, en dus nog eigen belasting bijheft. De 
Nederlandse aanvullende heffing over dergelijke voordelen leidt dan tot een ongewenste 
belastingverzwaring waarvoor het belastingverdrag geen uitkomst biedt. In de navol-
gende onderdelen wordt nader ingegaan op winstuitkeringen, capital gains, loon en ter 
beschikking stellen van vermogen in de onderhavige uitgangssituatie.

9.4.2.2 Winstuitkering aan winstgenieter A
Volgens de nationale regelgeving van het buitenland, wordt de winstuitkering aange-
merkt als een onbelaste onttrekking en wordt ter zake geen belasting geheven. In de 
onderhavige situatie zal A volgens Nederlands fiscaal recht echter als buitenlands belas-
tingplichtige in de secundaire heffing betrokken worden. Tezamen met de eerdere hef-
fing van OWB bij de onderneming is vanuit Nederlandse optiek geen sprake van dubbele 
heffing. Temeer niet nu in het buitenland voorkoming wordt verleend ter zake van de 
belastingheffing over de ondernemingswinst.
Echter, indien het buitenland daarbij de verrekeningsmethode toepast, is deze conclusie 
niet in alle gevallen juist. Het is namelijk heel wel mogelijk dat het buitenland ‘enkel’ de 
geheven OWB verrekent en per saldo zijn eigen belasting bijheft, zodat wel sprake is van 
economische dubbele heffing.
Een cijfervoorbeeld ter verduidelijking:

Stel, de door de onderneming behaalde winst bedraagt 1.000. Nederland kent 
een OWB van 30% en een secundaire heffing van 30%. Het buitenland kent een 
progressieve inkomstenbelasting die gemiddeld uitkomt op 45%. Nederland 
heft 300 aan OWB. Het buitenland zal 450 aan belasting willen heffen maar zal 
op grond van art. 7 jo. art. 23A OESO-Modelverdrag daar niet toe gerechtigd zijn. 
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Het buitenland geeft voorkoming van dubbele heffing in de vorm van verreke-
ning en zal derhalve nog 150 aan eigen belasting heffen (450-300). Per saldo is 
dan 450 over de behaalde winst geheven.
Vervolgens gaat de onderneming over tot uitkering van de nettowinst, ad 550 
waarover door Nederland nog 30% secundaire heffing wordt geheven (= 165). 
Per saldo is dan over de winst geheven 615. Een belastingdruk van 61,5% der-
halve.

Een drukverzwaring derhalve, die feitelijk wordt veroorzaakt door de secundaire heffing 
die Nederland effectueert. Het is dus van belang om te bepalen of Nederland ter zake van 
de winstuitkeringen het heffingsrecht heeft. Meer in het bijzonder of deze uitkering 
onder art. 10 OESO-Modelverdrag kan worden begrepen.
Zoals in de voorgaande paragraaf al is opgemerkt, wordt onder dividend in de zin van 
art. 10 OESO-Modelverdrag verstaan een winstuitkering door een ‘company’ als bedoeld 
in art. 3, lid 1, sub b, OESO-Modelverdrag.369 Indien de in Nederland gevestigde onderne-
ming in de onderhavige uitgangssituatie onder de definitie valt van art. 3, lid 1, sub b, 
OESO-Modelverdrag, zal het dividendartikel dus van toepassing zijn.
In par. 9.2 is door mij reeds verdedigd dat indien de onderneming feitelijk in Nederland 
is gevestigd er inderdaad sprake is van een lichaam in de zin van het OESO-Modelverdrag, 
vanuit Nederlandse optiek.370 Voor de spiegelbeeldige situatie, waarin door mij is inge-
gaan op de invulling van het begrip lichaam in de zin van art. 10 OESO-Modelverdrag, ver-
wijs ik naar onderdeel 9.3.2b.
Toepassing van art. 10 OESO-Modelverdrag betekent dat Nederland ingevolge het tweede 
lid een beperkt heffingsrecht heeft van 15%. Zoals gesteld zal het buitenland ter zake van 
deze winstuitkering niets heffen en dientengevolge ook geen voorkoming verlenen. 
Immers, er is niets vrij te stellen, want het wordt al niet belast en verrekening met bui-
tenlandse heffing is evenmin mogelijk aangezien de Nederlandse heffing nergens mee 
verrekend kan worden. De economische dubbele heffing wordt slechts door verdragstoe-
passing gedeeltelijk afgewend nu Nederland een beperkt heffingsrecht heeft.
Concluderend kan worden opgemerkt dat eenzijdige invoering van het OWB-stelsel in de 
onderhavige uitgangsituatie voor winstuitkeringen alleen tot economische dubbele hef-
fing leidt indien het buitenland voorkoming geeft door middel van verrekening. Of deze 
economische dubbele heffing bezwarend is, hangt af van het buitenlandse tarief waarmee 
de Nederlandse OWB wordt verrekend.
Treaty override speelt in dit opzicht mijns inziens overigens niet. Het is niet zo dat Neder-
land eenzijdig een heffingsrecht naar zich toe haalt ten koste van de andere verdragspart-
ner. Anders gezegd de goede trouw van de verdragspartner wordt niet geschonden aange-
zien deze toch al geen heffingsrecht had ter zake van de in Nederland behaalde onderne-
mingswinst.

9.4.2.3 Capital gains
Indien de onderneming geheel of gedeeltelijk wordt vervreemd, zal het buitenland de 
daarbij behaalde stakingswinst willen belasten bij A vergelijkbaar aan de huidige wijze 
waarop Nederland buitenlands belastingplichtige particulier ondernemers belast indien 
zij hun subjectieve onderneming beëindigen.
Indien Nederland het OWB-stelsel heeft ingevoerd, zal de Nederlandse fiscus eveneens 
willen heffen ter zake van deze vervreemding. Het betreft dan echter niet de ‘stakings-
winst’ bij de onderneming aangezien het belastingsubject voor de OWB gewoon blijft 
bestaan maar de vervreemdingswinst die de winstgenieter behaalt. Nederland ziet een 

369 Commentaar par. 3, onderdeel 24 bij art. 10.
370 Het is namelijk mogelijk dat een entiteit, niet zijnde een rechtspersoon, wel als lichaam kwalifi-

ceert indien het als zodanig voor de fiscale wetgeving wordt behandeld. Gelet op de zelfstandige 
belastingplichtig voor de OWB, kan naar mijn mening gesteld worden dat zulks inderdaad het 
geval is. Zie ook onderdeel 27 van het commentaar bij art. 10 waar een zelfde soort conclusie 
getrokken wordt voor partnerships die zelfstandig in de heffing worden betrokken.
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buitenlands belastingplichtige winstgenieter, die een vervreemdingswinst behaalt met de 
verkoop van zijn belang in een onderneming. Hierover zal Nederlandse secundaire hef-
fing verschuldigd zijn.
Vraag is of een belastingverdrag verzachting geeft. Het buitenland zal van mening zijn dat 
het hier gaat om een vervreemding als bedoeld in art. 13, lid 2, OESO-Modelverdrag. Inge-
volge deze bepaling komt het heffingsrecht toe aan de bronstaat, Nederland in casu. Op 
grond van de saldobepaling van art. 7, lid 7, OESO-Modelverdrag zal het winstartikel niet 
van toepassing zijn.
Gelijk als in de voorgaande paragraaf is verdedigd in de spiegelbeeldige situatie, zal Neder-
land van mening zijn dat vervreemding van de participatie in de onderneming valt onder 
‘overige vermogensbestanddelen’ als bedoeld in art. 13, lid 5, OESO-Modelverdrag. Het 
heffingsrecht komt in die visie toe aan de woonstaat, in casu het buitenland. Gevolg is dus 
dubbele voorkoming. Noch Nederland, noch het buitenland zullen hun heffingsrechten 
willen effectueren. Indien het buitenland de verrekeningsmethode hanteert, leidt deze 
dubbele voorkoming per saldo niet tot een voordeel. Immers, verrekend kan worden de 
in Nederland verschuldigde belasting. Echter, er is geen sprake van een in Nederland ver-
schuldigde belasting – geen OWB omdat de onderneming zelf niet eindigt en geen secun-
daire heffing omdat Nederland meent daarover geen heffingsrecht te bezitten – zodat per 
saldo het buitenland met toepassing van de verrekeningsmethode zijn eigen heffing vol-
ledig kan effecturen.
De dubbele voorkoming levert een voordeel op ingeval de woonstaat voorkoming geeft in 
de vorm van een vrijstelling. Immers, dan wordt in het geheel niet over de vervreemdings-
winst geheven.
Art. 23a, lid 4, OESO-Modelverdrag bevat evenwel voor deze laatste situatie een oplossing. 
Ingeval dubbele vrijstelling wordt verleend omdat beide staten bij toepassing van het ver-
drag van mening zijn dat het inkomensbelastingdeel vrijgesteld dient te worden, mag het 
woonland alsnog heffen.371 Deze oplossing geldt echter alleen indien in het concrete bila-
terale belastingverdrag een dergelijke bepaling is opgenomen. Echter, indien een derge-
lijke bepaling ontbreekt, kan mogelijkerwijs een mutual agreement procedure (art. 25 
OESO-Modelverdrag) nog uitkomst bieden.
Met betrekking tot de heffing van capital gains betekent eenzijdige invoering van het 
OWB-stelsel door Nederland, niet dat sprake is van het ontstaan van economische dubbele 
heffing in het geval van een belastingverdrag. Echter, wel ontstaat de kans dat sprake is 
van een dubbele vrijstelling, indien het buitenland de vrijstellingsmethode toepast. Deze 
dubbele vrijstelling kan slechts worden voorkomen indien het concrete belastingverdrag 
een bepaling bevat als bedoeld in art. 23a, lid 4, OESO-Modelverdrag.

9.4.2.4 Loon
Indien de onderneming loon uitkeert op grond van de in het OWB-stelsel opgenomen fis-
cale fictie, zal het buitenland hierover geen belasting heffen. Reden is dat het buitenland 
de dienstbetrekking tussen de ondernemer en zijn particuliere onderneming niet erkent 
en derhalve niets meer ziet dan een onbelaste onttrekking.
Nederland zal op grond van zijn nationale heffingstelsel over het aan A uitgekeerde loon 
wel inkomstenbelasting heffen. A zal als buitenlands belastingplichtige in de heffing van 
box 1 betrokken worden op gelijke wijze als voortvloeit uit art. 7.2, lid 2, onderdeel a, Wet 
IB 2001.
De buitenlandse heffing over de ondernemingswinst tezamen met de Nederlandse heffing 
over de ondernemingswinst en het loon, leidt in bepaalde gevallen tot economische dub-
bele druk. Oorzaak is de wijze waarop voorkoming van dubbele belasting wordt verleend 
in een verdragssituatie. Heffingsrechten over ondernemingswinst worden, zoals eerder al 
opgemerkt, verdeeld volgens de regels van art. 7 OESO-Modelverdrag. Op grond van deze 
bepaling heeft de Nederlandse fiscus in de onderhavige uitgangssituatie het volledige hef-
fingsrecht. De dubbele heffing ontstaat in die gevallen waarin het buitenland voorkoming 

371 In dezelfde zin onderdeel 56.1 van het commentaar bij art. 23A OESO-Modelverdrag.
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verleent door toepassing van de verrekeningsmethode, gelijk als hiervoor is betoogd met 
betrekking tot winstuitkeringen. De economische dubbele druk wordt veroorzaakt door 
de wijze waarop het buitenland de te verrekenen belasting vaststelt in samenhang met de 
aanvullende Nederlandse heffing over het loon. Het buitenland ziet ‘slechts’ de OWB van 
30% en zal deze verrekenen. De Nederlandse aanvullende box 1-heffing over het loon is 
extra en levert de drukverzwaring op. Bijkomend nadeel in dit verband is dat het buiten-
land de aftrek van loonkosten bij het bepalen van de belastbare winst niet erkent. De 
winst waarover het buitenlandse heffing wordt berekend waarmee de Nederlandse OWB 
zal worden verrekend, is inclusief de loonkosten. Een voorbeeld ter verduidelijking.

Uitgangspunt is de situatie waarbij A loon geniet van de in Nederland gevestigde 
onderneming. Stel dat het buitenland een tarief hanteert voor winsten van par-
ticuliere ondernemingen, dat vergelijkbaar is aan het Nederlandse box 1-tarief. 
Nederlandse OWB is 30%. In enig jaar bedraagt de ondernemingswinst 100 en 
de loonkosten 10. Op grond van de Nederlandse regelgeving zal OWB worden 
geheven over deze ondernemingswinst minus de loonkosten aangezien het op 
grond van een fictie mogelijk is dat de particuliere ondernemer in dienstbetrek-
king staat tot zijn onderneming. Nederland heft dan 27 OWB (30% van 100-10) 
en is daartoe ook gerechtigd op grond van art. 7 OESO-Modelverdrag.
Het buitenland ziet evenwel alleen de winst die behaald is door de buitenlandse 
onderneming van zijn binnenlands belastingplichtige. Ervan uitgaande dat het 
buitenland de gehele winst van 100 toerekent aan de vaste inrichting zal het de 
winst van 100 belasten tegen 50% derhalve 50 aan belasting. Met deze 50 zal 
‘slechts’ de Nederlandse winstbelasting worden verrekend aangezien het bui-
tenland de heffing over de loonkosten niet ziet. Het buitenland kent de moge-
lijkheid immers niet om een arbeidsovereenkomst met de ‘eigen’ particuliere 
onderneming aan te gaan. Derhalve zal het buitenland nog 23 (50-27) bijheffen.
Vervolgens heft Nederland nog eens inkomstenbelasting volgens de grondsla-
gen van box 1 over het loon. Dit levert een heffing op van 50% over 10 = 5. In 
totaal is de belastingdruk derhalve 55%.

Het is de vraag of de Nederlandse heffing over het loon mogelijk verhinderd wordt door 
toepassing van een belastingverdrag.
Met betrekking tot de mogelijke verdragstoepassing zal art. 15, lid 1, OESO-Modelverdrag 
doorslaggevend zijn. Het is dan allereerst van belang om te bepalen of het loon in de 
onderhavige situatie wel loon is in de zin van deze verdragsbepaling. Er wordt immers 
loon genoten als gevolg van een door Nederland ingevoerde fictie. Gelet op het feit dat het 
begrip loon niet is gedefinieerd in het verdrag, wordt de invulling daarvan overgelaten 
aan de nationale wetgeving van de desbetreffende staten.372 Nu de vergoeding volgens 
Nederlands nationaal recht wordt aangemerkt als loon, wordt deze loonbetaling mijns 
inziens onder het begrip loon in de zin van art. 15 OESO-Modelverdrag begrepen.
In het eerste lid van deze bepaling staat de hoofdregel: het loon is slechts belastbaar in de 
staat waar de genieter inwoner is, uitgezonderd de situatie dat de werkzaamheden elders 
worden uitgevoerd.373 In dat laatste geval heeft de bronstaat het heffingsrecht. De woon-
staat zal in dat geval voorkoming moeten verlenen.
Toepassing van deze bepaling op de onderhavige uitgangssituatie impliceert dat Neder-
land het heffingsrecht over het loon heeft. De eerder geconstateerde verzwaring van de 
belastingdruk, die ontstaat indien het buitenland de verrekeningsmethode hanteert voor 
de ondernemingswinst en Nederland vervolgens aanvullend heft, wordt door het belas-
tingverdrag dus niet verminderd.

372 Zie art. 3, lid 2, OESO-Modelverdrag.
373 In het tweede lid van deze bepaling is een uitzondering op deze regel geformuleerd voor tijdelijke 

arbeid doch deze laat ik hier verder buiten beschouwing, aangezien Nederland in die situatie geen 
heffingsrecht heeft en er dus ook geen drukverzwaring optreedt.
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In dit verband dient nog wel aandacht te worden besteed aan de fictiefloonarresten van 
5 september 2003 en de vraag of deze mogelijk de Nederlandse heffing over het loon ver-
hinderen. Uit de fictiefloonarresten volgt dat in beginsel bij het uitleggen van verdragster-
men e.d. een dynamische interpretatie wordt gevolgd. Indien een begrip niet is gedefini-
eerd in het verdrag, zal op grond van art. 3, lid 2, OESO-Modelverdrag de nationale wetge-
ving doorslaggevend zijn. Indien na het sluiten van het verdrag de nationale wetgeving 
zodanig wordt gewijzigd dat de definiëring van een verdragsterm, waarvoor ingevolge 
art. 3, lid 2, OESO-Modelverdrag wordt verwezen naar de nationale wetgeving, eveneens 
een wijziging doormaakt, is het de vraag of dit is toegestaan en deze wijziging inderdaad 
doorwerkt naar de verdragstoepassing.
Volgens de fictiefloonarresten is een dergelijk gevolg inderdaad toegestaan op grond van 
de dynamische interpretatie. De Hoge Raad heeft zelfs bepaald dat hierbij gebruik mag 
worden gemaakt van forfaits en ficties, mits de nationale wetgever daardoor niet eenzij-
dig het heffingsrecht over inkomsten naar zich toetrekt, die naar hun aard onder een 
ander verdragsartikel vallen dat het heffingsrecht niet aan Nederland toewijst.374 Voor 
een dergelijke nationale wetswijziging biedt het verdrag volgens de Hoge Raad geen 
ruimte.
Toegepast op de onderhavige situatie levert dit het volgende op. Naar mijn mening kan de 
eenzijdige invoering van de fiscale fictie dat een particuliere onderneming een arbeids-
overeenkomst aan kan gaan met zijn participant, niet worden aangemerkt als het door 
Nederland naar zich toe trekken van heffingsrechten. Immers, indien de fictie niet van 
toepassing is, zouden deze arbeidsinkomsten deel (blijven) uitmaken van de winst 
behaald door de in Nederland gevestigde onderneming. Nederland zou op grond van art. 7 
OESO-Modelverdrag het volledige heffingsrecht hebben over deze winst. Er zou geen 
aftrek worden genoten en evenmin bij uitkering een aanvullende heffing plaatsvinden. 
Door invoering van het OWB-stelsel wordt per saldo een zelfde situatie gecreëerd alleen 
vindt de heffing in twee heffingen plaats in plaats van één heffing.375 Mijns inziens haalt 
Nederland dus niet eenzijdig een heffingsrecht naar zich toe. Kortom, de fictiefloonarres-
ten zullen Nederland niet verhinderen om de dienstbetrekkingfictie ook voor verdrags-
doeleinden toe te passen.
Conclusie naar aanleiding van het voorgaande is mijns inziens het volgende. Eenzijdige 
invoering van het OWB-stelsel betekent in de onderhavige uitgangssituatie een economi-
sche dubbele heffing indien loon wordt uitgekeerd aan de in het buitenland woonachtige 
winstgenieter A. Deze dubbele heffing doet zich alleen voor indien het buitenland verre-
kening geeft met betrekking tot de juridische dubbele belasting over de ondernemings-
winst. De Nederlandse heffing over de loonbaten na toepassing van deze verrekening ver-
oorzaakt de drukverzwaring.
Deze heffing over het loon wordt niet door enig verdragsartikel verhinderd. Deze conclu-
sie luidt alleen anders indien het buitenland een winstbelasting heft die lager ligt dan de 
Nederlandse OWB. In dat geval zal het buitenland na toepassing van de verrekeningsme-
thode niets meer bijheffen, aangezien de Nederlandse heffing hoger is dan de buiten-
landse heffing.

9.4.2.5 Ter beschikking stellen van vermogen
Voor het ter beschikking stellen van vermogen aan de eigen particuliere onderneming 
levert invoering van de eenzijdige invoering van het OWB-stelsel in beginsel weinig ver-
andering op in vergelijking met de bestaande situatie.
Indien vermogensbestanddelen aan de in Nederland gevestigde onderneming ter beschik-
king worden gesteld, worden deze tot het Nederlandse ondernemingsvermogen gere-
kend. De daarmee behaalde voordelen vormen ondernemingswinst, die zowel door Neder-
land in de heffing wordt betrokken als door het buitenland.

374 Zie r.o. 3.4.2.
375 De wijze waarop dit heffingsrecht vervolgens wordt geëffectueerd is voor de beoordeling niet 

meer van belang.
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De juridische dubbele heffing die ontstaat, wordt voorkomen door art. 7 OESO-Modelver-
drag. Nederland heeft het volledige heffingsrecht en het buitenland dient voorkoming te 
verlenen. Enig probleem hierbij is – zoals eerder al opgemerkt – indien Nederland en het 
buitenland niet een gelijk standpunt innemen met betrekking tot de omvang van het 
vaste-inrichtingsvermogen. Het is mogelijk dat het buitenland van mening is dat het in 
gebruik gegeven vermogensbestanddeel geen deel uitmaakt van het Nederlandse onder-
nemingsvermogen. Het buitenland zal dan in zoverre geen voorkoming verlenen. Dit is 
evenwel niet anders dan thans het geval is. Ook nu bestaat de mogelijkheid dat twee sta-
ten verschillen over de interpretatie van bepaalde feiten.
De enige verandering die hier optreedt, is de wijze waarop Nederland deze door een par-
ticuliere onderneming behaalde winst belast. De heffing is in twee afzonderlijke heffin-
gen verdeeld. Eerder in dit hoofdstuk werd al aangegeven dat als gevolg hiervan mogelijk 
economische dubbele heffing ontstaat, indien het buitenland voorkoming geeft in de 
vorm van verrekening. De kans bestaat dat alleen de OWB-heffing wordt verrekend en 
mogelijkerwijs zelfs die niet. Het daaropvolgend effectueren van de Nederlandse secun-
daire heffing zou dan een extra heffing betekenen en in die zin een economische dubbele 
heffing. Deze dreiging heeft ook zijn uitwerking op de vermogensbestanddelen die ver-
plicht ondernemingsvermogen vormen.
Treaty override is hier mijns inziens evenwel niet aan de orde aangezien Nederland geen 
heffingsrecht naar zich toe haalt waar zij aanvankelijk geen recht op had. Integendeel 
Nederland staat zelfs een deel van zijn heffingsrecht af aan het buitenland indien dit een 
verrekeningsland was. In de huidige situatie zal Nederland heffen ter zake van de vermo-
gensbestanddelen die deel uitmaken van het vaste inrichtingsvermogen in Nederland. 
Onder het OWB-stelsel zal Nederland echter van mening zijn dat zij ter zake van de ver-
vreemding van deze ‘overige vermogensbestanddelen’ geen heffingsrecht bezit en zal der-
halve van heffing afzien.

9.4.3 Wenselijk recht oftewel nieuwe oplossingen die deel uitmaken van het 
OWB-stelsel

Uit het vorenstaande volgt dat in de onderhavige uitgangssituatie (i.e. Nederlandse parti-
culiere onderneming met in het buitenland woonachtige winstgenieter) eenzijdige invoe-
ring van het OWB-stelsel tot (juridische en/of economische) dubbele heffing kan leiden. 
De juridische dubbele heffing dreigt bijvoorbeeld in niet-verdragssituaties aangezien in 
dat geval zowel Nederland als het buitenland over de ondernemingswinst zal heffen en er 
geen verdrag is dat voor voorkoming van deze dubbele heffing zorgt. Of sprake is van 
voorkoming, is dan afhankelijk van de vraag of het buitenland een eenzijdige regeling 
kent vergelijkbaar aan het Nederlandse BvdB 2001. Dit is evenwel onder het huidige recht 
niet anders.
In verdragssituaties dreigt wel economische dubbele heffing in een aantal specifieke situ-
aties, die in vergelijking met het bestaande systeem een verslechtering betekenen. Indien 
het buitenland een vrijstellingsland is speelt dit niet, maar wel als het een verrekenings-
land is. De economische dubbele heffing wordt dan veroorzaakt doordat het buitenland 
‘slechts’ de OWB verrekent en Nederland vervolgens nog afzonderlijk (aanvullend als het 
ware) heft over de winstuitkeringen en het loon. Gevolg is een dreigende drukverzwaring 
in vergelijking tot het bestaande systeem veroorzaakt door de eenzijdige invoering van 
het OWB-stelsel.
Anderzijds ontstaat voor belastingplichtige in de onderhavige uitgangssituatie, ook de 
mogelijkheid van een heffingsvoordeel. Het betreft de vervreemdingswinsten waarvoor 
een dubbele vrijstelling wordt verleend indien het buitenland een vrijstellingsland is. Dit 
voordeel is niet aan de orde als het een verrekeningsland is en wordt in alle gevallen terug-
genomen indien het desbetreffende verdrag een bepaling bevat overeenkomstig art. 23a, 
lid 4, OESO-Modelverdrag.
Dit voordeel voor de belastingplichtige is tegelijkertijd een nadeel voor de Nederlandse 
schatkist. Immers, onder het huidige recht betekent het vervreemden van de onderne-

FWR_mol.book  Page 204  Monday, February 18, 2008  3:06 PM



Internationale inpasbaarheid van het OWB-stelsel 205

ming, het behalen van ondernemingswinst die op grond van art. 7 OESO-Modelverdrag 
aan Nederland is toegewezen. Nederland belast A thans als buitenlandse belastingplich-
tige binnen box 1. Eenzijdige invoering van het OWB-stelsel betekent echter dat Neder-
land zijn heffingsrecht ter zake ziet verdwijnen.

9.4.4 Verbetering en verslechtering

Naar aanleiding van het voorgaande kan bepaald worden of eenzijdige invoering van het 
OWB-stelsel in de onderhavige uitgangssituatie een verslechtering betekent in vergelij-
king tot het bestaande fiscale regime. Mijns inziens ontstaat als gevolg van de dubbele hef-
fing die hiervoor is beschreven, inderdaad in een aantal gevallen een mogelijke verslech-
tering. Het feit dat geen eenzijdige oplossing wordt geboden, maakt deze conclusie com-
pleet.
Dit wil echter niet zeggen dat invoering van het OWB-stelsel gelet op de internationale 
consequenties niet haalbaar is. Belangrijkste argument voor de stelling dat invoering toch 
haalbaar is, is dat de verslechtering een beperkt aantal situaties betreft. Ten eerste moet 
het gaan om situaties waarbij het buitenland de verrekeningsmethode toepast. Bij toepas-
sing van de vrijstellingsmethode speelt het probleem niet. Ten tweede ontstaat in een spe-
cifieke situatie, d.w.z. bij de realisatie van een capital gain terwijl het buitenland vrijstel-
ling verleent, een voordeel in vergelijking tot de bestaande situaties onder het huidige 
recht. Deze voor- en nadelen tegen elkaar afwegend, ben ik van mening dat eenzijdige 
invoering van het OWB-stelsel in de onderhavige uitgangssituatie niet tot een dusdanige 
verzwaring van de heffing leidt, dat die verzwaring aan de haalbaarheid van het stelsel in 
de weg zou staan. 

9.5 INTERNATIONALE GEVOLGEN VOOR ONDERNEMINGEN MET 
RECHTSPERSOONLIJKHEID

9.5.1 Inleiding

In deze paragraaf zal (globaal) worden ingegaan op de internationale behandeling van 
grensoverschrijdend ondernemen met een onderneming gedreven door een rechtsper-
soon onder het voorgestelde OWB-stelsel. Voorafgaand kan reeds worden opgemerkt dat, 
zoals hierna zal worden uitgewerkt, voor deze situaties weinig verschil zal optreden in 
vergelijking met de bestaande situatie. Vanuit die invalshoek zal invoering van het OWB-
stelsel dus weinig problemen opleveren. Voor de volledigheid worden de gevolgen in het 
navolgende toch kort uiteengezet.
Enige wijziging die een eenzijdige invoering van het OWB-stelsel teweegbrengt, is de voor-
gestelde fiscale behandeling van het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen 
aan de onderneming door een kwalificerend ‘persoon’. Op deze wijziging wordt hierna 
dieper ingegaan.
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9.5.1.1 Nederlandse winstgenieter van een in het buitenland gevestigde onderneming algemeen

Het buitenland zal zowel een winstbelasting heffen over de door de onderneming 
behaalde winst, als een bronheffing over de winstuitkering aan de in Nederland woonach-
tige winstgenieter. Voorts is het niet ondenkbaar dat bij een eventuele vermogenwinst 
winstgenieter A door het buitenland wordt belast. Ook bij uitkering van andere vergoe-
dingen, bijvoorbeeld rente of loon, zal het buitenland willen heffen.
Nederland zal echter ook willen heffen. Geen OWB ter zake van de door de onderneming 
behaalde winst aangezien er geen sprake is van een OWB-belastingsubject in Neder-
land376, maar wel secundaire heffing bij A indien de onderneming winst uitkeert of indien 
A zijn participatie vervreemdt en daarbij een vermogenswinst realiseert. Voorts zal Neder-
land A, als binnenlands belastingplichtige, op grond van de nationale toepassing van het 
OWB-stelsel en de Wet IB 2001 voor zijn eventuele looninkomsten belasten in box 1 naar 
een progressief tarief.

Er dreigt juridische dubbele heffing met betrekking tot de winstuitkeringen en vervreem-
dingswinsten. Een belastingverdrag zal hier uitkomst moeten bieden en bij het ontbreken 
daarvan eventueel een Nederlandse eenzijdige regeling. Deze wijze van voorkoming van 
dubbele belasting wijkt echter niet af van hetgeen thans gebruikelijk is bij rechtsperso-
nen.

9.5.1.2 Ter beschikking stellen van onroerend goed
In dit onderdeel en het volgende wordt ingegaan op de gevolgen van het ter beschikking 
stellen van vermogensbestanddelen in de onderhavige uitgangssituatie. Hierbij zullen de 
twee meest voorkomende vormen aan de orde worden gesteld; onroerend goed en een 
geldlening. Voor een uiteenzetting van de fiscale behandeling van het ter beschikking 
stellen van vermogen aan de onderneming in het OWB-stelsel wordt verwezen naar 
onderdeel 8.2.2 van hoofdstuk 7. Voor wat betreft de fiscale behandeling in het buiten-
land wordt aangenomen dat het buitenland voor het ter beschikking stellen van vermo-
gen een vergelijkbare bepaling kent als de systematiek van de inkomsten uit vermogen 
zoals die onder de Wet IB 1964 gold.377

376 Zowel de rechtspersoon als de onderneming bevindt zich feitelijk in het buitenland met als 
gevolg dat een aanknopingspunt (in de vorm van een belastingsubject) voor de heffing van OWB 
ontbreekt. Evenmin is in deze uitgangssituatie in Nederland sprake van een vaste inrichting.

377 Progressieve heffing met een toptarief van 52% ter zake van het voordeel dat uit het vermogens-
bestanddeel wordt betrokken. Dit betekent overigens dat vermogenswinsten onbelast zullen zijn.
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Indien A in de onderhavige uitgangssituatie een pand ter beschikking stelt aan het buiten-
landse lichaam dat de onderneming drijft, zal in de meeste gevallen het pand in het bui-
tenland zijn gelegen. Het zal veelal gaan om het bedrijfspand waarin de buitenlandse 
onderneming wordt gedreven. De Nederlandse fiscus zal de voordelen die behaald worden 
met deze onroerende zaak eveneens willen belasten, door het ter beschikking stellen bij 
fictie aan te merken als een onderneming. Afhankelijk van het belastingregime in het bui-
tenland is het mogelijk dat ook de buitenlandse fiscus de capital gain en eventuele huur-
inkomsten wil belasten. In de onderhavige uitgangssituatie zal feitelijk alleen secundaire 
heffing kunnen worden geëffectueerd, aangezien een OWB-belastingsubject ontbreekt nu 
de fictieve TBS-onderneming in het buitenland ligt. Resteert volgens Nederlands nationaal 
recht enkel de secundaire heffing op het moment dat de winsten uit de fictieve TBS-onder-
neming aan A toekomen.
Het buitenland zal daarentegen de voordelen rechtstreeks bij A belasten als eigenaar van 
het onroerend goed. Ook nu speelt weer de vraag of een belastingverdrag verzachting van 
deze (economische) dubbele heffing kan verlenen.
Het buitenland zal van mening zijn dat zij het heffingsrecht bezit, op grond van art. 6, 
lid 1, OESO-Modelverdrag. Ingevolge deze bepaling zijn de inkomsten uit onroerend goed 
‘slechts’ belastbaar in de staat waar het onroerend goed is gelegen met als gevolg dat A 
door het buitenland wordt belast.
Nederland zal zich bij de verdragstoepassing richten op de winstuitkeringen uit de fictieve 
onderneming en dan in het bijzonder op de vraag welk verdragsartikel – 6, 7, 10 of 21 
OESO-Modelverdrag – van toepassing is.
Mijns inziens wordt aan de toepassing van art. 10 OESO-Modelverdrag niet toegekomen. 
Eerder betoogde ik al dat de voor deze bepaling vereiste ‘company’ in de zin van het OESO- 
Modelverdrag, ontbreekt.378 Immers, het ter beschikking stellen van onroerend goed 
wordt door het buitenland niet als zelfstandige onderneming in de heffing betrokken. 
Toepassing van art. 10 OESO-Modelverdrag is dus niet mogelijk.
Vanuit Nederlandse optiek wordt evenmin toegekomen aan de toepassing van art. 6 
OESO-Modelverdrag. Invoering van het OWB-stelsel betekent immers dat volgens het 
Nederlandse nationale recht het ter beschikking gestelde onroerende goed kwalificeert 
als TBS-onderneming en dus als OWB-subject waaruit met secundaire heffing belaste 
winstuitkeringen kunnen komen.
Het enige artikel dat dan resteert, is het saldoartikel (art. 21 OESO-Modelverdrag). Dit arti-
kel bepaalt dat het heffingsrecht wordt toegewezen aan de woonstaat indien geen van de 
andere verdragsartikelen van toepassing zijn geweest. Gevolg is dat Nederland, vanuit 
nationale optiek, de secundaire heffing kan effectueren.379 In vergelijking met de huidige 
fiscale behandeling van ter beschikking gesteld onroerend goed, is deze uitwerking geen 
verslechtering voor de staatskas maar wel voor de belastingplichtige. Immers, onder het 
huidige recht mist de Nederlandse fiscus het heffingsrecht en zal het buitenland de 
inkomsten uit het onroerend goed belasten. Onder het OWB-stelsel zal Nederland secun-
dair heffen, hetgeen een verzwaarde belastingdruk oplevert. Uitzondering geldt indien de 
Nederlandse secundaire heffing in de praktijk blijkt te sneuvelen als gevolg van treaty 
override.
In het geval een belastingverdrag ontbreekt, wordt de economische dubbele heffing even-
min voorkomen. Om dezelfde redenen als vorenstaand zal art. 9, lid 1, sub d, van het BvdB 
2001 niet van toepassing zijn. Geen van de andere artikelen in het BvdB 2001 biedt uit-
komst zodat ook in niet-verdragssituaties een verzwaarde belastingdruk ontstaat in verge-
lijking met de bestaande situatie.
Mijns inziens is het verdedigbaar dat Nederland, gelet op deze verslechtering, eenzijdig 
een vrijstelling (met toepassing van grondslagvoorbehoud) gaat verlenen indien het gaat 

378 Zie par. 1.3 bij het commentaar op art. 3 OESO-Modelverdrag in samenhang met onderdeel 27 bij 
het commentaar op art. 10 OESO-Modelverdrag.

379 Wellicht ten overvloede merk ik hier op dat als het saldoartikel niet geldt, Nederland door het 
verdrag niet wordt gehinderd in zijn heffingsrecht.
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om voordelen die worden behaald met onroerend goed dat in het buitenland is gelegen. 
Immers, de belastingverzwaring wordt ook eenzijdig door Nederland veroorzaakt. Deze 
vrijstelling zal de secundaire heffing betreffen. Aan heffing van OWB ter zake van de fic-
tieve TBS-onderneming wordt niet toegekomen aangezien deze geacht wordt in het bui-
tenland te zijn gelegen nu het onroerend goed in het buitenland ligt. Dientengevolge ont-
breekt een OWB-belastingsubject in Nederland.
Tot slot kan in dit verband worden opgemerkt dat eenzelfde conclusie geldt indien de per-
soon die ter beschikking stelt niet de winstgenieter zelf is, doch een met hem verbonden 
persoon.

9.5.1.3 Ter beschikking stellen van een lening aan de in het buitenland gevestigde onderneming van 
de rechtspersoon

Dezelfde problematiek als bij het ter beschikking stellen van onroerend goed, speelt bij 
een vordering op het buitenlandse lichaam. Het buitenland zal A als crediteur belasten, 
ervan uitgaande dat het buitenland een stelsel voor inkomsten uit vermogen kent, zoals 
Nederland dat tot 1 januari 2001 toepaste bij de heffing van inkomstenbelasting. Gevolg 
is dat het buitenland voordelen die met deze vordering worden behaald (i.e. rente) zal wil-
len belasten. Echter, Nederland zal eveneens deze voordelen willen belasten door de vor-
dering bij fictie aan te merken als een onderneming en derhalve als een OWB-belasting-
subject. Ik stel mij hier op het standpunt dat Nederland in deze situatie enkel tot secun-
daire heffing bij winstgenieter A zal overgaan. Naar mijn mening zal de fictieve TBS-
onderneming namelijk naar Nederlandse maatstaven in het buitenland zijn gelegen. Mijn 
assumptie is dat de terbeschikkingstelling daar plaatsvindt waar de onderneming is geves-
tigd. Steun voor dit uitgangspunt ontleen ik aan de huidige bepaling die Nederland han-
teert voor het ter beschikking stellen door buitenlands belastingplichtigen als bedoeld in 
art. 7.2, lid 3, Wet IB 2001.380 In die bepaling is, na onduidelijkheid omtrent de reikwijdte, 
uitdrukkelijk aangegeven dat alleen dan sprake is van ter beschikking stellen in Nederland 
indien het gaat om ter beschikking stellen aan het in Nederland gelegen deel van een 
onderneming. Anders gezegd indien niet ter beschikking wordt gesteld aan een in Neder-
land gelegen deel van een onderneming, is er geen aanknopingspunt voor de Nederlandse 
fiscus. Toegepast op de onderhavige uitgangssituaties, is het mijns inziens niet ondenk-
baar dat de fictieve TBS-onderneming geacht wordt daar te zijn gevestigd waar de onder-
neming waaraan het vermogensbestanddeel ter beschikking wordt gesteld, is gelegen. In 
casu derhalve in het buitenland. Resteert vanuit Nederlandse benadering alleen secun-
daire heffing.
De buitenlandse heffing van inkomstenbelasting over de voordelen behaald met de vor-
dering tezamen met de secundaire heffing door Nederland leveren een ongewenste juri-
dische dubbele heffing op.
Toepassing van een belastingverdrag levert het volgende op.
Het buitenland zal art. 11 OESO-Modelverdrag van toepassing achten. De rente betaald op 
de vordering is immers – in de visie van het buitenland – ‘interest’ als bedoeld in art. 11, 
lid 3, OESO-Modelverdrag waarvan A de ontvanger is. Op grond van lid 2 van ditzelfde arti-
kel heeft het buitenland een beperkt heffingsrecht en mag een bronheffing toepassen van 
10%.
Toepassing van het belastingverdrag door Nederland, spitst zich toe tot de vraag of art. 10 
OESO-Modelverdrag van toepassing is, of art. 11 van ditzelfde verdrag. Toepassing van 
art. 10 OESO-Modelverdrag ketst ook hier af op het begrip ‘company’.381

Toepassing van art. 11 OESO-Modelverdrag lijkt door de Nederlandse herkwalificatie als 
gevolg van het OWB-stelsel echter ook moeilijk. Vanuit Nederland bezien is geen sprake 
van income from debt claim. Nederland zou wel het saldoartikel kunnen toepassen (art. 21 

380 Memorie van toelichting bij aanvulling op art. 7.2, lid 3, Wet IB 2001, Kamerstukken II, 2001-2002, 
28 487, nr. 3, p. 31-32.

381 Zie hiervoor bij het ter beschikking stellen van onroerend goed.
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OESO-Modelverdrag) en zich het volledige exclusieve heffingsrecht toedichten. Nadeel is 
dat dan geen rekening wordt gehouden met de bronheffing in het buitenland.
Mijns inziens bestaat de kans dat deze herkwalificatie door Nederland als gevolg van de 
eenzijdige invoering van het OWB-stelsel met de beschreven gevolgen kan worden aange-
merkt als ‘ongeoorloofde treaty override’. Nederland haalt door een eenzijdige wetswijzi-
ging heffingsrechten naar zich toe waar de staten bij het sluiten van het verdrag niet van-
uit zijn gegaan. Oorspronkelijke bedoeling was immers afwikkelen op grond van het inte-
restartikel waarbij Nederland rekening zou houden met de buitenlandse bronheffing van 
10%.
Gelet op deze treaty override ben ik van mening dat eenzijdige invoering van het OWB-
stelsel in de onderhavige uitgangssituatie niet betekent dat de fictie doorwerkt naar het 
verdrag. De verdeling van heffingsrechten zal plaatsvinden volgens de regels van art. 11 
OESO-Modelverdrag hetgeen het buitenland het recht geeft op een bronheffing van 10% 
en Nederland het recht geeft om de secundaire heffing te effectueren waarbij rekening 
moet worden gehouden met deze bronheffing. In vergelijking met de bestaande situatie 
betekent dit een voordeel voor de belastingplichtige en een nadeel voor de staatskas. 
Thans zal Nederland eveneens voorkoming van de bronheffing verlenen, doch vervolgens 
A belasten binnen box 1 met als toptarief 52%. Invoering van het OWB-stelsel betekent 
echter dat Nederlandse ‘slechts’ de secundaire heffing ter zake zal effectueren.
In dit verband merk ik nog op dat indien het concrete belastingverdrag is gebaseerd op 
het interestartikel van het NSV, het buitenland helemaal geen heffingsrecht toekomt. Het 
heffingsrecht is geheel gelegen bij de Nederlandse fiscus die vervolgens vrij is in de wijze 
waarop hij dit wil effectueren. Het probleem van treaty override speelt dan niet.
Onder toepassing van het BvdB 2001 is deze conclusie niet anders, aangezien op grond van 
art. 15 BvdB 2001 alleen maar verrekening van bronbelasting wordt verleend indien het 
een ontwikkelingsland betreft. Nederland kan de secundaire heffing dus gewoon voortzet-
ten.

9.5.2 Conclusie ter zake van het ter beschikking stellen van 
vermogensbestanddelen

De eenzijdige invoering van de fictie door Nederland dat het ter beschikking stellen van 
vermogensbestanddelen onder omstandigheden een fictieve TBS-onderneming is, heeft in 
de onderhavige uitgangssituatie mogelijk nadelige gevolgen. Door mij is evenwel verde-
digd dat Nederland in dit geval eenzijdig vrijstelling van secundaire heffing dient te ver-
lenen.
Indien het een vordering betreft, is verdedigd dat er wel een wijziging optreedt, zij het dat 
dit in het voordeel van belastingplichtige zal zijn aangezien deze enkel nog geconfron-
teerd zal worden met de secundaire heffing, waarbij onder omstandigheden rekening 
wordt gehouden met de in het buitenland geheven bronheffing van 10%. Onder het hui-
dige recht wordt deze vordering tot de grondslag van box 1 gerekend en per saldo belast 
tegen een tarief van maximaal 52%. De enkele secundaire heffing waarbij nog eens reke-
ning wordt gehouden met de buitenlandse bronheffing, is gunstiger.
Tot slot kan in dit verband worden opgemerkt dat mijns inziens art. 9 OESO-Modelverdrag 
in deze situatie niet van toepassing is. Art. 9 OESO-Modelverdrag spreekt expliciet over de 
situatie waarbij twee ondernemingen zijn betrokken die met elkaar handelen en die in 
beide betrokken staten als onderneming worden aangemerkt. De fictieve kwalificatie als 
onderneming door Nederland wordt door het buitenland evenwel niet erkend. Gevolg is 
dat dit artikel niet van toepassing is.
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9.5.3 Buitenlandse winstgenieter van een in Nederland gevestigd rechtspersoon, 
algemeen

Het buitenland ziet een in Nederland gevestigde vennootschap met een aldaar gedreven 
onderneming en zal geen winstbelasting heffen. Wel zal de buitenlandse fiscus willen hef-
fen over de winstuitkeringen en vermogenswinsten. A is immers binnenlands belasting-
plichtige en zal over zijn wereldinkomen in de heffing worden betrokken. Hetzelfde geldt 
bijvoorbeeld voor looninkomsten. Het buitenland zal ook over deze vergoedingen heffen.
In deze situatie zal sprake zijn van een belastingsubject voor de OWB en zal de Neder-
landse fiscus de winst belasten met OWB. Winstgenieter A zal bij uitdeling van de winst 
met secundaire heffing worden geconfronteerd als buitenlands belastingplichtige. Tevens 
zal hij worden belast voor eventuele looninkomsten, rentebaten en andere vergoedingen 
die hun grondslag vinden in een overeenkomst met de onderneming.
De internationale en nationale behandeling samen leveren (juridische) dubbele heffing op 
wat betreft de winstuitkeringen en de capital gains. Mogelijk bieden de bestaande belas-
tingverdragen uitkomst. Bij het toepassen van deze belastingverdragen zal evenwel geen 
wijziging optreden ten opzichte van de bestaande situatie. Het is al eerder opgemerkt dat 
de oorzaak daarvan is dat rechtspersonen thans zelfstandig in de heffing worden betrok-
ken gelijk als wordt voorgesteld met betrekking tot het voorgestelde OWB-stelsel.
De fiscale behandeling van het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen wordt 
wel gewijzigd in het onderhavige OWB-stelsel. Dientengevolge wordt ook in deze para-
graaf speciale aandacht gegeven aan de gevolgen van het grensoverschrijdend ter beschik-
king stellen van vermogen in de vorm van onroerend goed en vorderingen. Uitgangspunt 
is ook hier dat het buitenland de inkomsten uit vermogen belast met inkomstenbelasting 
naar een progressief tarief met een maximum van 52%.

9.5.3.1 Ter beschikking stellen van onroerend goed
Indien de in het buitenland woonachtige winstgenieter een onroerende zaak ter beschik-
king stelt aan het in Nederland gevestigde lichaam, zal het in de meeste gevallen een in 
Nederland gelegen onroerende zaak betreffen. Het buitenland zal A willen belasten voor 
de voordelen die met deze onroerende zaak worden behaald. Nederland zal daarentegen 
zowel OWB van de fictieve in Nederland gelegen TBS-onderneming alsmede secundaire 
heffing van A als buitenlands belastingplichtige willen heffen.
Het buitenland zal van mening zijn dat verdeling van de heffingsrechten plaatsvindt op 
grond van art. 6 OESO-Modelverdrag. Het heffingsrecht komt op grond van deze bepaling 
toe aan Nederland en het buitenland zal in zoverre voorkoming geven.
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Bij de verdragstoepassing door Nederland is het in eerste instantie van belang om te bepa-
len of de fictieve TBS-onderneming eveneens een onderneming is in de zin van het ver-
drag. Dit is van belang voor de toepassing van art. 7 OESO-Modelverdrag dat de inkomsten 
uit een in Nederland gedreven onderneming aan Nederland toewijst.
Art. 7 OESO-Modelverdrag treedt ingeval een ander verdragsartikel ook toepassing kan 
vinden echter terug.382 Dit betekent dat de heffingsrechten ter zake van inkomsten uit 
onroerend goed, ook al maken ze deel uit van de ondernemingswinst, worden verdeeld 
op grond van art. 6 OESO-Modelverdrag. In de onderhavige uitgangssituatie heeft Neder-
land als situsland derhalve het heffingsrecht. Op welke wijze Nederland dit vervolgens 
effectueert, is irrelevant. Gevolg is mijns inziens dat Nederland de OWB van de fictieve 
TBS-onderneming zal heffen.
Overigens kan Nederland zich eveneens op het standpunt stellen dat aan verdragstoepas-
sing geheel niet wordt toegekomen. Het is een zuivere binnenlandse aangelegenheid, aan-
gezien zowel de fiscale genieter van de inkomsten (i.e. de TBS-onderneming) als de 
gebruiksgerechtigde in Nederland zijn gevestigd. Het resultaat blijft echter gelijk; ook dan 
zal Nederland de OWB heffen.
Voor wat betreft het heffingsrecht ter zake van de aanvullende secundaire heffing over de 
winstuitkering, zal Nederland van mening zijn dat verdeling van de heffingsrechten ver-
loopt via art. 10 OESO-Modelverdrag. In deze situatie is wel sprake van een dividend in de 
zin van die bepaling betaald door een company.383 Immers, de TBS-onderneming is in 
Nederland een entiteit die als zodanig zelfstandig in de winstbelasting wordt betrokken. 
Nederland zal van mening zijn dat zij een beperkte bronheffing kan inhouden van 15%.
In vergelijking met de huidige fiscale behandeling van het ter beschikking stellen van 
onroerend goed, is sprake van een voordeel voor de belastingplichtige A. Hij ziet zich in 
het OWB-stelsel immers geconfronteerd met een OWB-heffing van 30% + een bronheffing 
van 15%. Echter, thans wordt hij belast binnen box 1 naar een toptarief van 52%.384

Overigens wordt dit voordeel teruggenomen indien het buitenland als voorkoming de ver-
rekeningsmethode toepast en van mening is dat er geen belasting is geheven van A door-
dat de OWB wordt geheven van een fictieve onderneming. Mocht het buitenland wel de 
OWB willen verrekenen dan nog ontstaat de dreiging van economische dubbele heffing, 
aangezien het niet ondenkbaar is dat het buitenland alleen de relatief lage OWB-heffing 
zal verrekenen. De aanvullende (beperkte) secundaire heffing vormt dan (juridische) dub-
bele heffing waarvoor geen oplossing bestaat. In zoverre is sprake van een verslechtering 
in vergelijking met de bestaande situatie waarin een hogere box 1 heffing verrekend zal 
worden welke niet wordt aangevuld door een secundaire heffing.

9.5.3.2 Ter beschikking stellen van een lening aan de in Nederland gevestigde onderneming van de 
rechtspersoon

Indien het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel geen onroerende zaak betreft, 
maar een vordering, zal een en ander als volgt verlopen. Het buitenland zal A belasten 
voor zijn wereldinkomen inclusief de voordelen die hij behaalt met de vordering op zijn 
in Nederland gevestigde onderneming.
Nederland zal gelijk als hiervoor is gesteld bij het onroerend goed zowel OWB als secun-
daire heffing willen toepassen. Gelet op het in de voorgaande paragraaf verdedigde uit-
gangspunt dat de fictieve TBS-onderneming wordt geacht daar te zijn gevestigd waar de 
onderneming is gevestigd waaraan ter beschikking wordt gesteld, zal de fictieve OWB-
onderneming in Nederland gelegen zijn. Dientengevolge is sprake van een OWB-belas-
tingsubject. Vraag is of een belastingverdrag uitkomst biedt voor de aldus ontstane (juri-
dische) dubbele heffing.

382 Lid 7 van art. 7 OESO-Modelverdrag.
383 Zie ook het laatste deel van art. 10, lid 3, OESO-Modelverdrag.
384 Het voordeel dat ontstaat als gevolg van de eenzijdige invoering van het OWB-stelsel valt of staat 

natuurlijk met de tariefstelling van de OWB.
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Het buitenland zal art. 11 OESO-Modelverdrag toepassen en zich gerechtigd zien tot het 
heffen over de voordelen waarbij wel rekening dient te worden gehouden met een 
beperkte bronheffing.
Nederland zal kunnen stellen dat de interestbetaling helemaal niet grensoverschrijdend 
is. Immers, bij fictie wordt een in Nederland gevestigde onderneming als crediteur aange-
merkt van een vordering op een in Nederland gevestigde debiteur.
Nederland zal OWB kunnen heffen van de fictieve TBS-onderneming zonder toepassing 
van enig belastingverdrag aangezien het – naar Nederlandse maatstaven – een zuiver bin-
nenlandse aangelegenheid betreft. Wat betreft de daaropvolgende secundaire heffing zal 
Nederland van mening zijn dat dit wel grensoverschrijdend is en dat dubbele heffing voor-
komen dient te worden door middel van toepassing van het belastingverdrag. Art. 10 
OESO-Modelverdrag zal dan van toepassing zijn, gelijk als in het voorgaande onderdeel is 
betoogd, met als gevolg dat Nederland een beperkt heffingsrecht heeft van 15%.
De eenzijdige wijziging door Nederland van de nationale wetgeving, betekent in het 
onderhavige geval derhalve dat Nederland heffingsrechten naar zichzelf toetrekt (en zelfs 
buiten de werking van een belastingverdrag plaatst) waar het oorspronkelijk geen recht 
op zou hebben. Immers, bij het sluiten van de belastingverdragen zijn de verdragsstaten 
tot overeenstemming gekomen dat Nederland, als bronland ter zake van de interest een 
beperkte bronheffing zou mogen ingehouden. Naar mijn mening speelt hier het risico dat 
deze eenzijdige wijziging van het nationale fiscale stelsel door Nederland wordt aange-
merkt als ongeoorloofde treaty override. Dat betekent dat de fictie naar mijn mening niet 
kan doorwerken naar het verdrag en dat de voorkoming van dubbele heffing dient plaats 
te vinden door toepassing van art. 11 OESO-Modelverdrag. Dat betekent een beperkt hef-
fingsrecht op grond van art. 11, lid 2, OESO-Modelverdrag. Nederland zal in de voorge-
stelde OWB-uitwerking derhalve 10% OWB mogen heffen en voor het overige moeten 
terugtreden. In zoverre is geen sprake van een wijziging van de huidige situatie waarbij 
de Nederlandse fiscus een bronheffing van 10% mag inhouden.

9.5.4 Conclusie ter zake van het ter beschikking stellen van 
vermogensbestanddelen

Uit het voorgaande kan worden afgeleid, dat voor zover het lichamen betreft eenzijdige 
invoering van het OWB-stelsel nauwelijks wijzigingen met zich brengt in vergelijking tot 
de huidige situatie. Belangrijkste oorzaak is dat beide stelsels, zowel het huidige waar de 
belastingverdragen op zijn gebaseerd als het uitgewerkte OWB-stelsel, uitgaan van twee 
opeenvolgende belastingheffingen als gevolg van de zelfstandigheid van de winstgene-
rende entiteit. Eerst wordt deze entiteit (in het OWB-stelsel de onderneming en onder het 
huidige recht de rechtspersoon) belast met winstbelasting ter zake van de door haar 
behaalde winst. Vervolgens worden de achterliggende winstgenieters in de heffing 
betrokken ter zake van de vergoedingen die zij ontvangen.
Voor wat betreft de gewijzigde fiscale behandeling van het ter beschikking stellen van ver-
mogen kan verdedigd worden dat ook hier nauwelijks sprake is van een wijziging én in 
sommige gevallen zelfs van een voordeel (i.e. onroerend goed). Een verslechtering doet 
zich mogelijk voor indien een in Nederland woonachtige winstgenieter onroerend goed 
ter beschikking stelt aan een buitenlandse vennootschap. Door mij is evenwel betoogd dat 
in dat geval verslechtering kan worden voorkomen door het eenzijdig invoeren door 
Nederland van een vrijstelling van de secundaire heffing.

9.6 CONCLUSIE

In het voorgaande zijn de gevolgen uiteengezet die optreden voor grensoverschrijdende 
ondernemingen, indien Nederland eenzijdig overgaat tot invoering van het uitgewerkte 
OWB-stelsel. Gekozen is voor de eenzijdige benadering omdat dit het meest realistische 
uitgangspunt is. Het valt niet te verwachten dat andere landen tegelijk met Nederland 
over zullen gaan tot invoering van een soortgelijk stelsel. Deze uiteenzetting betrof met 
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name de vraag of de aanvankelijk ingenomen stelling – de internationale gevolgen van 
het OWB-stelsel zijn voor ondernemingen met rechtspersoonlijkheid minder dan voor 
particuliere ondernemingen – juist is. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de voor- en 
nadelen van het OWB-stelsel bij grensoverschrijdend ondernemen. Tot slot wordt de vraag 
beantwoord of invoering van het OWB-stelsel zodanige internationale complicaties met 
zich brengt, dat op grond daarvan van invoering dient te worden afgezien.

9.6.1 OWB-stelsel internationaal voor rechtspersonen minder problematisch 
dan voor particuliere ondernemingen?

Hetgeen in de voorgaande paragraaf uiteen is gezet met betrekking tot de fiscale behan-
deling van winst behaald door een rechtspersoon, alsmede de uitkering van deze winst 
aan de achterliggende winstgenieters, onderschrijft mijns inziens de juistheid van de stel-
ling dat invoering van het OWB-stelsel internationaal gezien voor rechtspersonen veel 
minder wijzigingen betekent dan voor de particuliere ondernemingen. Verdedigd is dat 
voor de rechtspersonen nauwelijks iets verandert, uitgezonderd de fiscale behandeling 
van het ter beschikking stellen van vermogen vanuit privé.

9.6.2 Voor- en nadelen van het OWB-stelsel met betrekking tot de internationale 
consequenties

De belangrijkste oorzaak voor de ingrijpende gevolgen voor particuliere ondernemingen 
is het eenzijdig verlaten door Nederland van het uitgangspunt dat particuliere onderne-
mingen op een fiscaal transparante wijze in de heffing worden betrokken. Hierdoor ont-
staan kwalificatieverschillen in verhouding tot het buitenland, met in een aantal situaties 
dubbele belastingheffing tot gevolg.
Deze kwalificatieverschillen als gevolg van de invoering van het OWB-stelsel zullen in het 
bijzonder de toename van het aantal hybride entiteiten betreffen evenals de daaruit voor-
komende allocatieverschillen.
De kwalificatieverschillen spelen bij de verdragstoepassing, onder meer met betrekking 
tot de vraag wie toegang heeft tot het verdrag. Verdedigd is dat de verdragstoegang open-
staat voor diegene die onbeperkt belastingplichtig is. Dit kan dus ofwel de onderneming 
zijn (indien deze in Nederland is gevestigd en OWB-plichtig is) en in alle andere gevallen 
de winstgenieters.
Eenzijdige invoering van het OWB-stelsel heeft naast een mogelijke toename van het aan-
tal kwalificatieverschillen tot gevolg dat een verzwaring van de belastingdruk dreigt in 
het bijzonder voor de grensoverschrijdende particuliere ondernemers. Betoogd is evenwel 
dat met toepassing van de bestaande belastingverdragen deze drukverzwaring in een aan-
tal gevallen kan worden afgewend.
Voor een van de situaties waarin de bestaande voorkomingsregels echter geen uitkomst 
bieden – Nederlandse winstgenieter die een in het buitenland gevestigde particuliere 
onderneming drijft – is een eenzijdig door Nederland in te voeren oplossing geformu-
leerd. Deze oplossing betreft een vrijstelling met grondslagvoorbehoud voor de Neder-
landse aanvullende heffing.
Daarnaast werd een verslechtering geconstateerd voor de situatie van een in het buiten-
land woonachtige winstgenieter die een winstuitkering of loon geniet uit een in Neder-
land gevestigde particuliere onderneming, terwijl het buitenland de verrekeningsme-
thode als voorkomingsmechanisme hanteert.
Aan de andere kant kan er ook weer een voordeel worden behaald. Namelijk het voordeel 
in het geval van een capital gain met betrekking tot een particuliere onderneming terwijl 
het buitenland de vrijstellingsmethode toepast. Er zal ter zake namelijk sprake zijn van 
een dubbele vrijstelling.
Voor wat betreft grensoverschrijdend ondernemen door een lichaam, is nauwelijks 
sprake van een verslechtering en een mogelijke drukverzwaring. Er is zelfs sprake van een 
voordeel indien het gaat om een Nederlandse winstgenieter die een vordering heeft op 
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zijn rechtspersoon in het buitenland. Ook wordt de terbeschikkingstelling van onroerend 
goed door een buitenlandse winstgenieter aan een Nederlandse rechtspersoon, voordeli-
ger behandeld dan thans het geval is. Oorzaak is de beperking van de aanvullende secun-
daire heffing op grond van art. 10 OESO-Modelverdrag.
Samenvattend kunnen de volgende voor- en nadelen genoemd worden met betrekking tot 
de eenzijdige invoering van het OWB-stelsel:
– kwalificatieverschillen, in het bijzonder met betrekking tot particuliere ondernemin-

gen;
– dreiging van (economische of juridische) dubbele heffing;
– verdwijnen van grensoverschrijdende verliescompensatie als gevolg van het objectieve 

OWB-belastingsubject. Hier zal in de navolgende paragraaf dieper op worden ingegaan. 
Voor de Nederlandse schatkist is dit echter weer een voordeel omdat het geld oplevert. 
Indien het verlies is behaald door een buitenlandse particuliere onderneming, kan dit 
verlies bijvoorbeeld niet verrekend worden met andere Nederlandse inkomensbe-
standdelen.

Vraag is of deze nadelen aan invoering van een OWB-stelsel in de weg staan. Om de vol-
gende redenen is naar mijn mening verdedigbaar dat zulks niet het geval is en het OWB-
stelsel ook vanuit internationale optiek bezien haalbaar is.
Ten eerste is mijn verwachting dat de impact van de problemen minder groot is dan het 
aanvankelijk lijkt. Ik ga er namelijk vanuit dat particuliere ondernemingen, waar de nade-
len zich met name zullen manifesteren, over het algemeen minder grensoverschrijdend 
werken dan ondernemingen mét rechtspersoonlijkheid.
Ten tweede zijn voor de meeste problemen (drukverzwaringen en kwalificatieproblemen) 
oplossingen te vinden door middel van een verdragstoepassing. Bovendien levert de ver-
dragstoepassing soms zelfs een voordeel op voor de belastingplichtige.
Ten derde, ongeacht het specifieke heffingssysteem dat de Nederlandse fiscale wetgever 
kiest, zullen problemen met betrekking tot de internationale inpasbaarheid altijd blijven 
bestaan. Dit is namelijk eigen aan het grensoverschrijdende verkeer. Iedere staat heeft 
zijn eigen nationale regelgeving en deze sluit nimmer naadloos aan op de fiscale wetge-
ving van een andere staat waardoor problemen ontstaan voor de belastingplichtige. 
Indien een staat eenzijdig zijn fiscale stelsel verandert, ligt internationale dubbele heffing 
dan wel uitholling van de belastinggrondslag op de loer. De overige staten zullen namelijk 
op de oude voet doorgaan bij het belasten van grensoverschrijdende ondernemingswin-
sten zonder rekening te houden met de wijzigingen die eenzijdig door Nederland in zijn 
nationale fiscale stelsel zijn doorgevoerd. Deze dubbele heffing/voorkoming kan worden 
opgelost ofwel door belastingverdragen dan wel door eenzijdige regelgeving. Tot slot 
merk ik op dat door invoering van het OWB-stelsel, vanuit Nederlands perspectief, wel 
een (indirecte) internationaal niet-rechtsvormneutrale behandeling wordt opgeheven. 
Thans worden VPB-plichtige lichamen, gevestigd in Nederland, bij grensoverschrijdend 
ondernemen belast met vennootschapsbelasting en bij uitkering met een verlaagde bron-
heffing. Particuliere ondernemingen zijn daarentegen altijd onderworpen aan het pro-
gressieve hoge inkomstenbelastingtarief. Invoering van het OWB-stelsel maakt aan deze 
(tariefs)ongelijkheid, vanuit Nederlands perspectief, een einde.
De voor- en de nadelen op internationaal niveau afwegend kan mijns inziens worden 
betoogd dat de internationale gevolgen van het OWB-stelsel niet een zodanige omvang 
hebben dat zij invoering van een dergelijk stelsel zouden moeten verhinderen. Eigenlijk 
zal het in de praktijk alleen neerkomen op verzwaringen van de belastingdruk voor par-
ticuliere ondernemingen in niet-verdragssituaties van in Nederland wonende personen 
waarvoor tevens een eenzijdige regeling ontbreekt en voor particuliere ondernemingen 
die in Nederland zijn gevestigd met een in het buitenland gevestigde winstgenieter welk 
buitenland de verrekeningsmethode hanteert.
Aan de andere kant dient wel te worden opgemerkt dat een echte verbetering van de inter-
nationale concurrentiepositie van het Nederlandse winstbelastingstelsel, door het OWB-
stelsel op zichzelf niet zal worden gerealiseerd. Daarvoor zijn mijns inziens meer speci-
fieke maatregelen noodzakelijk, zoals een verlaging van het winstbelastingtarief. Derge-

FWR_mol.book  Page 214  Monday, February 18, 2008  3:06 PM



Internationale inpasbaarheid van het OWB-stelsel 215

lijke maatregelen kunnen wel deel uitmaken van een concreet OWB-stelsel waarbij zij dan 
voor iedere onderneming ongeacht de rechtsvorm zullen gelden.

9.7 BIJZONDERE ONDERWERPEN

In het kader van de beschrijving van de gevolgen van het OWB-stelsel in grensoverschrij-
dende situaties, wordt in deze paragraaf enige aandacht besteed aan twee specifieke 
onderwerpen, te weten de verliesverrekening en de horizontale fiscale eenheid. De hui-
dige stand van wet- en regelgeving nopen tot een dergelijke nadere beschouwing.

9.7.1 De verliesverrekening

Vooropgesteld zij het volgende. Het OWB-stelsel brengt in een aantal situaties een ver-
slechtering van de verliesverrekeningsmogelijkheden met zich ten opzichte van de 
bestaande verliesverrekeningsmogelijkheden. Oorzaak is de strikte toepassing van de 
objectivering van het belastingsubject voor de OWB als gevolg waarvan de in het buiten-
land door de objectieve onderneming geleden verliezen ook daar verrekend zullen moe-
ten worden. Er is immers geen belastingplicht in Nederland voor de OWB en dus geen 
ruimte voor verliesverrekening. Daarnaast kan winstgenieter A zijn buitenlandse verlie-
zen onder de OWB niet meer verrekenen met zijn overige inkomen, terwijl hij onder het 
huidige recht wel de mogelijkheid heeft om zijn buitenlandse verliezen in mindering te 
brengen op zijn overige box 1-inkomen, alwaar hij in de heffing wordt betrokken voor 
zijn wereldinkomen. Evenmin kan een in Nederland gevestigde BV met een in het buiten-
land gevestigde vaste inrichting, de buitenlandse verliezen afzetten tegen het binnen-
landse resultaat hetgeen onder het huidige recht wel mogelijk is. Oorzaak is het vervallen 
van de fiscale transparantie voor particuliere ondernemingen als gevolg van de objective-
ring van het belastingsubject voor de OWB. Als gevolg van de invoering van het Neder-
landse OWB-stelsel ziet Nederland het hoofdhuis en de vaste inrichting, in beginsel, als 
twee zelfstandige ondernemingen. In zoverre is er dus sprake van een verslechtering in 
vergelijking met de huidige situatie.
Deze verslechtering is evenwel inherent aan een consequente toepassing van de objecti-
vering van het belastingsubject alsmede in overeenstemming met het eerder al genoemde 
bronlandbeginsel. Hiermee wordt kort gezegd bedoeld dat de belasting daar dient te wor-
den geheven waar de/het winst/rendement wordt gegenereerd/genoten. Een zuivere toe-
passing van dit beginsel zal niet alleen voor de positieve voordelen uit onderneming maar 
ook voor de negatieve voordelen uit onderneming dienen te gelden. Gevolg is dat de ver-
liezen daar blijven waar ze ontstaan zijn. Buitenlandse verliezen zullen in het buitenland 
blijven hangen.
De onderhavige uitwerking komt overeen met de in de literatuur verdedigde mening dat 
Nederland met betrekking tot de buitenlandse verliezen uit dient te gaan van het territo-
rialiteitsbeginsel. Onder meer Van Weeghel en Weber zijn voorstanders van deze leer, 
welke ik in het kader van de onderhavige uitwerking overneem.385

Samenvattend kan worden gesteld dat in het onderhavige OWB-stelsel grensoverschrij-
dende verliesverrekening niet is toegestaan als gevolg van het hanteren van het bronland-
beginsel.386

385 S. van Weeghel, ‘Territorialiteit is de oplossing van veel problemen’, WFR 2004/1517, D.M. Weber, 
‘VPB 2007. Een stelsel gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel: EG-aspecten en contouren’, WFR 
2004/1297.

386 Zie voor een meer uitgebreide behandeling van het fiscale-eenheidsregime als onderdeel van het 
OWB-stelsel hoofdstuk 8.
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9.7.2 Horizontale fiscale eenheid

Onderdeel van het OWB-stelsel is de mogelijkheid tot het vormen van een zogenoemde 
horizontale fiscale eenheid indien twee of meer objectieve ondernemingen worden 
gehouden door uitsluitend dezelfde participant(en). In grensoverschrijdende situaties is 
het niet toegestaan om een horizontale fiscale eenheid te vormen voor zover het een niet 
in Nederland gevestigde onderneming betreft. Indien een BV derhalve een onderneming 
drijft in Nederland en tevens een vaste inrichting in het buitenland, dan is het voor de 
OWB niet mogelijk om deze beide ondernemingen als één belastingsubject aan te merken 
op grond van de horizontale fiscale-eenheidsgedachte. Deze faciliteit staat alleen open 
voor ondernemingen die gevestigd zijn in Nederland. Ten overvloede zij opgemerkt dat 
de rechtsvorm van de onderneming(en) hierbij irrelevant is en evenmin de woonplaats 
c.q. vestigingsplaats van de achterliggende participanten.
De vorenstaande keuze wordt ingegeven door een consequente toepassing van het objec-
tieve uitgangspunt van de OWB alsmede een consequente toepassing van het bronlandbe-
ginsel.

9.7.3 EU-aspecten

Een belangrijke vraag is of hetgeen hiervoor is verdedigd met betrekking tot de grensover-
schrijdende verliesverrekening en fiscale-eenheidsmogelijkheden, EU-rechtelijk door de 
beugel kan. In de navolgende paragraaf wordt nader op deze problematiek ingegaan doch 
hier wordt voor deze beide bijzondere onderwerpen daar reeds kort aandacht aan besteed.
Mijns inziens is het beperken van de verliesverrekening en het vormen van een (horizon-
tale of verticale) fiscale eenheid tot in Nederland gevestigde ondernemingen, in overeen-
stemming met de EG-verdragvrijheden. Het territorialiteitsbeginsel biedt hiervoor naar 
mijn mening de basis. Ik sluit mij hier derhalve aan bij hetgeen door onder meer Van 
Weeghel, Wattel en Weber is verdedigd. Zij zijn allen voorstander van een winstbelasting-
stelsel gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel. Met het territorialiteitsbeginsel wordt, 
kort gesteld, bedoeld dat de staat waar het voordeel zijn oorsprong heeft, het recht heeft 
om daarover te heffen. Een staat zal in deze gedachte de reikwijdte van zijn winstbelasting 
niet oprekken naar voordelen die buiten zijn territoir zijn ontstaan.
De genoemde schrijvers, die in de literatuur wel worden aangeduid als leden van de 
Amsterdamse school387, achten een dergelijke heffingswijze niet strijdig met de EG-verdrag-
vrijheden omdat het Hof van Justitie EG het territorialiteitsbeginsel als zodanig heeft aan-
vaard in het eerder al genoemde Futura-arrest. Ik sluit mij hierbij aan temeer omdat een 
dergelijk uitgangspunt aansluit bij de objectieve benadering van het belastingsubject van 
de OWB dat door mij is verdedigd.
In de navolgende paragraaf wordt meer uitgebreid op de EU-rechtelijke aspecten van het 
onderhavige OWB-stelsel ingegaan.

9.8 EUROPESE INPASBAARHEID

9.8.1 Inleiding

De Europese aspecten van het onderhavige OWB-stelsel worden in deze paragraaf uiteen-
gezet.
Een afzonderlijke behandeling van de Europese gevolgen van een fiscaal voorstel mag 
naar mijn mening niet (meer) ontbreken gelet op de Europese invloed op ons nationale 
rechtsstelsel. In het bijzonder de (negatieve) harmonisatie op het gebied van de directe 

387 S. van Weeghel, ‘Territorialiteit is de oplossing van veel problemen’, WFR 2004/1517, D.M. Weber. 
‘VPB 2007. Een stelsel gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel: EG-aspecten en contouren’, WFR 
2004/1297.
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belastingen door middel van rechtspraak van het Hof van Justitie EG neemt steeds meer 
in omvang toe.388

Belangrijk discussiepunt voor de nationale wetgever is in hoeverre hij zich als lidstaat bij 
het ontwerpen van nationale belastingregels rekenschap dient te geven van de interne 
markt. In het bijzonder nu op dit gebied positieve harmonisatie ontbreekt. Nederland zal 
zich in ieder geval als EG-lidstaat dienen aan te sluiten bij de eisen van het EG-Verdrag.389 
Het honoreren van de verdragsvrijheden maakt daarvan deel uit. Het is vervolgens een 
andere vraag in hoeverre bij het ontwerpen van nationale belastingregels de interne 
markt als richtsnoer dient te worden genomen, temeer nu op dit punt geen positieve har-
monisatie bestaat.
In de doctrine zijn in dit verband twee stromingen voelbaar. De aanhangers van de ene 
stroming stellen zich op het standpunt dat Nederland niet het braafste jongetje van de 
klas dient te zijn en zijn eigen lijn dient te trekken zolang harmonisatie nog niet heeft 
plaatsgehad.390 De tegenstanders van dit uitgangspunt verdedigen de opvatting dat de 
Europese interne markt niet meer is weg te denken en dat Nederland hierop moet inspe-
len. Een opvatting waar ik mij bij aansluit.391

Belangrijke vraag is of (de systematiek van) het onderhavige OWB-stelsel verenigbaar is 
met de eisen van het EG-Verdrag en de overige EG-rechtelijke regels. Het EG-Verdrag ver-
biedt directe en indirecte discriminatie, evenals belemmeringen van de verdragsvrijhe-
den.392 Toetsing van de nationale wetgeving – en dus ook de in dit hoofdstuk voorgestelde 
uitwerking – op het terrein van de directe belastingen aan de huidige stand van het EG-
recht is dus geen overbodige luxe.

9.8.2 Toetsing van het OWB-ontwerp aan de Europese regelgeving indien 
Nederland als enige tot invoering daarvan overgaat

Bij toetsing van de verenigbaarheid van een nationale belastingmaatregel met het Euro-
pese recht, kan het volgende door het Hof van Justitie EG uitgezette toetsingsschema, als 
handleiding dienen. De eerste vraag betreft de toegang tot het EG-Verdrag; is er sprake van 
schending van een van de verdragsvrijheden dan wel verboden discriminatie? De tweede 
vraag richt zich op de belemmerende werking van de maatregel. Indien zulks het geval is, 
zal de litigieuze nationale maatregel binnen Europa in beginsel geen bestaansrecht (meer) 
hebben.

388 Alhoewel positieve harmonisatie op het gebied van de directe belastingen en de winstbelasting 
in het bijzonder, tot op heden is uitgebleven onder meer als gevolg van de vereiste unanimiteit 
in de besluitvorming (art. 94 jo. art. 95, lid 2, EG-Verdrag) is de Europese invloed ook voor wat 
betreft de directe belastingen voelbaar. Zolang positieve harmonisatie van de directe belastingen 
uitblijft, kan er namelijk toch nog negatieve harmonisatie van de directe belastingen plaatsvin-
den. Harmonisatie wordt dan afgedwongen door toetsing van de fiscale wetgeving aan de ver-
dragsvrijheden, aan het mededingingsrecht en aan het verbod op staatssteun. Indien een fiscale 
maatregel daarmee in strijd is, zal deze maatregel dienen te vervallen dan wel dienen te worden 
aangepast.

389 Getuige ook de inmiddels vaststaande tekst die het Hof van Justitie EG in zijn arresten opneemt: 
‘Om te beginnen zij herinnerd aan de vaste rechtspraak dat ofschoon de directe belastingen tot 
de bevoegdheid van de lidstaten behoren, deze niettemin verplicht zijn die bevoegdheid in over-
eenstemming met het gemeenschapsrecht uit te oefenen (arresten van 11 augustus 1995, Wie-
lockx, zaak C-80/94, Jur., p. I-2493, punt 16, 16 juli 1998, ICI, zaak C-264/96, Jur., p. I-4695, punt 19 
en 29 april 1999, Royal Bank of Scotland, zaak C-311/97, Jur., p. I-2651, punt 19)’.

390 Bijvoorbeeld W.A. Vermeend, Financieel Dagblad, 18 november 2002 ‘Team BV Nederland vooruit 
laat het afweten’.

391 Negatieve harmonisatie neemt in belang toe aangezien de rechtspraak van het Hof van Justitie EG 
op het gebied van de directe belastingen een steeds prominentere plaats inneemt. Zie onder meer 
het Bosal-arrest, HvJ EG 18 september 2003, zaak C-168/01. Overigens is positieve harmonisatie 
mijns inziens evenwel wenselijker dan negatieve harmonisatie. Op het moment dat er positieve 
harmonisatie zal plaatsvinden, zullen de lidstaten immers zelf de hand hebben in de geldende 
maatregelen.

392 Zie art. 43 EG-Verdrag.
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Met deze constatering is de kous echter nog niet af. De maatregel kan ondanks de discri-
minerende c.q. belemmerende werking zijn gelding behouden indien en voor zover 
sprake is van een rechtvaardigingsgrond, hetgeen de derde vraag betreft. De volgende drie 
categorieën rechtvaardigingsgronden worden over het algemeen onderscheiden393:
1. de geschreven uitzonderingsgronden (de Verdragsexcepties);
2. de ongeschreven rechtvaardigingsgronden (i.e. de Rule of reason, dwingende redenen 

van algemeen belang);
3. de toepassing van de algemene beginselen van behoorlijk gemeenschapsrecht.

De tweede categorie rechtvaardigingsgronden wordt in de praktijk het meest naar voren 
gebracht394, doch de Europese rechtspraak geeft ook aan dat dergelijke rechtvaardigings-
gronden zeer strikt worden toegepast.395

De vierde en laatste vraag richt zich, in geval van de aanwezigheid van een geldige recht-
vaardigingsgrond voor de belemmerende/discriminerende maatregel, op de proportiona-
liteit en de geschiktheid van deze maatregel in verhouding tot het te behalen doel van 
algemeen belang.396

9.8.2.1 Nederland gaat eenzijdig over tot aanpassing winstbelastingstelsel
Uitgangspunt is dat Nederland ook in grensoverschrijdende situaties het OWB-stelsel con-
sequent en generiek toepast. Dit impliceert dat Nederland geen onderscheid maakt met 
betrekking tot binnenlandse en grensoverschrijdende situaties. De generieke insteek 
vormt voor mij aanleiding om te concluderen dat er in beginsel geen strijd is met de EG-
verdragsvrijheden.
Deze conclusie wordt versterkt door het feit dat het voorgestelde stelsel in grote lijnen 
overeenstemt met het bestaande aanmerkelijkbelangregime waarvan over het algemeen 
wordt aangenomen dat dit in essentie niet strijdig is met Europeesrechtelijke regelin-
gen.397 Andere landen hebben zelfs hun directe imputatiestelsel vervangen door een ver-
gelijkbaar stelsel (winstbelasting gevolgd door een verlaagde uitdelingsheffing), mede om 
een stelsel te introduceren dat in lijn is met de vereisten van de interne markt.398

De eventuele strijdigheid met het EG-recht van het onderhavige OWB-stelsel wordt aan de 
hand van een aantal concrete situaties hierna getoetst.

393 D.M. Weber, Belastingontwijking en de EG-verdragsvrijheden, proefschrift d.d. 28 mei 2003, Kluwer, 
Deventer 2003, p. 169.

394 Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat voor discriminerende maatregelen ‘slechts’ de geschre-
ven rechtvaardigingsgronden kunnen worden ingeroepen.

395 Vergelijk bijvoorbeeld de fiscale coherentie die in het Bachmann-arrest als rechtvaardigingsgrond 
werd geaccepteerd. In latere rechtspraak is de reikwijdte van deze rechtvaardigingsgrond genu-
anceerd zoals onder meer blijkt uit de Lenz-zaak. Het moet gaan om dezelfde belastingplichtige 
én dezelfde belasting en voorts moet de litigieuze regeling ontworpen zijn met als doel het bewa-
ken van de fiscale coherentie. Zie r.o. 67 in de zaak Hughes de Lasteyrie du Saillant; HvJ EG 11 
maart 2004; zaak C- 9/02, NTFR 2004/397 en r.o.37 in de zaak Anneliese Lenz, HvJ EG 15 juli 2004; 
zaak C-315/02, NTFR 2004/1120.

396 HvJ EG 30 november 1995, zaak C-55/94, Jur. 1995, p. I- 4165.
397 Uitgezonderd de fictieve vervreemding bij emigratie, welke op zichzelf niet strijdig is met EG-

recht maar wel in de uitvoering strijdig kan zijn. Dit naar aanleiding van de zaak Hughes de Las-
teyrie du Saillant; HvJ EG 11 maart 2004; zaak C-9/02, NTFR 2004/397, wat later is bevestigd in de 
N-zaak; HvJ EG 7 september 2006, zaak C-470/04, NTFR 2006/1288, voor wat betreft de Nederlandse 
fiscale behandeling van ab-houders. In deze later gewezen N-zaak oordeelde het HvJ-EG kort 
gesteld dat de Nederlandse exit-heffing bij emigratie van een ab-houder slechts in beperkte mate 
in strijd was met het EG-recht. De strijdigheid lag besloten in het feit dat het uitstel van betaling 
niet automatisch werd verleend (daarvoor was een verzoek nodig en tevens zekerheidstelling), en 
in het feit dat geen rekening werd gehouden met waardedalingen die ontstaan na emigratie.

398 Vergelijk bijvoorbeeld Duitsland dat zijn verrekeningstelsel verruilde voor een stelsel waarbij de 
vennootschapswinst wordt belast met vennootschapbelasting en de uitgedeelde winst voor de 
helft in de heffing van inkomstenbelasting wordt betrokken. Zie o.a. M. Brabers, ‘Bespiegelingen 
over de vennootschapsbelasting mede in Europees perspectief’, bijdrage aan de Cnossenbundel, aan-
geboden aan prof.dr. S. Cnossen ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Kluwer, Deventer 2001, p. 87.
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Als eerste de situatie van een Nederlandse onderneming met een buitenlands belasting-
plichtige winstgenieter (een in het buitenland woonachtige particuliere ondernemer met 
een bedrijf in Nederland of een gerechtigde tot het vermogen van een in Nederland geves-
tigd rechtspersoon of een buitenlandse rechtspersoon met een in Nederland gevestigde 
onderneming). Volgens de nationale regels wordt de winst met Nederlandse OWB getrof-
fen. Wanneer de winst vervolgens wordt uitgekeerd, zal Nederland secundaire heffing 
effectueren, in weerwil van het eerder door mij verdedigde bronlandbeginsel. Nederland 
past evenwel dezelfde heffingssystematiek toe bij zuiver binnenlandse situaties, zodat 
hier in beginsel niet kan worden gesproken van een discriminerende maatregel.
De regeling kan dan nog wel een belemmering opleveren. Het is wenselijk dat de woon-
staat van de winstgenieter over de winstuitkering inkomstenbelasting heft op een wijze 
waarbij rekening wordt gehouden met de in Nederland geheven winstbelasting, maar 
gelet op de eenzijdige aanpassing van het Nederlandse winstbelastingstelsel is de kans 
groot dat het buitenland daar geen rekening mee houdt. In het bijzonder in het geval van 
de particuliere ondernemingen.399 Dit kan tot gevolg hebben dat er een verschil in totale 
belastingdruk ontstaat tussen zuiver nationale en grensoverschrijdende gevallen.400 Wat 
uiteindelijk een belemmerende werking kan hebben op grensoverschrijdend verkeer.
Dergelijke verschillen tussen binnenlandse en buitenlandse situaties zijn mijns inziens 
echter nog niet in strijd met het EG-recht. Deze belemmeringen kunnen worden aange-
merkt als een dispariteit, dat wil zeggen een ongelijke behandeling die voortvloeit uit het 
feit dat de nationale heffingsstelsels van twee lidstaten niet op elkaar aansluiten.
Het onderscheid tussen een dispariteit en een (verboden) belemmering is vaak lastig te 
maken. Weber noemt in dit verband als voorbeeld de zonder-onderscheidmaatregelen (i.e. 
een nationale maatregel die geen onderscheid maakt tussen interne situaties en situaties 
waarbij van de verdragsvrijheden gebruik wordt gemaakt401) en de ongemakkelijke taak 
om vast te stellen of een dergelijke zonder-onderscheidmaatregel strijdig is met de EG-ver-
dragsvrijheden, dan wel dat er sprake is van een echte dispariteit.402 Hiervoor zal de maat-
regel ongelijke gevallen op een zodanige wijze gelijk moeten behandelen dat er sprake is 
van een belemmering omdat dergelijke gevallen objectief bezien ongelijk behandeld die-
nen te worden.
Het feit dat het ene nationale stelsel een lage winstbelasting heft en een secundaire hef-
fing en het andere land een hoge winstbelasting waarbij geen rekening met elkaars hef-
fingsstelsels wordt gehouden, is mijns inziens een schoolvoorbeeld van een ‘echte’ dispa-
riteit.
Het profiteren van een dispariteit veroorzaakt door de betrokken rechtsstelsels van de 
onderscheiden lidstaten is nu juist een doel van de interne markt. De lidstaten mogen 
geen maatregelen treffen om dergelijke gedragingen tegen te gaan. Dit uitgangspunt kan 
onder meer uit het Centros-arrest403 worden afgeleid.404

Met betrekking tot de fiscale behandeling van een Nederlandse inwoner die participeert 
in een buitenlandse onderneming (particuliere onderneming of rechtspersoon), kan het 
volgende worden opgemerkt.

399 Zie hiervoor onderdeel 9.4.2.
400 Ofwel de totale belastingdruk is hoger dan in een zuiver nationale situatie het geval zou zijn, 

omdat het buitenland bijvoorbeeld de winst(uitkering) aan een progressieve heffing onderwerpt 
zonder rekening te houden met de geheven OWB, ofwel de totale belastingdruk is lager aangezien 
het buitenland niet heft omdat zij de winstuitkering niet zien, bijvoorbeeld in het geval van een 
transparante onderneming.

401 D.M. Weber, Belastingontwijking en de EG-verdragsvrijheden, proefschrift d.d. 28 mei 2003, Kluwer, 
Deventer 2003, voetnoot 85.

402 D.M. Weber, Belastingontwijking en de EG-verdragsvrijheden, proefschrift d.d. 28 mei 2003, Kluwer, 
Deventer 2003.

403 Centros-arrest, HvJ EG 9 maart 1999, zaak C-212/97.
404 D.M. Weber, Belastingontwijking en de EG-verdragsvrijheden, proefschrift d.d. 28 mei 2003, Kluwer, 

Deventer 2003, p. 202-203.
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Aannemelijk is dat het buitenland een van de Nederlandse OWB afwijkende winstbelas-
ting heft, waar het tarief van de Nederlandse secundaire heffing niet op gebaseerd is. Een 
inwoner van Nederland kan zodoende voor een winstuitkering afkomstig uit het buiten-
land geconfronteerd worden met een hogere of lagere totale belastingdruk dan in een zui-
vere nationale situatie het geval zou zijn geweest. Mijns inziens is hier wederom sprake 
van een dispariteit die als consequentie van de interne markt en het uitblijven van har-
monisatie van de directe belastingen, geaccepteerd dient te worden.
Het creëren van oplossingen om gevallen met een lage totale belastingdruk tegen te gaan, 
is vrijwel onmogelijk omdat zij allen zullen leiden tot een verschil in behandeling van 
grensoverschrijdende situaties die wellicht een verboden belemmering c.q. discriminatie 
vormen.
In dit verband kan nog het arrest Verkooijen worden genoemd. Het HvJ EG heeft hierin 
geoordeeld dat de Nederlandse nationale dividendvrijstelling ook verleend diende te wor-
den aan Nederlandse belastingplichtigen, die dividenden ontvingen afkomstig uit andere 
EG-landen.405 Weigering van belastingfaciliteiten enkel en alleen omdat de voordelen 
afkomstig zijn uit een andere lidstaat, wordt strijdig geacht met de vrijheid van kapitaal-
verkeer. De lijn die het HvJ EG met Verkooijen heeft uitgezet, heeft volgens Wattel voor 
de lidstaten tot gevolg dat zij verplicht zijn elkaars vennootschapsbelastingen te erkennen 
bij de inkomstenbelastingheffing van inwoners over dividenden afkomstig uit die andere 
lidstaten. Dit dividend mag dus wel belast worden doch op een zelfde wijze alsof de winst, 
waaruit het dividend wordt betaald, in Nederland is behaald.406 Mijns inziens wordt deze 
lijn nog eens bevestigd door de op 7 september 2004 gewezen Manninnen-zaak (C-319/02), 
NTFR 2004/1433, waarin het HvJ EG oordeelde dat het Finse imputatiestelsel, dat alleen 
een credit in de inkomstenbelasting verleende voor winsten uitgedeeld door Finse ven-
nootschappen, in strijd was met de vrijheid van kapitaalverkeer. De door mij voorgestane 
indirecte imputatie van de in het buitenland geheven OWB als ware het een Nederlandse 
OWB geweest, stemt overeen met vorenstaande gedachte.

Tot slot wordt in dit verband nog aandacht besteed aan een specifieke maatregel van het 
voorgestelde stelsel en de verenigbaarheid met het EG-recht. Het gaat om de uitbreiding 
van de deelnemingsvrijstelling in verhouding tot de Moeder-dochterrichtlijn.407 Naar 
mijn mening is het uitgewerkte OWB-stelsel daarmee niet in strijd. Sterker nog, het gaat 
zelfs verder, onder meer door particuliere ondernemingen binnen het toepassingsbereik 
van de deelnemingsvrijstelling te brengen. Op grond van de Moeder-dochterrichtlijn is 
het verboden om bronbelasting te heffen op winstuitkeringen tussen verbonden licha-
men. In het onderhavige OWB-stelsel wordt geen winstbelasting geheven (en dientenge-
volge ook geen dividendbelasting) indien de winstuitdeling plaatsvindt tussen verbonden 
ondernemingen ongeacht de rechtsvorm.
Afsluitend kan worden opgemerkt dat het uitgewerkte OWB-stelsel, met name door de 
generieke toepassing mijns inziens, geen strijd zal opleveren met de EG-verdragvrijheden. 
Dientengevolge zullen ook de Europese regels van het OWB-stelsel aan een nationale 
invoering van het OWB-stelsel niet in de weg staan.

405 HvJ EG 6 juni 2000, zaak C-35/98, NTFR 2000/876.
406 Zie in dezelfde lijn P.J. Wattel, ‘Wederzijdse erkenning van vennootschapsbelasting, Nationale 

behandeling van vreemde dividenden’, NTFR 2000/24, p. 21.
407 Richtlijn van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor 

moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (90/435/EEG).
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9.8.2.2 Aanpassing van winstbelastingstelsel op Europees niveau
Voor het slagen van de invoering van een OWB-stelsel zoals in dit proefschrift is voorge-
steld, zal een Europese invoering van het uitgewerkte OWB-stelsel de meest ideale situatie 
zijn. Ondanks het sterk theoretische gehalte wil ik deze mogelijkheid hier toch kort 
behandelen. Mede gelet op het streven om binnen Europa toch op enig moment tot een 
geharmoniseerd stelsel van directe belastingen te komen.408

Invoering van een OWB-stelsel op Europees niveau, waarbij de geheven winstbelasting op 
eenzelfde wijze indirect wordt geïmputeerd met de verschuldigde inkomstenbelasting 
over de winstuitkering, ongeacht of het gaat om in het binnenland dan wel in het buiten-
land behaalde winst, zou een fundamentele wijziging betekenen van vrijwel alle belas-
tingstelsels van de lidstaten. Ondanks de daaruit in eerste instantie te verwachten invoe-
ringsproblemen, kan mijns inziens een harmonisatie van de Europese winstbelastingen 
op een wijze als in dit proefschrift is uitgewerkt, echter wel deel uitmaken van de discus-
sie omtrent positieve harmonisatie van de winstbelasting.
Eerder pleitte ik al voor de toepassing van het bronlandbeginsel voor wat betreft de hef-
fing van (winst)belasting, met betrekking tot grensoverschrijdende ondernemingsactivi-
teiten. Mijns inziens heeft zowel de bronstaat waar de onderneming is gevestigd, als de 
woonstaat waar de winstgenieter is gevestigd, recht op belastingheffing. Een gesplitst 
OWB-stelsel zoals in dit proefschrift is uitgewerkt, sluit daarbij aan.
Voorts zou een Europese invoering van dit stelsel mijns inziens aansluiten bij de beoogde 
vrije interne markt; het maakt immers niet uit waar geïnvesteerd wordt. Als gevolg van 
de geharmoniseerde winstbelasting zal de heffing over de winst overal gelijk zijn. Daar 
komt bij dat het onderhavige OWB-stelsel door de gesplitste heffing (enerzijds winstbelas-
ting en anderzijds secundaire uitdelingheffing) mijns inziens het feit honoreert dat deze 
vrije interne markt wordt gevormd door een 27-tal afzonderlijke (soevereine) staten. Bij 
grensoverschrijdende ondernemingsactiviteiten zullen alle betrokken Europese landen in 
het onderhavige OWB-stelsel recht hebben op het heffen van belasting. In tegenstelling 
tot bijvoorbeeld een systeem waarbij alleen het land waar de hoofdvestiging van de onder-
neming is gevestigd het recht tot belastingheffing heeft.
Een invoering van een OWB-stelsel in de Europese Unie, zou geleidelijk kunnen plaatsvin-
den. Daar komt nog bij dat de meeste van de EU-lidstaten voor (groot)aandeelhouders al 
een (indirect) imputatiestelsel hebben ingevoerd waarbij eerst winstbelasting wordt gehe-
ven en vervolgens inkomstenbelasting over de uitdeling aan de achterliggende aandeel-
houder, zij het dat bij deze laatste belastingheffing op enigerlei wijze rekening wordt 
gehouden met de eerder reeds geheven winstbelasting.

9.8.3 Conclusie

Slotsom is mijns inziens dat een winstbelastingstelsel zoals de onderhavige OWB niet in 
strijd komt met het Europese juridische gedachtegoed (in het bijzonder de verdragsvrijhe-
den). Belangrijke oorzaak is de generieke insteek van het stelsel. Een per saldo hogere 
totale belastingdruk dan een zuiver nationale situatie wordt veroorzaakt door een verschil 
tussen de fiscale systemen van beide lidstaten en zal als een ‘echte’ dispariteit geen strijd 
opleveren met de EG-verdragsvrijheden.
Kortom eenzijdige Nederlandse invoering van een OWB-stelsel zal leiden tot afwijkingen 
met betrekking tot de winstbelastingstelsels die binnen Europa van kracht zijn, maar zal 

408 Zie bijvoorbeeld de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité: ‘Een interne markt zonder belemmeringen op het 
gebied van de vennootschapsbelasting – verwezenlijkingen, lopende initiatieven en resterende 
uitdagingen’, COM (2003) 726 en het Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over 
de ‘Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Econo-
misch en Sociaal Comité – Een interne markt zonder belemmeringen op het gebied van de ven-
nootschapsbelasting – verwezenlijkingen, lopende initiatieven en resterende uitdagingen’, COM 
(2003) 726 def., (2004/C 117/10).
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naar de huidige stand van de rechtspraak niet in strijd zijn met de Europeesrechtelijke 
verdragseisen.

9.9 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is onderzocht wat de internationale gevolgen zijn van het onderhavige 
OWB-stelsel en of het internationaal haalbaar is. Aan de hand van een aantal situatieschet-
sen werd aangegeven op welke wijze grensoverschrijdend ondernemen fiscaal wordt 
behandeld door zowel Nederland als het buitenland. Daarbij werd tevens de voorkoming 
van eventuele dubbele heffing besproken. De belangrijkste vraag daarbij was of het OWB-
stelsel een verslechtering (of verbetering) teweegbrengt ten opzichte van grensoverschrij-
dend ondernemen onder het huidige winstbelastingstelsel.
Verdedigd werd dat op internationaal niveau de problemen voornamelijk spelen bij de 
particuliere ondernemingen. Voor de meeste daarvan zijn oplossingen geformuleerd (bij-
voorbeeld het verlenen van een vrijstelling voor de secundaire heffing in Nederland bij 
winstuitkering).
De voor- en nadelen afwegend concludeer ik dat op internationaal niveau invoering van 
de OWB niet op onoverkomelijke invoeringsproblemen stuit.
Voorts is door mij beoordeeld in hoeverre vanuit Europeesrechtelijk oogpunt door de een-
zijdige invoering door Nederland van de onderhavige OWB problemen ontstaan. De gene-
rieke insteek van het stelsel en de consequente toepassing van het bronlandbeginsel zijn 
voor mij reden om te oordelen dat er evenmin op Europees niveau invoeringsproblemen 
zijn.
Wel pleit ik ervoor om de discussie betreffende de winstbelasting vanuit het oogpunt van 
de Europese en internationale problematiek op een breder podium te voeren. Enerzijds 
omdat de Europese markt daartoe noopt en anderzijds omdat zich problemen voordoen 
die hoofdzakelijk veroorzaakt worden door de globalisering van het (bedrijfs)leven. Hier-
voor zijn geen andere oplossingen te bedenken dan een internationale, denk bijvoorbeeld 
aan grensoverschrijdende verliesverrekening en de diverse fiscale behandelingen van 
vreemd en eigen vermogen. Op korte termijn valt dit evenwel niet te verwachten.
In het navolgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de belangrijke vraag of op nati-
onaal niveau invoeringsperikelen zijn te onderkennen die de invoering van een OWB-stel-
sel zouden verhinderen.
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10 Invoeringsperikelen en haalbaarheid van het OWB-
stelsel

10.1 INLEIDING

In het voorgaande hoofdstuk zijn de internationale consequenties van het onderhavige 
OWB-stelsel beschreven. Verdedigd werd dat eenzijdige Nederlandse invoering van het 
OWB-stelsel voor grensoverschrijdende ondernemers niet tot onoverkomelijke proble-
men zal leiden en dientengevolge de internationale consequenties van het OWB-stelsel 
niet aan de invoering in de weg zouden hoeven te staan.
Een element ontbreekt echter nog aan deze haalbaarheidstoets en dat betreft de invoe-
ringsproblematiek op nationaal niveau. In dit hoofdstuk wordt derhalve de nationale 
invoeringsproblematiek besproken van het onderhavige OWB-stelsel.
Met een concrete uitwerking en een haalbaarheidstoets zoals in de voorgaande hoofdstuk-
ken is gedaan, is de in hoofdstuk 1 naar voren gebrachte probleemstelling, echter nog niet 
geheel beantwoord. Voor een volledig oordeel zijn ook de maatschappelijke en economi-
sche gevolgen van het uitgewerkte stelsel van belang. Ook hieraan wordt in dit hoofdstuk 
aandacht besteed. Tot slot zal worden besproken of de oude ‘tegen’ argumenten in relatie 
tot het onderhavige OWB-stelsel geldingskracht hebben.

10.2 DE BELANGRIJKSTE NATIONALE INVOERINGSPERIKELEN

10.2.1 Inleiding

Een van de kernelementen van de werkhypothese die in hoofdstuk 5 door mij uiteen is 
gezet, is het oogmerk om een OWB-stelsel te ontwerpen dat zo veel mogelijk aansluit bij 
de bestaande systematiek. Vanuit die gedachte werd vervolgens door mij een aantal 
bestaande uitgangspunten van het huidige belastingstelsel overgenomen. Onder meer, 
het onderscheid dat in de inkomstenbelasting wordt gemaakt tussen actief (box 1 en 
box 2) en passief participeren (box 3) in een onderneming, het bestaande verschil in 
behandeling tussen eigenvermogen- en vreemdvermogensverstrekking maar ook de hui-
dige invulling van het ondernemingsbegrip en de invulling van de begrippen totaal- en 
jaarwinst.
Belangrijkste reden voor de aansluiting bij de bestaande fiscale systematiek is het vergro-
ten van de haalbaarheid van het OWB-stelsel. Onderstaand zal nader worden beoordeeld 
of het ontwerp daarin geslaagd is. De navolgende behandeling wordt opgesplitst naar de 
gevolgen op het niveau van de onderneming en op het niveau van de winstgenieter.

10.2.2 Invoeringsproblematiek op het niveau van de onderneming (OWB)

Onder meer Lubbers en Rijkers409, evenals Heithuis410, concludeerden dat invoering van 
een rechtsvormneutrale zelfstandige winstbelasting in het huidige winstbelastingstelsel 

409 Raad voor het zelfstandig ondernemerschap (RZO), Bouwstenen voor een fiscale toekomstvisie voor het 
zelfstandig ondernemerschap’ , nr. 5, hierin is een advies opgenomen van A.C. Rijkers en A.O. Lub-
bers inzake een ondernemingswinstbelasting, Den Haag 2002, p. 81.

410 E.J.W. Heithuis, ‘Hoe de vennootschapsbelasting zich kan ontwikkelen tot een rechtsvormneu-
trale ondernemingswinstbelasting’, MBB 2004/127, p. 127 e.v.
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technisch vrij eenvoudig kan verlopen. Zij gaan er daarbij vanuit dat de personenonder-
nemingen uit de Wet IB 2001 onder de vennootschapsbelasting zouden worden gebracht. 
Een dergelijke verhuizing zou, volgens deze schrijvers, zonder grote moeilijkheden 
bewerkstelligd kunnen worden.
Hetzelfde geldt naar mijn mening voor de invoering van het onderhavige OWB-stelsel 
geschoeid op de leest van een rechtsvormneutrale zelfstandige winstbelasting. Invoering 
van het OWB-stelsel komt feitelijk neer op het overbrengen van de particuliere onderne-
mingen van de inkomstenbelasting naar de vennootschapsbelasting. De vennootschaps-
belasting wordt echter omgedoopt tot een ondernemingswinstbelasting, te weten een 
zelfstandige winstbelasting die de objectieve onderneming als belastingsubject heeft. Wel 
zullen de meeste regels omtrent de vaststelling van het belastingobject van de Wet IB 2001 
verhuizen naar de OWB. De huidige schakelbepaling van art. 8, lid 1, Wet VPB 1969 zal 
dientengevolge in de OWB niet meer terugkeren.
In grote lijnen zal invoering van het OWB-stelsel geen problemen geven. Echter sommige 
specifieke punten vereisen nadere aandacht.

10.2.2.1 Twee belastingsubjecten in plaats van één
Onder de huidige Wet VPB 1969 is het mogelijk dat één VPB-belastingplichtige twee of 
meer objectieve ondernemingen drijft. Deze ondernemingen worden echter alle samen 
genomen bij de vennootschapsbelasting. Enerzijds omdat de rechtspersoon die de onder-
nemingen drijft, zelf de belastingplichtige is en anderzijds omdat de fictie van art. 2, lid 5, 
Wet VPB 1969 met zich brengt dat al het vermogen van deze rechtspersoon geacht wordt 
tot één (overkoepelende) onderneming te behoren. Invoering van de OWB met het geob-
jectiveerde belastingsubject heeft tot gevolg dat evenzoveel nieuwe belastingsubjecten 
ontstaan als dat er objectieve ondernemingen zijn. Een aanzienlijke wijziging voor deze 
VPB-plichtige ondernemingen dus.
Echter, in het OWB-stelsel is voorgesteld om voor rechtspersonen die meerdere objectieve 
ondernemingen drijven, de horizontale fiscale-eenheidsgedachte automatisch toe te pas-
sen en deze voor particuliere ondernemingen als keuzemogelijkheid in te voeren. Het ver-
schil in keuzemogelijkheid c.q. verplichting werd ingegeven door eenvoudsoverwegin-
gen.411 Een rechtspersoon die meerdere objectieve ondernemingen bezit, zal deze dus bij 
invoering van het OWB-stelsel niet hoeven op te splitsen in evenzoveel OWB-belastingsub-
jecten. Immers, op grond van de horizontale fiscale-eenheidsgedachte worden deze als 
één belastingsubject aangemerkt, gelijk als onder de huidige wetgeving het geval is. De 
huidige VPB-plichtigen rechtspersonen die onder het huidige art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 
meerdere ondernemingen konden drijven, doch slechts voor het geheel in de heffing wor-
den betrokken, zullen op grond van de horizontale fiscale-eenheidsgedachte in zoverre 
geen wijziging ondervinden.

10.2.2.2 Verdwijnen van belastingplicht gevolgd door eindafrekening
Naar aanleiding van de objectivering van het belastingsubject is het denkbaar dat huidige 
VPB-plichtigen bij de invoering van de OWB niet meer belastingplichtig zullen zijn. Het 
gaat dan om belastingplichtigen die geen materiële onderneming drijven maar zich zui-
ver bezighouden met beleggen. Bij afwezigheid van een materiële onderneming ont-
breekt een OWB-belastingsubject.412

Het belangrijkste gevolg van het eindigen van deze belastingplicht is eindafrekening. Een 
onwenselijk, gelet op het feit dat invoering van het OWB-stelsel geen liquiditeiten ople-
vert waaruit deze eindafrekening kan worden voldaan, maar ook inherent gevolg verbon-
den aan de invoering van het OWB-stelsel.

411 Zie hoofdstuk 7.
412 Dit gevolg wordt mede veroorzaakt door de door mij bepleite beperking in toepassingsbereik van 

art. 2, lid 5, Wet VPB 1969.
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Tegenover deze (verplichte) eindafrekening staat evenwel het feit dat nadien geen belas-
tingheffing meer plaats zal vinden. Eventuele verzachting kan gevonden worden in een 
conserverende aanslag, een eenmalig verlaagd tarief, of een betalingsregeling.
Ook de impact van dit nadeel kan echter genuanceerd worden. In de meeste gevallen zal 
een lichaam zonder materiële onderneming onder de Wet VPB 1969 de status van beleg-
gingsinstelling – in de zin van art. 28 Wet VPB 1969 – hebben aangenomen. Bij de over-
gang naar dit regime heeft al eindafrekening plaatsgevonden. Voor wat betreft de over-
gang van beleggingsinstelling naar het OWB-stelsel zal eindafrekening feitelijk uitblijven. 
Immers, de BI zal dan wel de status verliezen maar zal de eindafrekening laten plaatsvin-
den tegen het 0%-tarief. Na deze eindafrekening zullen ze hun beleggingsactiviteiten kun-
nen voortzetten zonder dat daarover winstbelasting verschuldigd zal zijn. Er ontbreekt 
immers een materiële onderneming welke als belastingsubject voor de OWB kan worden 
aangemerkt. Gevolg is dat voor de BI’s de overgang naar het OWB-stelsel de facto geen wij-
ziging zal betekenen.413

10.2.2.3 Particuliere onderneming
Eerder werd al aangegeven dat de objectivering van het belastingsubject en de daarbij 
behorende afzonderlijke winstbelasting voor particuliere ondernemingen voornamelijk 
een tariefvoordeel opleveren. Dit is evenwel voor de staatskas een (aanvankelijk) tariefna-
deel. Voorheen had de fiscus latente belastingclaims op particuliere ondernemingen 
tegen een tarief van maximaal 52%, die bij invoering van de OWB worden ingeruild voor 
latente OWB-claims tegen een tarief van 30%.
Dit nadeel kan evenwel, gelijk als de voorgaande twee, genuanceerd worden, indien de 
latente secundaire heffingsclaim in de beoordeling wordt meegenomen. Per saldo treedt 
dan geen tariefnadeel op. Hooguit ontstaat het risico van oneindig winstuitstel. Door een 
juiste tariefstelling kan deze dreiging echter worden afgewend, zoals eerder al opgemerkt.
Voordat de particuliere ondernemingen de benefits van vorenstaande tariefvoordeel kun-
nen ondervinden, zal echter eerst de overgang van het huidige IB-stelsel naar het OWB-
stelsel dienen plaats te vinden. Aan deze overgang kleven mogelijk wel nadelen. Zonder 
nadere regelgeving kan het eindigen van de IB-belastingheffing mijns inziens gelijk wor-
den gesteld met de staking van een IB-onderneming, wat onder het huidige recht eindaf-
rekening met zich brengt (art. 3.61 Wet IB 2001). Deze eindafrekening is in deze benade-
ring het logische gevolg van het einde van het box 1-regime van de Wet IB 2001 voor 
ondernemingswinsten.
De eindafrekening is evenwel onwenselijk omdat deze niet door de bedrijfsvoering zelf 
wordt veroorzaakt en er geen financiële middelen vrijkomen waaruit de fiscale claim zou 
kunnen worden voldaan.
Om die reden wordt hier overgangsrecht voorgesteld, bestaande uit een geruisloze door-
schuiving of eventueel de keuze voor eindheffing. Deze geruisloze doorschuiving zal dan 
zowel van belang zijn voor de openingsbalans van de OWB-plicht als voor de verkrijgings-
prijs van de secundaire heffing.
Voor wat betreft de eventuele aanwezige compensabele verliezen in verhouding tot de 
geruisloze doorschuiving, stel ik het volgende voor. In lijn met het eerder door mij al ver-
dedigde uitgangspunt dat verliezen daar horen waar deze zijn geleden (i .e. de onderne-
ming), zijn deze verliezen niet persoonsgebonden en kunnen na de geruisloze overgang 
naar het OWB-stelsel blijven bestaan. Zij ‘kleven’ immers aan de onderneming en deze 
wordt door invoering van de OWB niet gestaakt.
De huidige ondernemingsverliezen van een particuliere onderneming zullen door invoe-
ring van het OWB-stelsel worden getransformeerd in een verlies dat valt onder de hef-
fingssystematiek van het OWB-stelsel. Dit stelsel wordt gekenmerkt door een belangrijke 
wijziging, in vergelijking met de bestaande heffingswijze te weten de gecombineerde hef-

413 Uitgezonderd dan het feit dat het speciaal ontwikkelde regime voor BI’s o.a. opgenomen in het 
Besluit beleggingsinstellingen zijn belang zal verliezen. Dit houdt dus per saldo een vereenvoudi-
ging in van de regelgeving rondom BI’s.
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fing (de OWB gevolgd door de secundaire heffing). Deze (tarief)verdeling zal ook zijn weer-
slag hebben op de behandeling van het ondernemingsverlies. Invoering van het OWB-stel-
sel zal tot gevolg hebben dat het huidige box 1-ondernemingverlies niet in één keer in 
aanmerking wordt genomen maar in tweeën. Eerst als OWB-verlies verrekenbaar tegen 
een 30%-tarief. Vervolgens als secundaire heffingsverlies verrekenbaar tegen eveneens 
een (laag) proportioneel tarief. De verliezen zullen bij de keuze voor geruisloze omzetting 
meegaan met de onderneming en gecompenseerd kunnen worden met belastbare winst 
voor de OWB. Voorts zullen de verliezen worden meegegeven aan de winstgenieter voor 
de toepassing van de secundaire heffing.414

Bijzondere aandacht gaat in dit verband nog uit naar de bestaande terbeschikkingstel-
lingssituaties in de zin van art. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001. Onder het OWB-stelsel zal het ter 
beschikking stellen aan de eigen onderneming gedreven door een lichaam of een onder-
neming van een verbonden persoon bij fictie worden aangemerkt als een onderneming 
en daarmee in de sfeer van de OWB worden gebracht. Voor de bestaande situaties bete-
kent dit dat aan de bestaande box 1-heffing een einde komt. Immers, de TBS-regelingen in 
hun bestaande vorm, komen in het OWB-stelsel te vervallen. Daarvoor in de plaats komt 
een fiscale fictie die het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een 
onderneming onder omstandigheden als onderneming aanmerkt.
Zonder nadere regelgeving betekent het vervallen van de TBS-regeling evenwel eindafre-
kening, wat ook hier niet gewenst is. In lijn met het voorgaande stel ik met betrekking tot 
bestaande terbeschikkingstellingssituaties overgangsrecht voor waarbij geruisloze door-
schuiving de hoofdregel is eventueel aangevuld met een keuze voor afrekening. Concreet 
betekent dit derhalve dat indien een DGA een pand verhuurt aan zijn eigen BV, deze ver-
huur bij invoering van het OWB-stelsel een fictieve onderneming wordt. De boekwaarde 
waarop deze onderneming op de (fiscale) openingsbalans komt te staan, zal overeenko-
men met de boekwaarde zoals die op de eindbalans stond van de terbeschikkingstelling 
bij overgang naar het OWB-stelsel. De verkrijgingsprijs voor de secundaire heffing met 
betrekking tot deze fictieve TBS-onderneming zal eveneens op deze doorgeschoven boek-
waarden worden gebaseerd. Claimverlies voor de fiscus is dan per saldo niet aan de orde.

10.2.2.4 Conclusie
De invoering van het OWB-stelsel heeft op het niveau van de particuliere onderneming 
wel enige consequenties. Geconstateerd is dat de overgang van het IB-regime naar het 
OWB-stelsel zonder nadere regeling gelijk is aan een staking van de IB-onderneming met 
eindafrekening als gevolg. Om deze onwenselijke gevolgen te ondervangen, wordt over-
gangsrecht voorgesteld bestaande uit een keuze tussen geruisloze doorschuiving of eind-
afrekening.

10.2.3 Invoeringsproblemen op het niveau van de secundaire heffing

Naast veranderingen met betrekking tot de belastingheffing van ondernemingen, bewerk-
stelligt het OWB-stelsel ook wijzigingen in de belastingheffing van de participanten. Naar 
verwachting zullen de problemen op dit niveau evenwel niet al te groot zijn. Oorzaak is 
dat een van de uitgangspunten van het onderhavige OWB-stelsel wordt gevormd door het 
overnemen van het huidige onderscheid tussen actief en passief investeren in een onder-
neming.
Invoering van de secundaire heffing komt feitelijk neer op het overnemen van het aan-
merkelijkbelangregime, doch met een aantal wijzigingen waarvan de verruiming van het 
werkingsgebied de belangrijkste is. De verruiming wordt veroorzaakt door een uitbrei-
ding van de ondernemingen waarin een winstgenieter een dergelijk belang kan hebben.
Het feit dat het huidige aanmerkelijkbelangregime als basis wordt genomen voor de 
secundaire heffing, impliceert voor de bestaande aanmerkelijkbelanghouder weinig ver-

414 In het navolgende onderdeel wordt nader ingegaan op de invoeringsproblematiek voor de winst-
genieter. Ook de verliezen zullen daarbij aan orde komen.
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andering. De veranderingen doen zich met name voor bij participanten in een particuliere 
onderneming.
Invoering van de secundaire heffing voor participanten in een particuliere onderneming 
betekent per saldo een verhuizing van box 1 naar de box waar de secundaire heffing op 
ziet, onder de voorwaarde dat de participatie ten minste 5% beloopt. Voor de particuliere 
ondernemers die een belang hebben dat kleiner is dan 5% impliceert invoering van het 
OWB-stelsel een verhuizing van box 1 naar box 3, voor wat betreft hun participatie. Om 
beide verhuizingen zonder fiscale kleerscheuren te laten verlopen, zal overgangsrecht 
geformuleerd dienen te worden.

Overgang van particuliere onderneming naar OWB + secundaire heffing
Voor de particuliere ondernemers geldt als uitgangspunt eindafrekening, dat wil zeggen 
dat, voorafgaand aan de invoering van het OWB-stelsel, over de in de particuliere onder-
neming aanwezige stille reserves wordt afgerekend tegen het (huidige) progressieve IB-
tarief waarna de openingsbalans van de onderneming de werkelijke waarden zal bevatten 
en de verkrijgingsprijs van de participanten voor de secundaire heffing eveneens van deze 
werkelijke waarde zal uitgaan.
Verzachting kan ook op dit niveau, zoals gezegd, worden gevonden in overgangsrecht dat 
uitgaat van geruisloze doorschuiving waarbij de oude boekwaarden van de onderneming 
zullen worden doorgeschoven en de verkrijgingsprijs voor de secundaire heffing daarmee 
zal corresponderen. De keuze voor eindafrekening zal in de praktijk naar verwachting in 
slechts enkele gevallen worden gevolgd, bijvoorbeeld in een verliessituatie. Naar verwach-
ting zullen de meeste ondernemers opteren voor de geruisloze doorschuiving. Tot slot 
merk ik in dit verband op dat de eventuele drukverzwaring voor kleine ondernemers, 
zoals beschreven in hoofdstuk 8, kan worden weggenomen door een (tijdelijke) fiscale 
faciliteit in de vorm van een aanvullende heffingskorting.

Overgang van particuliere onderneming naar OWB + box 3
Voor wat betreft de participanten die, gelet op de omvang van hun aandelenbelang of 
gelet op het feit dat het lichaam waarin zij participeren geen materiële onderneming 
drijft, buiten de secundaire heffing gaan vallen, heeft invoering van het OWB-stelsel ook 
in beginsel eindafrekening tot gevolg.
Verzachting in de vorm van overgangsrecht kan worden gevonden in een conserverende 
aanslag.
Kortom gelijk als bij de invoering van het OWB-stelsel op het niveau van de onderneming, 
zullen op het niveau van de winstgenieters veranderingen ontstaan. Echter, ook hier zal 
overgangsrecht de ongewenste gevolgen verzachten. Gevolg daarvan is dat ook op het 
niveau van de secundaire heffing het OWB-stelsel haalbaar lijkt.

10.3 MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN DE 
OWB-UITWERKING

10.3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt beoordeeld in hoeverre de negatieve maatschappelijke conse-
quenties, die in hoofdstuk 4 zijn genoemd in verband met het bestaande winstbelasting-
stelsel, door de onderhavige OWB-uitwerking te verdwijnen.

10.3.2 Twee belangrijkste maatschappelijke gevolgen (beïnvloeding van de 
rechtsvormkeuze en de concurrentieverhoudingen)

10.3.2.1 Rechtsvormkeuze
Als een van de belangrijkste maatschappelijke gevolgen van het bestaande winstbelasting-
stelsel werd eerder in dit proefschrift al de fiscale beïnvloeding van de rechtsvormkeuze 
genoemd. De rechtsvormneutrale insteek van het onderhavige OWB-stelsel voorkomt 
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deze beïnvloeding. Tevens zullen de negatieve maatschappelijke gevolgen die verband 
houden met de sterk fiscaal georiënteerde rechtsvormkeuze verdwijnen. De generieke 
grondslag van het OWB-stelsel is hiervan de voornaamste oorzaak.
Het verdwijnen van een fiscale beïnvloeding van de rechtsvormkeuze, heeft tot gevolg dat 
ondernemers zich zullen kunnen concentreren op de economische en civielrechtelijke 
aspecten van hun rechtsvormkeuze. Zodoende wordt bereikt dat meer ondernemers voor 
een rechtsvorm kiezen die (meer) bij hun onderneming past. Hetzelfde geldt voor de 
rechtsvormkeuze die gemaakt wordt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden tus-
sen ondernemingen (i.e. joint ventures).
Mijns inziens is hier sprake van een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 
bestaande situatie.

10.3.2.2 Fiscale beïnvloeding van concurrentieverhoudingen
Naast de fiscale invloed op het ondernemersbeleid, zijn maatschappelijke consequenties 
naar voren gebracht die verband hielden met gemis aan rechtsvormneutraliteit bij de fis-
cale behandeling van ondernemingswinst. Het belangrijkste nadeel van het gebrek aan 
rechtsvormneutraliteit is naar mijn mening de verstoring van de concurrentieverhoudin-
gen op een wijze die niet strookt met het gelijkheidsbeginsel. Het gaat om gelijke gevallen 
(i.e. winst) die in het huidige stelsel, op sommige punten fiscaal ongelijk worden behan-
deld. Het belangrijkste negatieve maatschappelijke gevolg dat hieruit voortkomt – naast 
de beïnvloeding van de rechtsvormkeuze – is de verstoring van de concurrentieverhoudin-
gen.
Betoogd wordt dat het in dit proefschrift voorgestelde winstbelastingsysteem, over de 
gehele linie een positieve invloed op de concurrentieverhoudingen heeft. Als gevolg van 
de gelijke behandeling zowel met betrekking tot de tarieven van de beide heffingen (OWB 
en secundaire heffing) als de gelijkheid in heffingsgrondslag, zal de uiteindelijke effec-
tieve belastingdruk niet verschillen bij verschillende rechtsvormen. Dit heeft tot gevolg 
dat de wijze van winstbelastingheffing geen invloed meer heeft op de concurrentiever-
houdingen.

10.3.2.3 Afwenteling
De voorgestelde winstbelasting heft het risico van de afwenteling van belasting door de 
onderneming(er) op zichzelf niet op, maar trekt de omvang van het af te wentelen bedrag 
wel naar een (in relatieve zin) gelijke hoogte. Een en ander zal vermoedelijk een positief 
gevolg op de concurrentieverhoudingen hebben. Het af te wentelen bedrag zal immers 
voor iedere onderneming (in relatieve zin) gelijk zijn.
Dezelfde maatschappelijke gevolgen als hiervoor zijn aangevoerd met betrekking tot de 
onderneming gelden voor de secundaire heffing.

Het vorenstaande vormt voor mij aanleiding om te concluderen dat het uitgewerkte OWB-
stelsel gebaseerd op een rechtsvormneutrale grondslag, de belangrijkste geconstateerde 
negatieve maatschappelijke gevolgen van het huidige systeem doet verdwijnen. Betoogd 
kan worden dat er in zoverre sprake is van een verbetering in vergelijking met het huidige 
fiscale klimaat voor ondernemingen.

10.3.3 Andere maatschappelijke gevolgen

Naast de vorenstaande ‘hoofd’gevolgen wordt in hoofdstuk 4 ook een aantal andere maat-
schappelijke gevolgen die aan bepaalde maatregelen van het bestaande winstbelastingsy-
steem kleeft, uitgewerkt. In het navolgende onderdeel wordt beoordeeld in hoeverre deze 
(nog) gelding hebben onder het voorgestelde OWB-stelsel.

10.3.3.1 Belastingarbitrage
De rechtsvormneutrale basis van de onderhavige uitwerking heeft naar mijn mening tot 
gevolg dat de oorzaak voor belastingarbitrage wordt weggenomen. Verschil in fiscale 
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behandeling leidt veelal tot arbitrage in die zin dat belastingplichtigen op zoek gaan naar 
de voor hen fiscaal meest gunstige weg.415 Invoering van het OWB-stelsel zou evenwel 
impliceren dat fiscale diversiteit, in het bijzonder met betrekking tot de rechtsvorm, zal 
verdwijnen en daarmee de noodzaak tot belastingarbitrage.
Een ander voorbeeld vormt de voorgestelde regelgeving voor de terbeschikkingstelling 
van vermogen. Door invoering van de fictie dat dit, onder voorwaarden, altijd als onder-
neming wordt aangemerkt, bestaat geen keuzemogelijkheid meer voor de belastingplich-
tigen. Indien vermogensbestanddelen binnen de onderneming worden aangewend, zal 
altijd sprake zijn van ondernemingsvermogen. In dezelfde lijn ligt de fiscale behandeling 
van de gefinancierde participatie. Ook op dit punt bestaat geen mogelijkheid (meer) om 
de renteaftrek tegen een hoger tarief te effectueren door bijvoorbeeld het aangaan van 
een stapelconstructie. De lening wordt bij wetsfictie altijd aangemerkt als ondernemings-
vermogen.
In aansluiting op het wegnemen van de oorzaken voor belastingarbitrage, zal ook de grote 
hoeveelheid antimisbruikmaatregelen aanzienlijk ingeperkt kunnen worden. Deze 
afname zal de rechtszekerheid ten goede komen alsmede de maatschappelijke aanvaard-
baarheid van het stelsel.

10.3.3.2 Groei van (administratie)kosten als gevolg van de steeds complexere regelgeving
Betoogd werd dat complexe wetgeving, die veroorzaakt werd door een continue stroom 
aan antimisbruikwetgeving, tot een groei van de (administratieve)kosten leidt. Indien de 
aanleiding voor antimisbruikwetgeving, te weten belastingarbitrage, door invoering van 
het OWB-stelsel wordt weggenomen, zal deze groei in kosten afvlakken en mogelijkerwijs 
zelfs verminderen.

In lijn met dit gevolg kan de volgende positieve invloed van het OWB-stelsel worden 
genoemd. Er zal naar verwachting een bepaalde mate van eenvoud worden bereikt. Als 
voorbeeld kan de afschaffing van de huidige maatregelen tegen voorkoming van de han-
del in verlieslichamen worden genoemd. Als gevolg van de objectieve benadering van het 
belastingsubject werd geconstateerd dat de verliezen bij de onderneming achterblijven en 
dus ook mee overgaan bij een bedrijfsoverdracht. In die lijn werd gesteld dat voor art. 20a 
Wet VPB 1969 geen noodzaak meer zal bestaan en deze regeling derhalve kan komen te 
vervallen.

10.3.3.3 Rechtsonzekerheid
Eenzelfde conclusie als vorenstaand is getrokken met betrekking tot de groei van admini-
stratieve lasten, geldt voor de rechtsonzekerheid. Het OWB-stelsel leidt er mijns inziens 
toe dat complexe wetgeving (deels) tot het verleden gaat behoren. Het gevolg is dat het 
voor belastingplichtigen eenvoudiger wordt om hun rechtspositie te bepalen. Het berei-
ken van eenvoud in de belastingheffing was om deze reden ook een van de uitgangspun-
ten, die aan het onderhavige stelsel ten grondslag liggen.

10.3.3.4 Positieve beïnvloeding van de economische dynamiek
De volgende consequenties van het uitgewerkte OWB-stelsel zullen een positieve uitstra-
ling hebben op de economische dynamiek. Om te beginnen de hiervoor genoemde een-
voudswinst.
Voorts zal de mogelijkheid die het voorgestelde OWB-stelsel met zich brengt om zonder 
fiscale kleerscheuren van rechtsvorm te wisselen, naar mijn mening de economische 
dynamiek bevorderen. Indien economische overwegingen (of civielrechtelijke overwegin-
gen) een onderneming aangeven om van rechtsvorm te wisselen, zal het OWB-stelsel deze 
keuze op geen enkele wijze beïnvloeden. Invoering van het onderhavige uitgewerkte 
OWB-stelsel zal de noodzaak voor regelingen die de omzetting van een rechtsvorm bege-
leiden, immers wegnemen aangezien de rechtsvorm voor de fiscale behandeling van 

415 Zie onderdeel 4.3.4. voor een uitgebreid overzicht.
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zowel de onderneming als de participant niet van belang meer is in het voorgestelde stel-
sel.
In dezelfde lijn vergemakkelijkt dit rechtsvormneutrale winstbelastingstelsel mijns 
inziens de fiscale gevolgen van de invoering van de civielrechtelijke optiemogelijkheid 
voor rechtspersoonlijkheid van samenwerkingsverbanden. Fiscaal zal het immers geen 
verschil meer maken of door de openbare vennootschap geopteerd wordt voor rechtsper-
soonlijkheid of niet.
Tot slot kan betoogd worden dat de wijze waarop in het uitgewerkte stelsel de verliesver-
rekening, op nationaal niveau is vormgegeven, de economische dynamiek zal bevorderen. 
Bijvoorbeeld de mogelijkheid dat compensabele verliezen bij overdracht van de onderne-
ming blijven bestaan, zal de overdracht van verliesgevende ondernemingen vergemakke-
lijken. Indien een andere belastingplichtige in tegenstelling tot de eigenaar van een der-
gelijke onderneming nog wel mogelijkheden ziet, kan hij deze onderneming overnemen 
en wellicht nieuw leven inblazen.

10.4 HERLEVEN DE ‘OUDE’ BEZWAREN TEGEN EEN OWB DOOR HET 
ONDERHAVIGE ONTWERP?

10.4.1 Inleiding

De vorige paragrafen geven aan dat de OWB, zoals in dit proefschrift is uitgewerkt, voor 
de meeste huidige problemen binnen het stelsel van winstbelasting een oplossing aan-
draagt. Deze conclusie spreekt in het voordeel van dit alternatief voor een rechtsvormneu-
trale winstbelasting. Vraag is evenwel of de ‘oude’ bezwaren tegen een rechtsvormneu-
trale wijze van winstbelasting door de onderhavige uitwerking wellicht weer herleven. 
Deze vraag wordt in de onderhavige paragraaf behandeld.

10.4.2 OWB doorkruist het draagkrachtbeginsel en de OWB is strijdig met het 
synthetische stelsel

Gelijk als in hoofdstuk 3, worden deze beide bezwaren (i.e. strijd met draagkrachtbeginsel 
en strijd met het synthetische stelsel) gezamenlijk behandeld. In hoofdstuk 3 gaf ik al aan 
dat het synthetische stelsel langzamerhand wordt verdrongen door het analytische stel-
sel. Het startsein voor deze ontwikkeling werd gegeven met de invoering van het nieuwe 
aanmerkelijkbelangregime op 1 januari 1997 en is voortgezet met de invoering van de 
Wet IB 2001.
Het OWB-stelsel past binnen deze huidige analytische trend. Een dergelijke inpassing 
vormde ook een van de uitgangspunten die aan de uitwerking ten grondslag lag, met het 
oog op het vergroten van de haalbaarheidskansen van het stelsel.
Gelet op deze analytische tendens is er geen reden meer om strijd te constateren met het 
synthetische stelsel aangezien dat stelsel er gewoonweg niet meer is.
Voor wat betreft het draagkrachtargument, verwijs ik naar hetgeen ik eerder al stelde in 
onderdeel 3.3.1. Mijns inziens heeft het draagkrachtbeginsel inmiddels als grondslag voor 
de wijze van belastingheffing aan belang ingeboet. Daar komt bij dat voor zover dit begin-
sel toch nog geldingskracht zou hebben, mijns inziens met het onderhavige OWB-stelsel 
daaraan wordt voldaan. Immers, gelet op de bijzondere functie, is winst een ongelijk voor-
deel in vergelijking met andere inkomenscategorieën; dient derhalve naar de mate van 
ongelijkheid te worden behandeld. Aan het draagkrachtbeginsel in de zin dat gelijke 
gevallen gelijk en ongelijke gevallen ongelijk naar de mate van ongelijkheid in de heffing 
zullen worden betrokken, wordt dientengevolge op adequate wijze invulling gegeven.

10.4.3 Budgettaire redenen

Inderdaad kan het uitgewerkte winstbelastingstelsel negatief uitpakken voor het over-
heidsbudget. De particuliere ondernemer, die onder het bestaande stelsel op het moment 
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van winstrealisatie direct wordt belast tegen maximaal 52%, wordt bij de onderhavige 
OWB-uitwerking in eerste instantie belast tegen het lagere proportionele OWB-tarief. Pas 
op het moment van winstuitdeling zal de aanvullende inkomstenbelastingheffing de 
totale belastingdruk op een adequaat niveau brengen.
Voor het overheidsbudget betekent deze heffingssystematiek een mogelijk cashflowna-
deel. Daar komt bij dat wordt voorgesteld om het tarief van de OWB mogelijk te verlagen 
ten opzichte van het bestaande vennootschapsbelastingtarief. Ook dit zal het overheids-
budget in negatieve zin beïnvloeden.
Tegen deze argumenten kan het volgende worden ingebracht. Ten eerste dient het nega-
tieve effect voor wat betreft de inkomstenbelasting niet te worden overschat. Ik sluit mij 
hier aan bij Rijkers en Lubbers, die stellen dat een dergelijk neerwaarts effect ook in het 
huidige winstbelastingstelsel gerealiseerd wordt door de omzetting van particuliere 
ondernemingen in VPB-plichtige ondernemingen.416 Ten tweede zal een eventuele ver-
dere tariefsverlaging, naar verwachting, de internationale concurrentiepositie van het 
Nederlandse fiscale stelsel verstevigen met als gevolg dat meer (internationale) onderne-
mingen Nederland als vestigingsplaats zullen kiezen, hetgeen een opwaarts effect op de 
staatskas kan hebben.
Ten derde kan gesteld worden dat een eventueel tariefsnadeel door een verlaging van de 
winstbelasting zelf zou kunnen worden teruggenomen door een verhoging van de secun-
daire heffing in vergelijking tot het bestaande aanmerkelijkbelangtarief. Het cashflowna-
deel blijft in zoverre wel bestaan. In die zin dat de staatskas afhankelijk is van een even-
tuele winstuitkering. Zoals al een aantal malen is opgemerkt, kan de dreiging van 
winstoppotting tegengegaan worden door een juiste tariefstelling in relatie tot box 3.

Voorts ben ik van mening dat het budgettaire argument bij de afweging of een aanpassing 
van het bestaande stelsel van winstbelasting noodzakelijk is, weinig gewicht in de schaal 
zou mogen leggen. Dat de bestaande winstbelastingsystematiek aanpassing behoeft, is 
immers aangetoond. De ontbrekende rechtsvormneutraliteit, zoals in dit proefschrift cen-
traal staat, is het argument daarvoor. De noodzaak van aanpassing is mijns inziens dusda-
nig groot dat een eventueel negatief budgettair effect een aanpassing op zichzelf niet zou 
mogen verhinderen.

10.4.4 Grote administratieplicht en uitvoeringstechnische problemen

Op voorhand kan worden gesteld dat dit contra-argument zeker niet opgaat voor de onder-
havige OWB. Het ontwerp behelst maatregelen die juist zullen zorgen voor een vereen-
voudiging van de regelgeving. Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor is de gelijke 
behandeling van de onderneming die de incentive voor arbitragegedrag wegneemt. 
Gevolg is dat antimisbruikmaatregelen kunnen verdwijnen en er een minder complex 
belastingsysteem zal ontstaan.417

Voorts zal ingewikkelde regelgeving kunnen verdwijnen, bijvoorbeeld de standaardvoor-
waarden bij omzetting van de rechtsvorm. Ook op dit punt zal dus de administratieve last 
worden verlicht.
Daarbij gaat het voorgestelde stelsel uit van een indirect imputatiestelsel, dat gekozen is 
voornamelijk om zijn eenvoud. Het administratieve en uitvoeringstechnische bezwaar, 
zoals in het verleden naar voren werd gebracht, had betrekking op het directe imputatie-
stelsel doch dat is in het onderhavige ontwerp niet aan de orde.

416 Raad voor het zelfstandig ondernemerschap (RZO), Bouwstenen voor een fiscale toekomstvisie voor het 
zelfstandig ondernemerschap, nr. 5, hierin is een advies opgenomen van A.C. Rijkers en A.O. Lubbers 
inzake een ondernemingswinstbelasting, Den Haag 2002, p. 64.

417 Bijvoorbeeld art. 20a Wet VPB 1969. De handel in verliesvennootschappen, die dit artikel beoogt 
te bestrijden, speelt onder het OWB-stelsel niet meer nu voor een objectivering van het belasting-
subject is gekozen waaraan inherent is dat de verliezen bij deze onderneming horen en bij het 
einde van deze onderneming verdampen.
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Concluderend kan worden opgemerkt dat deze beide bezwaren bij het ontwerp voor de 
OWB niet opportuun zijn.

10.4.5 Verzwaring van de belastingdruk voor de kleine ondernemer

Dit argument heeft vrijwel geen geldingskracht als gevolg van het lage OWB-tarief dat 
wordt voorgesteld. Zolang de kleine ondernemer niet overgaat tot winstuitkering, zal hij 
niet met een eventuele hogere belastingdruk op zijn winst geconfronteerd worden. Pas bij 
uitdeling zal dit het geval zijn.418 Daarvoor werd echter een oplossing voorgesteld in de 
vorm van een heffingskorting.419 Het contra-argument dat de kleine ondernemer wordt 
geconfronteerd met een verzwaring van zijn belastingdruk, heeft dus ook met het onder-
havige ontwerp zijn belang vrijwel geheel verloren.

10.4.6 Problemen bij grensoverschrijdend dividend

In onderdeel 3.3.6 gaf ik al aan dat voor zover er problemen zijn gesignaleerd die worden 
veroorzaakt door een direct imputatiestelsel met betrekking tot grensoverschrijdend divi-
dend, deze problemen mijns inziens valide zijn. Invoering van een indirect verrekenstel-
sel schuift dergelijke bezwaren van tafel. Gelet op het feit dat het onderhavige OWB-stel-
sel is vormgegeven als indirect verrekenstelsel, zijn de meeste bezwaren al niet meer gel-
dig.
Een argument dat nog wel blijft bestaan, is de internationale onbekendheid van het stelsel 
en de mogelijke dubbele heffing die daaruit kan voortkomen. Mede om die reden is in 
hoofdstuk 9 (globaal) aandacht besteed aan de internationale gevolgen van het OWB-stel-
sel. In de conclusie werd door mij verdedigd dat de internationale gevolgen mijns inziens 
niet van een zodanige omvang zijn dat zij aan invoering van een dergelijk OWB-stelsel in 
de weg zouden hoeven te staan. Voor zover er problemen werden gesignaleerd, zijn naar 
mijn mening aanvaardbare oplossingen geformuleerd.

10.4.7 Conclusie

De conclusie van deze paragraaf kan kort zijn, namelijk dat het OWB-ontwerp de (meeste) 
oude bezwaren tegen een dergelijk systeem van winstbelasting niet doet herleven. Het 
vorenstaande heeft aangetoond dat de meeste bezwaren niet meer aan de orde zijn en zo 
deze toch nog geldingskracht hebben daarvoor een passende oplossing wordt geboden.

10.5 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is onder meer onderzocht of de problemen die gepaard gaan met de 
invoering van het OWB-stelsel op nationaal niveau van zodanige aard zijn dat de haalbaar-
heid daarvan in negatieve zin wordt beïnvloed. Betoogd wordt dat dit niet het geval is. 
Deze conclusie wordt ondersteund door de volgende elementen:
– De werkhypothese die aan de uitwerking van het OWB-stelsel ten grondslag ligt, gaat 

uit van het – indien mogelijk – vasthouden en overnemen van de bestaande fiscale 
systematiek.

– De winstbelasting in de vorm van een OWB is grotendeels gestoeld op de grondslag en 
het tarief van de vennootschapsbelasting.

– De secundaire heffing is grotendeels gestoeld op het bestaande aanmerkelijkbelangre-
gime.

418 Tegenover dit nadeel staat overigens wel weer het cashflowvoordeel dat de ondernemer geniet 
van zijn winstoppottingsmogelijkheid die de OWB hem biedt.

419 Zie onderdeel 6.4.2 voor de fiscale gevolgen van het OWB-stelsel voor de kleine ondernemers.

FWR_mol.book  Page 232  Monday, February 18, 2008  3:06 PM



Invoeringsperikelen en haalbaarheid van het OWB-stelsel 233

– Door het overnemen van het vennootschapsbelastingregime en het aanmerkelijkbe-
langregime treden voor de belastingsubjecten van deze heffingen nauwelijks verande-
ringen op.

– De belangrijkste wijziging doet zich voor met betrekking tot de particuliere onderne-
mers.

– Voor al die situaties waarin wijzigingen optreden als gevolg van invoering van het 
OWB-stelsel kan overgangsrecht uitkomst bieden. Globale lijn van dit overgangsrecht 
is geruisloze doorschuiving met een optie voor eindafrekening (zowel voor de onder-
neming als voor de participant).

– De oude tegenargumenten van het OWB-stelsel hebben geen geldingskracht bij het uit-
gewerkte stelsel.

Enig nadeel betreft het mogelijke negatieve gevolg voor de schatkist indien door particu-
liere ondernemingen wordt gekozen voor geruisloze doorschuiving. Indien evenwel in de 
beoordeling wordt betrokken dat de fiscus wel een latente claim houdt en dat de fiscus bij 
gewone voortzetting van de bestaande systematiek met betrekking tot het ondernemings-
vermogen eveneens een latente claim had en zou behouden, heeft dit nadeel mijns 
inziens niet een zodanige omvang dat daarmee de haalbaarheid van het stelsel ernstig 
wordt belemmerd.420

Samenvattend kan worden opgemerkt dat naar mijn mening de invoeringsproblemen van 
het onderhavige OWB-stelsel zowel op nationaal als op internationaal niveau (zie het voor-
gaande hoofdstuk) niet onoverkomelijk zijn. Derhalve kan worden verdedigd dat invoe-
ring van het OWB-stelsel haalbaar is.

420 Vergelijk ook de gevolgen van het bestaande art. 3.65 Wet IB 2001 (geruisloze omzetting van een 
particuliere onderneming in een BV of NV).
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11 Conclusie

In de inleiding van dit proefschrift is door mij de stelling ingenomen dat rechtsvormneu-
traliteit ontbreekt in het huidige winstbelastingstelsel. Naar aanleiding van deze assump-
tie, alsmede naar aanleiding van het in de fiscale wetenschap steeds terugkerende plei-
dooi hiervoor, werd door mij de volgende probleemstelling geformuleerd:

Onderzocht zal worden of het huidige gemis aan rechtsvormneutraliteit onwenselijke gevolgen veroor-
zaakt. Indien van het bestaan van dergelijke nadelige gevolgen blijkt, zal vervolgens onderzocht worden 
of er mogelijkheden bestaan om deze onwenselijkheid op te heffen en of deze effectief en haalbaar zijn.

Alles overwegend, stel ik dat de assumptie omtrent het huidige gebrek aan rechtsvorm-
neutraliteit, juist is. De in hoofdstuk 4 behandelde verschillen zijn hiervoor de belangrijk-
ste argumenten. Aangevuld met de constatering dat het niet alleen om een fiscaal ver-
schillende behandeling gaat, doch dat daaruit ook negatieve maatschappelijke gevolgen 
voortkomen. Deze gevolgen onderschrijven naar mijn mening de noodzaak tot een her-
overweging van de bestaande wijze van winstbelasting in de richting van meer rechts-
vormneutraliteit.
Een winstbelasting met een rechtsvormneutrale grondslag kan op diverse wijzen worden 
uitgewerkt. In dit proefschrift is gekozen voor het OWB-stelsel, uitgewerkt in de vorm van 
een indirect imputatiestelsel. Naar aanleiding van de concrete uitwerking van dit OWB-
stelsel, is verdedigd dat invoering van dit stelsel inderdaad betekent dat de bestaande ver-
schillen in fiscale behandeling verdwijnen en tevens een einde zullen maken aan de 
belangrijkste negatieve maatschappelijke gevolgen zoals een fiscaal gedicteerde rechts-
vormkeuze. Daar komt bij dat de ondernemersvrijheid zal toenemen en de concurrentie-
verhoudingen neutraler zullen worden.
De belangrijkste oorzaak voor deze verbetering vormt het rechtsvormneutrale karakter 
van het geschetste winstbelastingsysteem. Zowel de OWB als de secundaire heffing ken-
nen een generieke insteek en een neutrale houding ten opzichte van de rechtsvorm van 
de onderneming.
Tot slot kan worden verdedigd dat het onderhavige OWB-stelsel niet alleen een ‘papieren’ 
alternatief is. Naar mijn mening is het onderhavige OWB-stelsel niet alleen effectief, maar 
ook haalbaar.421 Voorts kunnen nadelige gevolgen van de invoering worden weggenomen 
door overgangsrecht. Dit speelt in het bijzonder voor de particuliere ondernemers omdat 
het OWB-stelsel voor deze groep de grootste wijziging betekent. Overgangsrecht waarbij 
geruisloze doorschuiving als uitgangspunt wordt genomen, kan hier naar mijn mening op 
effectieve wijze een oplossing bieden.

Deze conclusie is evenwel niet compleet zonder de volgende kanttekening. Bij het uitwer-
ken van deze rechtsvormneutrale winstbelasting, is mij gebleken dat het streven van 
100%-neutraliteit niet volledig haalbaar blijkt te zijn, indien daarnaast ook eenvoudige en 
overzichtelijke wetgeving het uitgangspunt is. Oorzaak zijn de civielrechtelijke kenmer-
ken van de rechtsvorm die niet kunnen worden weggedacht. Gevolg is dat in een aantal 
situaties aanvullende regelgeving noodzakelijk is om een geheel neutrale behandeling te 

421 Immers, betoogd is dat eenzijdige invoering van dit stelsel voor grensoverschrijdende onderne-
mers niet tot onoverkomelijke problemen zal leiden.
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krijgen. Voorbeeld hiervan is de fiscale behandeling van het ter beschikking stellen van 
vermogen. Zonder een wettelijke regelgeving blijft ook onder het onderhavige OWB-stel-
sel een ongelijke behandeling bestaan. De civielrechtelijke kenmerken van de particuliere 
onderneming afgezet tegen de civielrechtelijk kenmerken van de rechtspersoon vormen 
hiervoor de basis. Immers, als gevolg van het feit dat een rechtspersoon civielrechtelijk 
een zelfstandig rechtsobject is dat overeenkomsten kan aangaan, is het mogelijk om pri-
vébestanddelen te verhuren aan de BV. Een particuliere onderneming heeft deze moge-
lijkheid niet doordat deze niet als een zelfstandig rechtssubject kan worden aangemerkt. 
Om fiscale rechtsvormneutraliteit te bereiken, is hier nadere regelgeving noodzakelijk. In 
de onderhavige uitwerking is daarin voorzien met als resultaat, wetgeving die voor een 
neutrale benadering zorgt.
Er zijn evenwel situaties denkbaar waarbij nadere regelgeving dusdanig complex zal zijn 
dat nadere regelgeving op zichzelf niet gewenst is. Indien het dan gaat om situaties waar-
bij in de praktijk de niet-neutrale behandeling niet tot grote problemen leidt, is in de 
onderhavige uitwerking gekozen om een oplossing (vooralsnog) achterwege te laten. Een 
voorbeeld hiervan is het voorzetten van art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 voor rechtspersonen. 
Naar mijn mening betreft de ongelijkheid hier een aantal kleine punten die in de praktijk 
nauwelijks zullen spelen. Indien blijkt dat problemen hier wel aan de orde zijn, dan kan 
alsnog worden overgegaan tot nadere regelgeving waarbij het rechtsvormneutrale winst-
belastingstelsel als uitgangspunt zal worden genomen.
Gelet op het vorenstaande kan het antwoord op de probleemstelling, die aan dit proef-
schrift ten grondslag ligt, naar mijn mening als volgt luiden. Inderdaad kenmerkt het 
bestaande winstbelastingstelsel zich door een gebrek aan rechtsvormneutraliteit, waaruit 
negatieve maatschappelijke gevolgen voortvloeien. Een OWB-stelsel zoals vormgegeven 
in de onderhavige uitwerking, kan worden aangemerkt als een effectief en haalbaar alter-
natief voor deze huidige niet-neutrale wijze van het belasten van winst. Volledige rechts-
vormneutraliteit zal evenwel niet worden bereikt. Op een aantal punten is afgezien van 
nadere regelgeving die leidt tot een fiscaal gelijke behandeling. De eenvoudswinst heeft 
daar geprevaleerd boven het bereiken van volledige rechtsvormneutraliteit. Het betreft 
een fiscaal ongelijke behandeling die in de praktijk niet of nauwelijks tot nadelige gevol-
gen leidt.
Tot slot zou ik hier, gelet op deze conclusie, willen pleiten voor een fundamentele her-
overweging van de huidige wijze van winstbelasting. De aanpassingen van met name de 
Wet VPB 1969 zijn daarvoor tot nog toe onvoldoende geweest. Zo is bijvoorbeeld de her-
ziening naar aanleiding van het wetsvoorstel ‘Werken aan Winst’ beperkt gebleven tot 
aanpassing van een aantal concrete regels. Het gebrek aan rechtsvormneutraliteit is daar-
mee evenwel nog niet opgeheven. Het is daardoor mijns inziens zelfs alleen maar weer 
versterkt. Bijvoorbeeld door de tariefsverlaging aan de zijde van de vennootschapsbelas-
ting. Het in dit proefschrift geschetste OWB-stelsel kan als alternatief bij een eventuele 
toekomstige herziening van de winstbelasting worden meegenomen.
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12 Samenvatting

Aan dit proefschrift ligt de volgende probleemstelling ten grondslag:

Onderzocht zal worden of het huidige winstbelastingstelsel wordt gekenmerkt door een 
gebrek aan rechtsvormneutraliteit en of dit gemis aan rechtsvormneutraliteit onwense-
lijke gevolgen veroorzaakt. Indien van het bestaan van dergelijke nadelige gevolgen blijkt, 
zal vervolgens onderzocht worden of er mogelijkheden bestaan om deze onwenselijke 
gevolgen weg te nemen en of deze effectief en haalbaar zijn.

Het onderzoek naar deze probleemstelling werd naast een geschiedkundige behandeling 
van het fenomeen ‘rechtsvormneutrale winstbelasting’, voorafgegaan door een bespre-
king van de grondslag van de winstbelasting. Verdedigd is dat het belasten van onderne-
mingswinst gerechtvaardigd wordt door het gelijkheidsbeginsel in samenhang met het 
bijdragen aan de financiering van de collectieve voorzieningen waarvan een persoon of 
entiteit profijt heeft. Aangezien zowel de factor arbeid als de factor kapitaal hun steentje 
bijdragen aan de belastingheffing is het vanuit het gelijkheidsbeginsel beredeneerd, 
gerechtvaardigd om ook een resultaat behaald met de combinatie van deze factoren te 
belasten. Daar komt bij dat voor het behalen van ondernemingswinst eveneens profijt 
wordt genoten van de collectieve voorzieningen, zodat ook vanuit de bron winst uit 
onderneming dient te worden geput voor de financiering van de collectieve voorzienin-
gen.
Een zelfstandige winstbelasting heeft dan mijn voorkeur, waarvoor ik de volgende argu-
menten heb. De onderneming is zelf ook de opbrengstgenerende entiteit en niet de ach-
terliggende natuurlijke personen en dient dus zelfstandig te worden belast. Het is de 
onderneming zelf die de winst behaalt door de factoren arbeid en kapitaal in de vorm van 
een duurzame organisatie te combineren en als zodanig winstgevende (of verliesgevende) 
activiteiten te ontplooien. Ook heeft winst in vergelijking tot andere inkomenscatego-
rieën een bijzonder karakter zolang deze winst niet wordt uitgekeerd en dient op grond 
van het gelijkheidsbeginsel derhalve anders te worden behandeld.
Na het bepalen van de grondslag van de winstbelasting, is een inventarisatie gemaakt van 
onvolkomenheden veroorzaakt door een gebrek aan rechtsvormneutraliteit in de 
bestaande wijze van winstbelasting. Deze inventaris heeft onder meer de volgende ver-
schillen opgeleverd:
– een fiscaal verschillende behandeling van de diverse genieters van winst uit onderne-

ming;
– het ontbreken van een uniform ondernemersbegrip;
– verschillen bij toepassing van de vermogensetiketteringsregels;
– verschillen in verliesverrekeningsmogelijkheden;
– de diversiteit in de mogelijkheden tot fiscaal gefacilieerde concernvorming (beperkte 

toepassing van deelnemingsvrijstelling en fiscale-eenheidsregime);
– fiscaal verschillende behandelingen van het samenwerken en overdragen van de 

onderneming;
– het verschil in mogelijkheid tot partieel heffingsuitstel in de vorm van winstoppotting.
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Tevens zijn de nadelige maatschappelijke consequenties van deze verschillen in kaart 
gebracht, waarvan de verstoring van concurrentieverhoudingen en de fiscale beïnvloe-
ding van de rechtsvormkeuze de belangrijkste zijn.
Naar aanleiding van deze inventarisatie, is door mij verdedigd dat het bestaande winstbe-
lastingstelsel inderdaad gekenmerkt wordt door een ongewenst gebrek aan rechtsvorm-
neutraliteit, en aanpassing wenselijk is. Vervolgens is een mogelijk alternatief uitgewerkt 
waarbij rechtsvormneutraliteit het uitgangspunt is. Dit ‘OWB-stelsel’ is gebaseerd op een 
aantal reeds in het verleden uitgewerkte ondernemingswinstbelastingstelsels.
Voorafgaand aan de schets van een alternatieve wijze van winstbelasting is een werkhy-
pothese gegeven, opgebouwd uit een aantal uitgangspunten. Kernpunt daarvan is het 
zoveel als mogelijk aansluiten bij de bestaande fiscale systematiek om de haalbaarheid 
van het alternatief te bevorderen. Onder meer het bestaande onderscheid tussen passief 
en actief participeren in een onderneming, het verschil in behandeling tussen eigen- en 
vreemdvermogensverstrekking en het uiteindelijk creëren van een gelijke belastingdruk 
tussen werknemers en ondernemers, zijn als uitgangspunten overgenomen.
De uiteindelijke concrete schets van het OWB-stelsel komt globaal op het volgende neer. 
Het stelsel is opgebouwd uit twee heffingen, die bij twee verschillende belastingsubjecten 
wordt geëffectueerd. De eerste heffing heeft plaats op het niveau van de onderneming op 
het moment dat door de onderneming winst wordt behaald. Er wordt dan winstbelasting 
geheven in de vorm van een OWB. Bij de vaststelling van het OWB-belastingsubject is voor 
een geobjectiveerde benadering gekozen met als gevolg dat de materiële onderneming als 
belastingsubject kwalificeert. De rechtsvorm van de onderneming is hierbij irrelevant.
Het belastingobject van deze OWB bestaat uit de ondernemingswinst vastgesteld volgens 
de huidige bepalingen omtrent de totaal- en jaarwinst. Voor zover deze bestaande bepa-
lingen echter strijdig zijn met de rechtsvormneutrale grondslag van het stelsel en in de 
praktijk op belangrijke bezwaren stuiten, is nadere regelgeving voorgesteld. Bijvoorbeeld 
de uitbreiding van de deelnemingsvrijstelling naar particuliere ondernemingen maar ook 
het aanmerken van het ter beschikking stellen van vermogen als een fictieve onderne-
ming en belastingsubject voor de OWB.
De heffing van OWB op het niveau van de onderneming wordt gevolgd door een secun-
daire heffing bij de achterliggende participanten. Deze secundaire heffing maakt deel uit 
van het bestaande boxenstelsel van de huidige Wet IB 2001. Als belastingsubjecten voor 
deze secundaire heffing kwalificeren de zogenoemde winstgenieters, dat wil zeggen par-
ticipanten die recht hebben op 5% of meer van het ondernemingsresultaat. Het belasting-
object van de secundaire heffing wordt gevormd door de voordelen die met de onderne-
mingsparticipatie worden behaald. Bij de invulling van dit begrip ‘voordelen’ wordt een 
enge benadering gehanteerd. Alleen voordelen die zijn terug te voeren tot eigenvermo-
gensverstrekking worden met secundaire heffing belast. Vergoedingen voor het verrich-
ten van arbeid worden echter als loon in de heffing van box 1 betrokken.
De samenhang tussen de secundaire heffing op het niveau van de winstgenieters en de 
OWB op het niveau van de onderneming, komt tot uiting door het indirecte imputatiestel-
sel dat aan de OWB ten grondslag ligt. Dit indirecte imputatiestelsel vindt zijn uitwerking 
in een heffing van OWB naar een proportioneel tarief, gevolgd door een secundaire hef-
fing eveneens naar een proportioneel tarief. Echter, bij de vaststelling van de hoogte van 
het tarief wordt rekening gehouden met de samenhang tussen beide heffingen.
Wat betreft de effectiviteit van het onderhavige OWB-stelsel is verdedigd dat naar mijn 
mening dit stelsel de bestaande problemen, die verband houden met een gebrek aan 
rechtsvormneutraliteit, grotendeels oplost. Het enige verschil dat in het stelsel nog ont-
dekt kan worden, houdt verband met de vraag of de participatie actief of passief wordt 
gehouden. In het laatste geval wordt niet de secundaire heffing toegepast maar wordt de 
participant voor de ‘earning capacity’ van zijn vermogen in de heffing van box 3 betrok-
ken, zonder dat daarbij de rechtsvorm van de onderneming van belang is. Dit verschil 
wordt evenwel veroorzaakt door het onderscheid dat het huidige stelsel maakt tussen 
ondernemen en beleggen.

FWR_mol.book  Page 238  Monday, February 18, 2008  3:06 PM



Samenvatting 239

Als laatste aspect van de probleemstelling, is ingegaan op de haalbaarheid en effectiviteit 
van het geschetste alternatief in verhouding tot de eerder geïnventariseerde huidige knel-
punten
De effectiviteit van het stelsel blijkt onder meer uit het volgende.
Ten eerste zal invoering van het OWB-stelsel voor de achterliggende natuurlijke personen 
leiden tot een fiscaal neutrale behandeling. Belangrijkste oorzaak is de generieke insteek 
van de secundaire heffing. De secundaire heffing kent maar één soort belastingplichtige, 
de winstgenieter, en maar één wijze van belastingheffing. De criteria voor kwalificatie als 
winstgenieter kennen geen rechtsvormeis. Gevolg is dat de huidige fiscaal verschillende 
behandeling van de medegerechtigde en de ‘echte’ ondernemer, in het bijzonder met 
betrekking tot toepassing van de ondernemingsfaciliteiten, komt te vervallen. Ook de 
objectivering van het belastingsubject voor de OWB is hiervan een oorzaak. Iedere mate-
riële onderneming is OWB-belastingsubject ongeacht de rechtsvorm.
In lijn met het voorgaande onderdeel geldt dat invoering van het OWB-stelsel de huidige 
fiscale verschillen, tussen de aanmerkelijkbelanghouder en de particuliere ondernemer, 
doet verdwijnen. Belangrijkste oorzaak is ook hier de generieke insteek van zowel het 
belastingsubject als het belastingobject van de secundaire heffing waar winstgenieters 
aan onderworpen zijn. Alle kwalificerende winstgenieters worden op hetzelfde moment 
naar hetzelfde proportionele tarief voor hetzelfde object in de heffing betrokken. Dit bete-
kent in beginsel ook dat gelijkheid wordt gerealiseerd met betrekking tot het tarief waar-
tegen financieringslasten van een deelname in een onderneming in aftrek kunnen wor-
den gebracht.
Een tweede voorbeeld betreft de voorgestelde behandeling van de vermogensetikettering 
in het onderhavige OWB-stelsel met betrekking tot het ter beschikking stellen van vermo-
gen. Zowel het ter beschikking stellen van vermogen aan de (particuliere) onderneming 
van een verbonden persoon als aan de eigen onderneming, gedreven in de vorm van een 
rechtspersoon, zal bij fictie fiscaal worden aangemerkt als een onderneming in de zin van 
de OWB. Belangrijkste gevolg van deze fictie is dat dan altijd sprake is van ondernemings-
vermogen. De huidige fiscaal verschillende behandeling van het ter beschikking stellen 
van vermogen is daarmee beëindigd.
Als derde voorbeeld kan de fiscale behandeling van de verliesverrekening worden 
genoemd. Onder meer is verdedigd dat het OWB-stelsel tot gevolg heeft dat op nationaal 
niveau geen verschil in verliesverrekening meer bestaat voor wat betreft ondernemings-
verliezen. Iedere onderneming heeft recht op verliesverrekening ongeacht de rechtsvorm. 
Wederom kan de generieke insteek van de OWB als belangrijkste oorzaak worden aange-
wezen. Een bijzonder element in dit verband is de objectieve benadering van het OWB-
stelsel waardoor de verliezen blijven bestaan zolang de onderneming blijft bestaan. 
Gevolg is dat bij overdracht van de onderneming de verliezen niet zullen verdampen. 
Ongeacht de achterliggende winstgenieters zullen de verliezen blijven bestaan. Dit is een 
verruiming in vergelijking tot de bestaande wijze van verliesverrekening waar bij over-
dracht van de onderneming op grond van art. 20a Wet VPB 1969 onder omstandigheden 
verrekening wordt verhinderd.
Nadeel is wel dat bij het einde van de onderneming ook de verliezen zullen verdwijnen.
Voor wat betreft verliezen op internationaal niveau is verdedigd dat het OWB-stelsel de 
ongelijkheid niet geheel doch wél gedeeltelijk oplost. In ieder geval verdwijnt de huidige 
ongelijke behandeling tussen verliezen van een buitenlandse dochtermaatschappij en 
verliezen van een vaste inrichting. Oorzaak is wederom de objectieve benadering van het 
OWB-subject.
Een vierde voorbeeld van de fiscaal neutrale behandeling, vormt de fiscale begeleiding 
van concernvorming. Het gaat dan onder meer om de uitbreiding van de faciliteit van de 
deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid naar particuliere ondernemers. Door mij is 
betoogd dat deze verruiming een einde maakt aan de huidige problemen veroorzaakt 
door het verschil in rechtsvorm voor wat betreft de toepassing van de deelnemingsvrijstel-
ling en van het het fiscale-eenheidsregime. Tot slot kan in dit verband worden opgemerkt 
dat naast een verruiming van de bestaande concernfaciliteiten in het onderhavige OWB-
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stelsel een derde concernvormingsfaciliteit wordt voorgesteld, te weten de zogenoemde 
optie voor de horizontale fiscale eenheid.
Introductie van deze faciliteit is niet zozeer gegrond op het bereiken van meer rechts-
vormneutraliteit als wel op het bereiken van meer eenvoud in de belastingheffing. Door 
de objectivering van het belastingsubject van de OWB ontstaat namelijk het gevolg dat 
een of meer (rechts)perso(o)n(en) meerdere objectieve onderneming drijven die alle als 
afzonderlijke belastingsubjecten kwalificeren. Omwille van de eenvoud is voorgesteld dat 
ingeval een groep van objectieve ondernemingen in handen is van uitsluitend dezelfde 
participant(en) en mits aan een aantal overige eisen (vergelijkbaar met de voorwaarden 
van het fiscale-eenheidsregime) zijn vervuld, een horizontale fiscale eenheid kan worden 
gevormd. Toepassing van deze fictie heeft tot gevolg dat deze objectieve ondernemingen 
als één belastingsubject kwalificeren.
De rechtsvormneutraliteit, die het gevolg is van het onderhavige OWB-stelsel, komt ook 
tot uiting bij de fiscale begeleiding van de overdracht van de ondernemingen. Overdracht 
van de onderneming, op directe of indirecte wijze, leidt voor alle rechtsvormen in begin-
sel tot eindafrekening voor de secundaire heffing, maar niet tot eindafrekening op het 
niveau van de OWB. Het eerder gesignaleerde verschil dat bij de overdracht van een par-
ticuliere onderneming altijd eindafrekening plaats heeft tegen het progressieve tarief ter-
wijl bij de overdracht van een VPB-plichtige onderneming ofwel ‘slechts’ 25,5% VPB ver-
schuldigd is ofwel alleen de aanmerkelijkbelangclaim, is daarmee verdwenen.
De vorenstaande conclusie is niet compleet zonder een oordeel te geven over de haalbaar-
heid van het alternatief.
Voor wat betreft de internationale haalbaarheid is door mij verdedigd dat als gevolg van 
de eenzijdige invoering door Nederland van het OWB-stelsel weinig problemen zullen ont-
staan. Slechts in een tweetal situaties dreigt een verzwaarde belastingdruk. Voor de eerste 
situatie – de buitenlandse particuliere onderneming met een binnenlandse winstgenieter 
die dividenden of capital gains geniet – is evenwel een eenzijdige oplossing voorgesteld in 
de vorm van een vrijstelling met progressievoorbehoud voor wat betreft de door Neder-
land te effectueren aanvullende heffing. Deze vrijstelling bewerkstelligt dat invoering van 
het OWB-stelsel voor deze particuliere ondernemers geen verslechtering betekent maar 
evenmin voor de schatkist een verslechtering met zich brengt. Immers, thans zal de 
Nederlandse ficus bij een buitenlandse onderneming van een binnenlandse winstgenieter 
evenmin kunnen heffen omdat het heffingsrecht op grond van art. 7 OESO-Modelverdrag 
aan het buitenland is toegewezen.
Voor de tweede situatie – binnenlandse onderneming van een buitenlandse winstgenieter 
die winstuitkeringen, capital gains en loon geniet terwijl het buitenland verrekening 
geeft voor de te belasten ondernemingwinst – is geen oplossing voorgesteld. De belasting-
verzwaring zit met name hierin dat de oorspronkelijke éénmalige Nederlandse heffing 
van inkomstenbelasting over de ondernemingswinst is opgedeeld in twee afzonderlijke 
heffingen. Indien het buitenland het verrekeningsmechanisme hanteert als methode ter 
voorkoming van dubbele belasting, valt deze tweede heffing buiten de verrekening. 
Alleen de ondernemingswinstbelasting verschuldigd over de behaalde ondernemings-
winst wordt verrekend welke aanzienlijk lager ligt dan de voorheen te verrekenen Neder-
landse inkomstenbelasting verschuldigd over de behaalde ondernemingswinst.
Gelet op het voorgaande is geconcludeerd dat de internationale consequenties van het 
geschetste OWB-stelsel aan de haalbaarheid van dit stelsel in ieder geval niet in de weg 
zullen staan.
Eenzelfde conclusie is getrokken met betrekking tot de nationale haalbaarheid. Als 
belangrijkste oorzaak voor deze nationale haalbaarheid geldt enerzijds het overgangs-
recht waarbij geruisloze doorschuiving de hoofdregel vormt en anderzijds het uitgangs-
punt dat deel uitmaakt van de aan de uitwerking ten grondslag liggende werkhypothese, 
om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de bestaande heffingssystematiek.

Alles overwegend is de probleemstelling van dit proefschrift in de eindconclusie als volgt 
beantwoord. De aanvankelijk ingenomen assumptie dat het huidige winstbelastingsy-
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steem wordt gekenmerkt door een gebrek aan rechtsvormneutraliteit, blijkt naar aanlei-
ding van de geïnventariseerde verschillen in fiscale behandeling op juistheid te berusten. 
De daardoor veroorzaakte negatieve maatschappelijke gevolgen onderschrijven de nood-
zaak tot een heroverweging van de bestaande wijze van winstbelasting in de richting van 
meer rechtsvormneutraliteit. Als mogelijk effectief en haalbaar alternatief kan een OWB-
stelsel – uitgewerkt in een indirect imputatiestelsel – waarbij de winstbelasting zelfstan-
dig functioneert naast de inkomstenbelasting die verschuldigd is door de participant, wor-
den aangemerkt.
Dientengevolge pleit ik voor een fundamentele heroverweging van de wijze van winstbe-
lasting. Het in dit proefschrift geschetste OWB-stelsel kan hierbij als alternatief dienen.
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13 Summary

This dissertation addresses the problem of whether the present system of profits taxation 
is characterized by a lack of neutrality of legal form and whether this lack of neutrality of 
legal form has undesirable consequences. Where such undesirable consequences are 
found to occur, a further examination is made of how such undesirable effects can be 
removed and whether the proposed solutions are effective and feasible.

The research is preceded by a discussion of the basic assumptions of profits taxation and 
a look at its historical development. The position is taken that taxing the profits from 
enterprises is justified under the principle of equality in relation to the fact such taxation 
contributes to the financing of the public services enjoyed by a person or entity. Since 
both the factor of production labour and capital contribute to taxation, taxing the ear-
nings of the combination of these factors can be justified under the principle of equality. 
Moreover, public services are also utilized when making business profits. Thus, profits 
from business activities have to be utilized as a source for the financing of public services.

Hence, I prefer a separate profits taxation, based on the following arguments. The enter-
prise itself is the entity that generates earnings and not the natural persons who are 
involved in the enterprise; thus, the enterprise should be taxed separately. It is the enter-
prise itself that makes profits by combining the factors of labour and capital in the form 
of a continuous organization and as such to carry on profitable (or loss-making) activities. 
Compared to other categories of income, profits that are not distributed have a special 
character and thus, on the basis of the principle of equality, have to be treated differently.
After looking at the basic assumptions underlying the current taxation of profits, an 
inventory is made of deficiencies that arise because of the lack of neutrality of legal form 
in present-day profits taxation. This points up, among other things, the following differen-
ces:
– a difference in the tax treatment of the various persons and entities who make busi-

ness profits;
– the lack of a uniform concept of entrepreneur;
– differences in how the rules on the labelling of assets (vermogensetikettering) are applied;
– differences in the possibilities for setting off losses;
– the diversity in the possibilities for forming a tax-facilitated group (restricted applica-

tion of the participation exemption and fiscal unity regime);
– a different tax treatment of mergers and transfers of an enterprise;
– a difference in whether it is possible to obtain a partial deferral of taxation through 

profits retention.

The most striking difference is the distinction in the tax treatment of a private enterprise 
and a company that is subject to corporate tax as well as that between a private entrepre-
neur and a substantial shareholder.
The negative social effects of such differences are described; the most important of which 
are distortion of competition and the effect taxation has on the choice of a legal form.
Based on the above inventory, I take the position that the present system of profits taxa-
tion is indeed to be characterized by an undesirable lack of neutrality of legal form and 
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that changes are needed. I go on to elaborate an alternative form of profits taxation, with 
neutrality of legal form as the starting point. I have coined the term ‘enterprise profits tax’ 
(EPT) to describe this system. In it taxation of the enterprise is the focal point and not the 
legal form of the enterprise. The proposed system draws on a variety of business profits 
tax systems that have been developed in the past.
Before going into a detailed discussion of the EPT, I provide a working hypothesis. This 
working hypothesis is based on a number of assumptions. The central assumption is that, 
in order to increase the likelihood of the EPT being accepted, where possible a link should 
be made with the present system of taxation. Assumptions that have been borrowed from 
the present system are, among other things: the distinction made between passive and 
active participation in an enterprise, the difference in the way equity and borrowed capi-
tal are treated and the aim of creating an equal tax burden for employees and entrepre-
neurs. In general terms, the EPT system contains the following elements. It consists of two 
taxes that are levied on different taxpayers. Tax is levied first at the level of the enterprise 
at the moment that the enterprise makes profits. At this point profit tax will be levied in 
the form of an EPT. An objective approach has been taken to the determination of the EPT 
taxpayer. As a consequence, the enterprise itself is characterized as the taxpayer. The 
enterprise’s legal form is irrelevant here.
The EPT taxes business profits that are determined on the basis of the present rules on 
total and annual profits. Nevertheless, if the existing provisions are in conflict with prin-
ciple of neutrality of legal form on which the new system is based or they create major 
problems in practice, I propose legislative changes: for example, extension of the partici-
pation exemption to private enterprises as well as considering the provision of capital to 
be a deemed enterprise and thus an EPT taxpayer. Levy of EPT at the level of the enterprise 
is followed by a secondary levy on the shareholders. This secondary levy is part of the exi-
sting schedular system in the present Wet IB 2001(Individual Income Tax Act 2001). The 
taxpayers subject to the secondary levy are the persons known as ‘winstgenieters’ (profit-
makers); in other words, participants that are entitled to 5% or more of the earnings of the 
enterprise. The secondary levy taxes the advantages arising from the participation in the 
enterprise. In defining the word ‘advantages’ a narrow approach is used. Only those 
advantages related to the provision of equity are taxed with the secondary tax. Payments 
for work are, however, taxed as wages in box 1.
The coherence between the secondary tax at the level of the persons making profits and 
the EPT at the level of the enterprise can be seen in the indirect imputation system on 
which the EPT is based. The indirect imputation system is given a concrete form by levy-
ing EPT at a proportional rate, followed by the secondary taxation which is also levied at 
a proportional rate. However, in setting the tax rate the interconnection of the two taxes 
is taken into account.
With regard to the effectiveness of the EPT system, I take the position that to a large 
extent this system offers a solution for the problems that exist because of the lack of neu-
trality of legal form. The only distinction I found in this system is whether the participa-
tion is held as an active or as a passive investment. In the last case the secondary tax is not 
levied but instead the shareholder is taxed in box 3 on the ‘earning capacity’ of its assets, 
whereby the legal form of the enterprise is irrelevant. This difference is, however, the 
result of using the distinction made in the present system between entrepreneurship and 
investment.
Lastly, I discuss whether the proposed alternative is practicable and whether it will be an 
effective solution for the bottlenecks mentioned earlier. The following examples can be 
given to demonstrate the effectiveness of the system. First, the introduction of the EPT 
will lead to a tax-neutral treatment of natural persons participating in the enterprise. The 
most important reason for this is the generic approach of the secondary tax. The secon-
dary tax contains only one kind of taxpayer, the person or entity that enjoys profits, and 
only one type of taxation. The criteria for being viewed as a person or entity making profits 
do not include a legal form requirement. Consequently, the distinction that is made at 
present between the tax treatment of the co-participant and the ‘true’ entrepreneur, in 
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particular with respect to the availability of business deductions, no longer exists. One of 
the reasons for this is that for the purpose of the EPT the taxpayer is determined without 
regard to legal form (objectively). Every enterprise that has real business activities is an 
EPT taxpayer regardless of its legal form.
The introduction of an EPT system means that the present distinctions for tax purposes 
between substantial shareholder and private entrepreneur will no longer exist. This 
results from the above-mentioned generic approach in the secondary tax both with regard 
to the taxpayer and the taxable item. All person or entities that make profits are subject 
to the secondary tax at the same proportional rate and with regard to the same taxable 
items. Hence, there will be equality with regard to the tax rate against which the costs of 
financing a participation in an enterprise may be deducted.
A second example is how the provision of capital will be labelled in the EPT system. The 
provision of capital to one’s own private enterprise as well as to one’s own enterprise car-
ried on in the form of a legal person will deemed for tax purposes to be an enterprise wit-
hin the meaning of the EPT. The most important consequence of this will be that business 
capital will always exist. The distinction in the tax treatment of the provision of capital 
made at present will disappear as a result.
A third example is the tax treatment of losses. I take the position, among other things, 
that the EPT system means that at the national level there will no longer be any differen-
ces in loss set-off possibilities for businesses. Each enterprise will be entitled to set off los-
ses regardless of its legal form. Once again, the EPT’s generic approach can be considered 
to be the most important reason for this. Here, the objective approach of the EPT system, 
whereby the losses continue to exist as long as the enterprise continues to exist, plays an 
important role. The consequence is that there is no non-utilization of losses when an 
enterprise is transferred.
The losses will continue to exist regardless of who is making the profits. This is a broade-
ning in comparison with the way losses may currently be set off (under Article 20a Wet 
VPB 1969
(Corporate Income Tax Act 1969 or CITA) under certain circumstances loss set-off is not 
possible when ownership of the enterprise is transferred). However, a disadvantage could 
be that when the enterprise is wound up the losses disappear as well. I take the position 
that for cross-border losses that the EPT system does not entirely resolve the lack of equa-
lity. However, it does do so partially. In any case, the current lack of equal treatment of 
losses of a foreign subsidiary and those of a permanent establishment will be resolved. 
Once again, this stems from the objective approach to the EPT taxpayer.
A fourth example of the tax-neutral treatment of the EPT is the tax aspects of forming 
groups. Among other things, the participation exemption and the fiscal unity for private 
entrepreneurs are at issue here. I argue that broadening the participation exemption and 
the fiscal unity puts an end to the problems currently caused by the difference in neutra-
lity of legal form for both. Finally, in addition to an expansion of the present group reliefs 
in the EPT system, a third relief for groups is proposed, namely the so-called option for a 
horizontal fiscal unity. The introduction of this new form fiscal unity is not based so much 
on the need to achieve a greater neutrality of legal form but on the need to simplify the 
tax system.
Because the EPT taxpayer is determined objectively it is possible that one or more (legal) 
persons will carry on more than one separate enterprise, each of which will be characte-
rized as a separate taxpayer. For simplicity’s sake I propose that a horizontal fiscal unity 
may be formed where a group of separate enterprises is held exclusively by the same 
shareholders and a number of other requirements (comparable to the conditions for a fis-
cal unity) are met. Application of this fiction has the consequence that these separate 
enterprises may be characterized as one taxpayer.
The neutrality of legal form that results from the EPT system can be seen in the tax aspects 
of the transfer of ownership of enterprises. Transfer of ownership of an enterprise, 
whether directly or indirectly, results, in principle, that no matter what the legal form, a 
final taxation will take place with respect to the secondary tax, but that no final settle-
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ment will take place at the level of the EPT. The distinction mentioned above between the 
transfer of ownership of a private enterprise (whereby the final settlement is always at a 
progressive rate) and the transfer of ownership of an enterprise (which is subject ‘only’ to 
corporate tax of 25.5% or a substantial shareholding claim) will thus disappear.
The above discussion would not be complete without an assessment of whether such a 
system is feasible, both from a national and an international perspective.
I take the position that with regard to the international consequences very few problems 
will be created if the Netherlands were to unilaterally adopt an EPT system. Only in two 
situations is a heavier tax burden likely to occur. In the first – a foreign enterprise with a 
resident that enjoys dividends or capital gains – I nevertheless propose a unilateral solu-
tion in the form of an exemption with progression for the Netherlands’ supplementary 
tax. This exemption means that the adoption of the EPT will be more burdensome for this 
group of private entrepreneurs but neither does it lead to a loss of revenue for the Tre-
asury. After all, currently the Netherlands tax authorities are not able to tax a resident 
who enjoys profits from a foreign enterprise since the taxation rights are allocated to the 
foreign country under Article 7 OECD Model.
I have not proposed a solution for the second situation – a foreign enterprise with a 
foreign person or entity who receives profit distributions, capital gains and wages while 
the foreign country gives a credit for the taxable business profits. The tax burden will 
increase due to the fact that what was once a one-off Netherlands levy of income tax on 
the business profits has been split into two separate taxes. If the foreign country uses a 
credit mechanism as the method of avoiding double taxation, the secondary tax will not 
be creditable. Only the business profits tax owed on the business profits will be granted a 
credit and this is considerably lower than the previously creditable Netherlands income 
tax on the business profits.
With a view to the above, I draw the conclusion that the international consequences of 
the EPT system should not make this system less feasible. The same conclusion can be 
drawn with regard to its feasibility at a national level. The most important factor influen-
cing the feasibility on the national scene is that, on the one hand, there is the law on trans-
fers whereby the main rule is the transfer of an enterprise without tax consequences and, 
on the other hand, the starting point which is part of the working hypothesis, that a link 
should be made to the existing system of taxation as much as possible.
The research question posed in this dissertation can be answered as follows. The assump-
tion that the current system of profits taxation is characterized by a lack of neutrality of 
legal form appears to be correct, based on the inventory of differences in the tax treat-
ment. The negative consequences this has for society make a reconsideration of profit 
taxation necessary and point in the direction of an increase in the neutrality of legal form. 
The EPT system – in the form of an indirect imputation system – whereby the profits tax 
functions independently alongside the income tax owed by the shareholder – can be con-
sidered both effective and feasible.
For this reason I take the view that we need to fundamentally re-think the method of pro-
fit taxation. The EPT system described in this dissertation could serve as an alternative to 
the existing system.
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